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SALAJUL LA A XL-A ANIVERSARE A REVOLUŢIEI DE ELIBERARE
SOCIALA ŞI NAŢIONALA ANTIFASCISTA ŞI ANTIIMPERIALISTA
DIN AUGUST 1944

Actul revoluţionar de la 23 August 1944 deschide o eră nouă în
istoria poporului nostru, punînd bazele unui proces revoluţionar de ample transformări politice, economice şi sociale, care aveau să schimbe
din temelii înfăţişarea patriei, modul de viaţă al oamenilor. Este actul
revoluţionar care a condus la eradicarea pentru totdeauna a vechilor
rînduieli din societatea românească, la abolirea puterii burghezo-moşiereşti, lichidarea proprietăţii privat-capitaliste asupra mijloacelor de
producţie, a exploatării omului de către om, a inegalităţilor şi inechităţilor sociale, la triumful revoluţiei socialiste şi făurirea unei formaţiuni
sociale de tip nou, socialiste, în care poporul, sub conducerea gloriosului
său partid comunist, îşi făureşte istoria potrivit propriilor sale aspiraţii.
Un moment istoric remarcabil în istoria poporului român îl ocupă
Congresul al IX-lea al partidului, stadiul actual al edificării noii orînduiri în ţara noastră confirmînd cu strălucire valoarea inestimabilă, teoretică şi practică, a hotărîrilor pe care le-a adoptat, hotărîri care au
inaugurat o perioadă de dinamism fără precedent în dezvoltarea societăţii socialiste româneşti, o perioadă pe care, cu neţărmurită dragoste şi
mîndrie, întreaga naţiune o numeşte „Epoca Ceauşescu".
La Conferinţa Naţională a partidului din 1967, care a 11rmat Congresului al IX-lea, s-a hotărît reorganizarea administrativ teritorială a
ţării, fapt ce a contribuit în mod esenţial la creşterea forţelor de producţie
şi repartizarea lor armonioasă pe întreg teritoriul ţării, hotărîre pe baza
căreia, în anul 1968 se reînfiinţează şi judeţul Sălaj.
Cu prilejul unei vizite de lucru efectuată de conducerea superioară
de partid şi de stat, în judeţul Sălaj, secretarul ~eneral al partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, aprecia pe bună dreptate: „Putem afirma
că astăzi Zalăul şi Sălajul s-au plasat pe orbita industrializării ţării.
Zalăul a devenit un puternic centru industrial al României socialiste şi
există toată perspectiva ca industria lui să devină o industrie tot mai
puternică, o mîndrie pentru cei din Sălaj, pentru întreaga noastră patrie".
Cuvintele ctitorului României socialiste moderne, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, au constituit pentru oamenii muncii din Sălaj un mobili~
îndemn în activitate şi realizările dobîndite în anii de după eliberare;
mai cu seumă în cei aproape 20 de ani care au trecut de la Congresul
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al IX-lea al partidului, reprezintă argumente supreme în acest sens. In
decurs de numai 16 ani, judeţul şi-a schimbat complet înfăţişarea. Oraşele
şi satele noastre, prin eforturile unite ale oamenilor muncii români
şi maghiari s-au înscris rapid pe calea modernizării, industrializarea
determinînd în mod hotărîtor calitatea muncii şi vieţii oamenilor. Astfel,
în 1945 ponderea populaţiei din judeţ ocupată în industrie era de l,8D/o,
în 1965 de 8,60/o, pentru ca în 1984 să ajungă de 32,90/o; producţia industrială a crescut în 1965 faţă de 1945 de 6,70/o, iar în 1984 a
crescut - faţă de acelaşi an - de 163 ori.
Judeţul Sălaj a beneficiat de un vast program de investiţii care, în
perioada 1968-1983, se ridică la peste 22 miliarde lei, materializarea
acestuia reflectîndu-se în marea şi moderna platformă industrială a municipiului Zalău, în platformele industriale conturate în oraşele: Şimleu!
Silvaniei, Cehu-Silvaniei şi Jibou. In judeţ au apărut ramuri industriale
noi, de vîrf, purtătoare ale progresului tehnic, dezvoltîndu-se puternic
industria energetică, industria construcţiilor de maşini, electrotehnică,
metalurgia şi chimia - reprezentate prin puternice unităţi industriale
cum sînt: Intreprinderea electrocentrale, Intreprinderea de armături industriale din fontă şi oţel, Intreprinderea de conductori electrici emailaţi,
Întreprinderea de ţevi şi Intreprinderea de anvelope din municipiul Zalău.
De asemenea, au cunoscut o puternică dezvoltare industria uşnară, reprezentată prin 5 unităţi republicane noi: Filatura de bumbac şi Integrata de in Zalău, Intreprinderea de confecţii şi Integrata de in Jibou,
Intreprinderea de tricotaje Cehu-Silvaniei, industria materialelor de
construcţii (Intreprinderea de produse ceramice Zalău şi Intreprinderea
de materiale izolatoare Şimleu Silvaniei, industria alimentară şi al tele.
Pe baza acestui amplu program de investiţii, s-a creat posibilitatea
ca în 1984 judeţul să dispună de capacităţi industriale cu un potenţial
productiv de peste 18 miliarde de lei, iar în structura rumurilor ponderea s-o deţină metalurgia feroasă şi neferoasă 37,9 la sută, chimia 16,9
la sută, construcţiile de maşini 12 la sută, industria uşoară - 9,1 la
sută şi industria alimentară 8,1 la sută. In anii care au trecut de la
reînfiinţarea judeţului, productivitatea muncii în industrie a sporit de
circa 9 ori, în actualul cincinal fiind prevăzut un ritm mediu anual de
18,9 la sută.
Cum este şi firesc, aceste transformări esenţiale în domeniul producţiei materiale au determinat modificări profunde în structura populaţiei ocupate, în favoarea celei din industrie şi sectoarele neagricole, în
judeţ creîndu-se un puternic detaşament muncitoresc care a adus cu sine
nu numai o diversitate- de profesii şi meserii, un nivel mai ridicat de
calificare şi de cultură gen.erală, ci mai ales un suflu nou, un pronunţat
spirit revoluţionar, o . dorinţă fierbinte de afirmare prin muncă, prin
realizarea unor produse competitive atit pe piaţa internă cît şi pe cea
externă, Sălajhl înscriindu-se astfel definitiv în circuitul productiv industrial al ţării. ·
·
1
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Rezultate remarcabile s-au înregistrat ş1 m domeniul agriculturii,
în creşterea producţiei vegetale şi animale, care, în anul 1983, a fost de
4,6 ori mai mare decît în 1945. S-a dezvoltat în ritm susţinut baza tehnico-materială a agriculturii judeţului, astfel că numai în ultimii zece
ani numărul tractoarelor şi al combinelor de recoltat cereale s-a dublat,
iar volumul îngrăşămintelor chimice a crescut de peste 3,2 ori. In ultimii ani au crescut producţiile medii de cereale şi plante tehnice, de
lapte, lînă, legume şi fructe, asigurîndu-se aprovizionarea populaţiei în
condiţii tot mai bune, precum şi sporirea aportului judeţului la realizarea
fondului centralizat al statului de produse agroalimentare.
Cum este şi firesc, pe asemenea temelii, au cunoscut o înflorire continuă învăţămîntul, artele şi cultura, ocrotirea sănătăţii.
Dacă în 1945 gradul de cuprindere a populaţiei în învăţămînt era de
15,40/o, în 1984 este de 24,30/o. In ,perioada 1965-1983 s-au construit 163
săli de clasă, s-au construit şi s-au amenajat 107 grădiniţe, au fost
create 900 locuri în creşe. In 1945, în judeţ existau 73 medici, în 1965
erau 159, iar în 1984 numărul lor a ajuns la 404. Totalul apartamentelor
şi caselor noi construite în perioada 1945-1984 este de 72,8 mii, în care
locuieşte astăzi peste 840/o din populaţia judeţului. Numărul unităţilor
comerciale se ridică în 1965- la 635, iar azi la 1.027; volumul prestărilor
de servicii către populaţie a crescut faţă de 1970 de peste 4 ori. In 1965,
în judeţ nu exista nici o unitate turistică, iar în prezent există 16 asemenea unităţi cu 198 locuri pentru tratament balnear. Toate satele noastre
sînt astăzi electrificate.
Iată, deci, că, pe străbunele meleaguri sălăjene, aici unde, ca pe întreg teritoriul românesc, făclia luptei pentru libertate socială şi naţională a fost purtată cu multă vitejie şi eroism de masele populare la
îndemnul şi sub conducerea unor personalităţi de seamă ale neamului:
Burebista, Decebal, Menumorut, Mihai Viteazul, Alesandru Papiu-Ilarian, Simion Bărnuţiu, Horia şi alţii şi unde există nobila tradiţie de a
cinsti şi pune în valoare marile monumente istorice - dovadă castrele romane şi aşezările de la Buciumi şi Porolissum, grandiosul monument de
la Guruslău, monumentul ,,:Fîntîna permanenţei", precum şi cele de la
Ip şi Treznea, prin care se imortalizează jertfa victimelor atrocităţilor
comise de horthişti în perioada odiosului dictat de la Viena - s-a conturat
măreaţa epocă socialistă ca pretutindeni în România, aceasta fiind perioada cea mai bogată în realizări din întreaga istorie multimilenară a
acestor ţinuturi.
Marile transformări care au avut loc şi în judeţul nostru în anii revoluţiei şi construcţiei socialiste se datoresc politicii ştiinţifice a partidului, grijii deosebite pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu o poartă dezvoltării armonioase a tuturor zonelor ţării, precum şi hărniciei oamenilor
care muncesc şi trăiesc aici. O contribuţie de seamă la dezvoltarea şi
afirmarea judeţului nostru în contextul înfloririi întregii ţări o au tine-
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rele generaţii, majoritatea colectivelor din unităţile industriale fiind
constituite din tineri. Toţi cei care, într-un fel sau altul, au venit în
contact cu realităţile judeţului s-au convins de frumuseţea plaiurilor să
lăjene, de hărnicia oamenilor de aici, de uriaşele transformări revoluţio
nare din anii revoluţiei şi construcţiei socialiste. Vor exprima astfel
bucuria şi adeziunea încărcată de romantism revoluţionar militant la
hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1984 privind realegerea la
Congresul al XIIl-lea, a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, în înalta funcţie
de secretar general al P.C.R., garanţie sigură a mersului neabătut al
României pe cale socialismului şi comunismului, cale deschisă de nemuritorul August.
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Congresul al Xll-lea al P.C.R. a stabilit <1a obiectiv fundamental al
cincinalului 1981-1985 continuarea pe o treaptă superi.oară 4 îndeplinirii
Programului partidului, creşterea în .ritm susţinut a economiei naţio
nale, •afirmarea cu .putere a revoluţiei ştiinţifico-tehnice în toate domeniile, tr:ecerea la o nouă qalit;ţite a întregii activităţi economico-sociale.
lnscriindu-se ca o nouă şi importantă ,etJapă în înfăptuirea acestui
obiectiv, 1a:nul 1984 se caracterizează, aşa cum rezultă din Planul naţio
nal unt'c de dezvoltare eoonomîco-socială, prin creştere.a rolului factorilor calitativi, T'ealizan-ea iunei reproducţii de tip intensiv. ln limbajul
cifrelor, aceste orientări îşi găsesc expresia în creşterea venitului naţio
nal cu 7,30;0, în condiţiile neduderii ,substant•aZe a ponderii cheltuielilor
materiiale; spdrul cte producţie industrială, Clare va fi cu 6,70;0 'TTlLli mare ca
in anul 1983, se prevede să fie ;obţinut în proporţie de 600/o prin valorificarea superioa1'ă a materiilor prime de bază, 1a combustibililor şi o.
energiei.
Potrivit orientărilor şi indicaţiilor secri.ethrului geneml al partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşe8cu, planul pe 'anul 1984 are ca priorităţi principale: lărgirea bazei de materii prime şi energetiice, dezvoltarea intensivă a .ag'Tf'iculturii, creşterea mai ~pidă ia producţiei în sectoarele industriei prelucrătO:(lre de mare tehnicitate, reducerea consumurilor
materiale, creşterea eficienţei edonomice în toate sectoarele de activitate.
După cum se sublinwză în d:ocumentele Plenarei C.C. al P.C.R. din
noiembrie 1983, Planul naţional iunie de dezvoltare economico-sodială
are, fără îndoială, oa punct de plecate şi bază rezultatele pozitive dobînclite în dezvoltar~a multilaterală a pabriei.
ln acelaşi timp, planul ţine sep.ma de condiţiile şi resursele de care
di.spune economia naţională, de !actuala conjunctură economică mondială şi criza ce se manifestă, de mtuaţia existentă pe plan internaţional.
Planul pe anul 1984, programele ladoptlate de înaltele iforuri de partid şi de stat şi de conducere democratică se disting deopotrivă prin
rep.lism şi ca.racter mobilizator. Pentru înfăptuirea lor dispunem, aşa
oum sublinia tovarăşul Nicokle Ceauşescu, de .tot ceea ce este necesar.
Hotărîtoare este munea, buna ·ei organizare şi desfăşurare la toate nivelwrile, tntări.rea răspunderii colective şi individuale, respectarea strictă
a ordinii şi dis.ciiplinei in toate domeniile, .afirm.a.rea plenară a demo~aţiei muncitoreşti. „Nu :se poate vorbi de o nouă calitate releva
tovarăşul Nilcolae Ceauşescu fără o ordine şi disciplină exemplară în
toate domeniile de activitate". Toate acestea evidenţiază pregnant necesita ten intensificării activităţii politic.o-educ'ntive, a trecerii la o nouă
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calitate şi în acest domeniu important al vieţii noastre sociale, în vederea cunoaşterii, însuşirii şi înfăptuirii ~tocmai în viaţă a politicii partidului, a programelor pe calre 'le adoptăm. Această nouă oalitate este o
eondiţie esenţială ,'pentru valoriffcarea deplină a cadrului 1.arg democratic, un~c în felul său, din sod;i,etatea noastră soc'ialistă, 'care presupune
o înaltă conştiinţă .politică, ridicarea continuă .a nivelului de pregătire
profesiooolă, tehnică, ştiinţifică, a nivelului de cultură şi de ·conştiinţă
a cetăţenilor patriei noastre.
Munca politico-ideologică şi dea <educativă trebuie să ducă "La înţele
gerea de <!ătre fiecare a rolului pe ca?"e îl are, a obligaţiilor fiecăruia la
locul de muncă, Za înţelegerea irăspunde,rii faţă de societate. In pcelaşi
timp, aşa cum sublinia ~ecretarul general .al \partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, la consfătuir'e!a de lucru pe problemele muncii orgarnizatorice
şi politico-educative din august 1983, „trebuie să dezvoltăm puternfc
spiritul de dragoste faţă de ţară, faţă de partid şi popor. Să împletim
educarea generală cu spiritul patrioti.O, al dragostei faţă de trecutul
glorios de luptă ,al poporului nostru, care în cele mai grele timpuri a
ştiut să lînfringă orrice greutăţi, să-şi 'asigure existenţa, dezvoltarea economică .şi socip,lă, formarea statului naţional, 'trecerea la făptuirea socialismului şi să înainteze ferm spre comunism".
Intre .instituţiile cu rol de {seamă în educaţia oamenilor imuncii un loc
distinct ocupă şi ,muzeul de istorie. In condiţiile noii calităţi a muncii
politico-educative, sarcinile muzeului 's-au amplificat, el devenind un
factorr cu sarcini rmultiple în răspîndirreo cunoştinţelor ştiinţifioe, tehnice,
prom.ovarea culturii naţionale, a patriotismului socialist şi, în acelaşi
timp, în conservarea patrimoniului cultural naţional, în cercetarea şi va-.
lorificarea acestuia prin publicaţii cu rorracterr ştiinţifiic sau de popu~
larizare.
ln expunerea de 'llz Congresul 1culturii şi educaţiei socialiste din 4
iunie 1976, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general ial P.C.R.,
sublinia că „în educarea socialistă a maselor cunoaşterea 'istoriei proprii
constituie un factor important raz dezvoltării conştiinţei de sine a poporului". Această orientaire a constituit şi constituie baza de plecare pentru activitatea instituţiilor care icercetează şi ,conservă patrimoniul cultural naţi!anal şi trrecutul istari'c. Conform sardimii de mare însemnătate
trasată acestor instituţii, de a pregăti o sinteză a istoriei României, ele
s-au mobilizat în ultimii ani pentru cercetcurea mai atentă a perioadelor
mai puţin cunosCIUte, îmbogăţirea datelor '.pentru toate perioadele istoriei
patriei în general şi mai ales valorificarea ştiinţifică a rezultatelor obţi
nute prin cercetări.
Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău sub îndrumarea atentă a Comitetului Judeţe.an Sălaj al P.C.R. s ...a .străduit şi se va strădui să se integreze în aceste imperative, să răspundă cu promptitudine tuturor categoriilor de sarcini care sunt ,_,,, 1 , ' .1
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Pe linia trasată de partid anul 1984 înscrie aniversarea unor evenimente import;ante din istor~a poporului nostru, a unor momente de
vîrf ale luptei pentru libertate naţională şi socială.
Se împlinesc 200 de ani de la răscoala populară condusă de Horea,
Qloş.ca şi Cii~<m. Depcrrte de a se fi limibat numai la teritoriul Munţi
lor Apuseni, 'răscoala s-a întins pe întreg teritoriul Transilvaniei, devenind semnul viu al voinţei naţiJonnle a românilor, al luptei lor de eliberare naţională şi socială.
La 24 ianuarie am sărbătorit 125 de ani d:e la unirea Principatelor
Române, Moldova şi Ţara Românească. Ziua de 24 Ianuarie 1859 a reprezentat pentru poporul nostru, actul prin care s-a constituit temelia
statului naţional unitar ;român.
ln acest .an s-au împlinit 45 de ani de la marile demonstraţii pentru
pace, contra fascismului şi imperialismultli din mai 1939. ln fruntea
acestor demonstmţii a stat tîndrul utecist Nicolae Ceauşescu, protestînd
energic contra fascizării ţării, 'impotriva tendinţelor imperialiste ~e ciuntire a României.
RepubUca noastră a serbat în acest an cea de a 40-a aniversare a
eliberării sale de sub ocupaţia 'fascistă. Se împlinesc deci 4 decenii de
cînd, sub conducerea Partidului Comunist Român, forţele patriotice din
România au organi:wt şi desfăşurat revoluţi.a de eliberrare naţională şi
sodială, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 august 1944. A fost momentul de vîrf al unor acţiuni politice şi militare care a asigurat viitorul
socialist al ţării.
S-au împlinit 10 ani de cînd, ca urmare a modificărilor economice
şi sociale, structura conducerii statului nostru s-a schimbat, înfiinţîndu-se
funcţia de preşedinte al statului. ln această f1mcţie a fost ales .atunci cel
mai iubit fiu ial poporului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşscu.
Anul 1984 este anul :celui de al XIII-Zea Congres al P.C.R. moment
de însemnătate excepţională în viaţa partidului şi întregului nnstru popor, angajat ferm în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Programul de
făurire ia societăţii socialiste multilateral-dezvoltate şi înaintarea României spre comunism.
Tuturor acestor măreţe evenimente le dedicăm, ca un modest omagiu, volumul de faţă.
Revista Acta Musei Porolissensis a ajuns la cel de al optulea număr. Ea se înfăţişează şi acum cititorilor, publicului însetat de a cunoaşte
istoria plaiurilor din nord-vestul României, credincioasă scopwrilor pentru care a fost creată, credincioasă ţelului pe care şi l-a propus şi respectînd cu stricteţe sarcinile pe care partidul le-a pus în faţa muzeului
editor.
Comitetul de redacţie îşi face şi acum o datorie de onoare din a
mulţumi tuturor celor care au ajutat la publicarea revistei şi pentru
încrederea arătată în activitatea ei.

1 - Acta Mvsei Porolissens!s -

COMITETUL DE
voi. VllJ/1984
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1 MAI 1939 - O PAGINA GLORIOASA DIN ISTORIA MIŞCĂRII
NOASTRE REVOLUŢIONARE, COMUNISTE, DIN ISTORIA
POPORULUI ROMAN

Cel de-al patrulea deceniu al secolului nostru, jalonat de marea cridin 192~)-1933 ~i de începutul ce.ui de al doilea război
mondial, a fost pentru întreaga omenire o perioa'Clă de ample frămîn
tări ·sociale şi politice care reflectau pe de o parte ascuţirea .contradicţiilor fundamentale ale capitalismului, instabilitatea lumii burgheze, iar
pe de altă parte viguroasa ridicare la luptă a dasei municitoare internaţionale, a ce.orlalte forţe democratice şi progresiste . .în această perioadă, i1siboria umanităţii a înregistrat ·cu litere negre înceI'Cările de
intrare tot mai agresivă în arena vieţii politice şi intensifi,carea acţiunii
teroriste, destructive, huliganice ,a organizaţiilor fasciste într-o serie
de ţări1, printre care şi în România. Impulsionate de iI11Staurarea lui
Hitler 1a putere în Germania, în 1933, aceste grupări au devenit, pretutiru:leni unde au aotivat, ţinta printipală a luptei revO'luţionare a partidelor comuniste şi muncitoreşti, a mişcărilor democratice şi progresiste
de masă.
In Român'.a este de observat că, dacă pînă la venirea la cîrmă în
Germania a lui HiLer, cuzismul sau Liga Apărării Naţionale Creştine
era o organizaţie colectivă, încremenită în monoide'.smul ant:semit, tot
aşa de vetuis-t ca şi întemeietorul ei, A. C. Cuza, iar legionarismul era
numai un nucleu de asasini, abia luat în seamă chiar şi de lumea politicienilor burghezi, după 1933, cele două organizaţii au intrat brusc în
actualitate şi au început să umple spaţiul cu o imensă gălăgie mesiankă, cu terorism, cu o amplă 'demagogie socială şi poJtkă. Toate acesteia în condiţiile în car~ în acea per'ioadă, se făcea simţită tot mai
pregnant inifluenţa cercurilor monopoliste reacţionare, se accentua proză economică

A se vedea detalii în valoroasa lucrare Regimurile fasciste şi totalitare din
19S:l. Rod al ceroetArilor intense
desfăşurate de un colectiv de istorid de la Institutul de studii istorice şi socialpolitice d,~ pe lingă C.C. al P.C.R., aieeastă lucrare oferă .o foarte vi.guroasă prezPntare a .instaurării acestor regimWi pe continentul .ew·opean. Cititorul se poate
astfel convinge că printre ·ultimele regimuri de acest .t1p, care au fost instaurate,
s-a numărat cel din România, ln septembrie 1940 şi atunci, in cea mai bună.
mă.sură, nu altfel declt pe baionetele hitleriste.
1

Europa, I, li şi III, .Bucureşti, 1979, 1980 şi
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cesul de lichidare a democraţiei burgheze, de restrîngere a drepturilor,
-;;i libertăţilor cetăţeneşti 2 .
Legionarismul, agentura hitlerismului în România, a servit în întregime imperialiismului german, a dus o politică ·profund antinaţională,
prejudiciind grav interese~e poporului nostru.
Prezintă mare însemnătate faptul că partidul comunist, clasa muncitoare din România avuseseră şi pînă .atunci printre preocupările lor
prevenirea primejdiei .fasciste interne şi sprijinirea internaţionali.stă a
altor detaşamente proletare, a altor ţări, şi popoare ·căzute victimă sau
ameninţate de morbul fascist.
A fost totodată de mare însemnătate faptul că, istoriceşte, intensificarea activităţii organizaţiilor faisdste - încurajate de instaurarea
dictaturii fasciste în Germania in 1933 - a coin,cis cu începutul unei
perioade calitativ superioare în evoluţia mişcării mun'Citoreşti din România. Suflu~ revoluţionar al marilor bătălii proletare din anii crizei
economice, sîngele muncitoresc care a curs la Lupeni, pe .străzile Capitalei - la „Griviţa" - şi-n al·te locuri au produs adevărate zgulduiri în
conştiinţele cele mai înalte ale ţării, 'în toate straturile sociale ,şi au
generalizat spiritul de revoltă în rindul mase~or muncitoare. Incepînd mai ales cu acele zile eroice - în prim-planul activităţii revoluţionare,
al vieţii partidului comunist s-au situat elementele cele mai destoinice
din !l'îndul clasei muncitoare, care au rămas .coru;ecvent pe baricadele
~uptei anticapitaliste şi antifas'Ciste. Dacă mişcarea antifascistă a poporului român a beneficiat de activitatea unor asemenea vîrfuri si autorităţi proletare, e'Ste semnificativ faptul 'Că organizaţiile fasciste n-au
reuşi·t să atragă şi .să aibă printr€ mentorii lor elemente din rindurile
clasei munci'toare, trebuind să se mulţumească ·cu o serie de persoane
neclasate rsau declasate din rindurile altor pături şi categorii .sociale.
Această isituaţie rs-a datorat faptului că muncitorii 'Comunişti şi necomunişti oţeliţi în greutăţile Jmense ale timpu~ui, învăţaseră de mult
să-şi cunoască întotdeauna .a:dver'Săorii, să-'şi 'preţuiască tovarăşii de drum.
Disponibilităţile perverse ale legionarilor, cuziştilor şi celorlalte nuanţe
de f.ascisti s-au izbit Ide carlacterul ferm •si dur al clasei muncitoare, de
experien'.ţa matură .şi de prudenţa ei justificată şi departe văzătoare.
Antifascifsmul hotărit al clasei mundtoare a oferit un puternic şi
mobLizator exemplu •altor pături .şi categorii sociale care s-au sus·tras,
în mod conştieait, contaminării cu idei fasciste sau profasciste. In această
ambianţă, P.C.R., exprimînd interesele majore ale 1c~asei muncitoare, •ale
maselor largi, a militat activ pentru unirea tuturor forţelor democratice ~i patriotice ale poporului pentru apărarea independenţei şi suveranităţii ţării. Sub mobilizatdarea lozincă .a luptei pentru realizarea
unităţiide acţiune a clasei muncitoare - ,coloana vertebrală a unei largi
concentrări de forţe democratice pe p~atforma unui puternic Front popu2 L. Pătrăşoanu analizează profund aceste fenomene în două dintre lucrările
sale funda.mentale: Sub ;ţrei dictaturi, Bucureşti, 1970 .şi Curente şi tendinţe în
filosofia romdnească, Bucureşti, 1971.
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Iar antifascist - comuniştii au reuşit să antreneze ]argi pături sociale,
rolul de dinamizator al lor revenindu-i constant clasei muncitoare.
Multiple au fost acţiunile iniţiate, organizate şi conduse de icomunişti în acei ,ani în rîndurile maselor largi ale poporului; multiple iau
fost şi succese~e obţinute. In ansamblul luptei desfăşurate, o semnificaţie
deosebită au avut-o întotdeauna acele ,acţiuni în care, din ,adîncul ilegalităţii 'în care se aflau, comuniştii au luat parte şi s-au infiltrat chiar '.in
conducerea unor întrun'iri şi demonstraţii convocate de paI"tidele burgheze, de autoritatea de stat. Numeroase au fost 'Cazurile în care ampla
.muncă organizatorLcă şi pro'pagandistică depusă de comunişti a imprimat
combativitatea participanţilor la asemenea acţiuni, influenţînd transformarea lor în manifesfaţii antifasciste, antihitleriste, reale succese ale
punerii în aplicare a tacticii revo~uţionare Ide front popular.
In prim-planul activităţi'lor demonstrative de masă iniţiate, organizate si conduse de comunisti s-au 'Situat în 'mdcl firesc toate aicele manifestări specifice luptei revoluţion:are a ,clasei muncitoare, a altor pă
.tuori işi icategoril sociale. Intîmpinarea şi sărbătorirea într-un cadru deo.sebH a zilei de 1 mai, de pil1dă - în pofida as'prelor ,condiţii ale lilega.lităţii a constituit constant un strălucit exemplu al solidarităţii proletare în ţara noastră, o e:xipres1e a ie!ionseicvenţei spiritului internaţio
nalist al mişcării noastre mundtoreşti3. „Oamenii muncii din România
.sărbătoresc aaeastă zi de luptă revoluţi.enară de aproape un veac sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, Secretarul general al partidului nostru,
Preşedintele Republicii SdCialiste România în ouvintarea ţinută la marea adunare populară din Capitală organizată cu prilejul 1zilei de 1 Mai
1973. Se poate spune că, privite retrospectiv, manifestările .muncitoreşti
de 1 mai jalonează i,nsăşi istoria bogată şi eroică a proletariatului român,
1

de la începuturil'e .organizării sale, de la ·crearea partidului său politic
cu 80 de ani .tn ,urmă, pînă la cucerirea victoriei în revoluţia socialistă şi zidirea cu succes a noii orînduiri soci.ale, orînduirea so-

revoluţionar,

cialistă"4.

In istoria 'bogată şi eroi'că a mişcădi muncitoreşti şi a partidului
nostru va rămîne ca un moment memorabil marea demonstraţie populară antifascistă de la 1 Mai 1939 pregătită .cu minuţiozitate din însărcinarea P.C.R. - de un Comitet dandestin ide organizare care număra
printre .cadrele sale pe Nicolae Ceauşescu, ,Ilie Pintilie, Constantin David, Al. Iliescu, Teohairi Georgescu. Un rol important în pregătirea şi
desfăşurarea manifestaţiei de 1 Mai, pe linia afiLrmării ·puternice a unităţii de foptă a clasei muncitoare, au avut Ştefan Voitec, VasLe Bigu .şi
mulţi alţi mi'litanţi 'din rîndurile P.C.R. şi P.S.D. 5.
1

J

Ve·zi detalii

România,
4

Bucureşti,

in monografia lui
1970.

Ol. Matichescu, E. Goorgesau, 1 Mai în

·

Nicolae Ceauşescu, România ,pe drumul construirii societăţii socialiste mulBucureşti., 1973, IP· 380.

tilateral dezvoltate, B,
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Luna mai a jubiliarului an 1984, îngemănează aniversarea împlinirii
a patru decenii de la făurirea Fron'tului Un'ic Muncitoresc cu evocarea
a 45 de ani de la marea demonstraţie antifascistă şi anltirăzboinică de la
1 mai 1939, la ca.re au participat, într-'() semnificativă soliid'aritate, comuniştii şi socialiştii, dind în lupta .:or de fiecare zi încă un exemplu,
făcînd încă o vie şi gră'ito'are ilustrare a efi'cienţei lu'ptei pentru unitatea clasei muncitoare din România.
Erau împrejurări în care, ca u~mare a unei perioade de acentuat
declin al vieţii politice interne, ldeclin materializat vizibil în trecerea de
la regimul parlamentar •:a regimul de dictatură personală al regelui Carol al II-lea, grupă~ile fasciste începuseră să devină din ce în ce mai
înidrăzneţe şi mai primejdioase. De fapt, se poate spune 'Că primejdia
fascistă - potenţială pînă atunici a început treptat a deveni pe de-a-ntregul reală in anii dictaturii regale. Elementele noi intervenite în
istoria politică a ţării nu au scă'pat nici un moment atenţiei comuniş
tilor care, paralel cu eforturEe 'pen~ răsturnarea dictaturii regale
- considerată de ei ca un regim antipopular, expresie a cercurilor reacţionare ale marelui capital şi moşierimii 'în frunte icu regele Cairol al
II-lea - şi-au orientat atenţia principală împotriva primejdiei fasciste. Cu deplină dreptate sesiza P.C.R. în ace1 tim'p oă „du~anu[ principal este şi ră.mine Garda ide fier. împotriva Gărzii de fier - acestei
agenturi teroriste, de spionaj hiLerist - trebuie îndreptat în primul
rînd focul prin'Cipal". Există o sumedenie 'de 'documente ale P.C.R. în
care problema era în acest fel pusă, semn că în acele conf<:liţii dificile,
comuniştii gîn'Cleau foarte bine, sesizau exact cursul evenimentelor.
Pregătirea de ·către comunişti a sărbătoririi zilei de 1 Mai 1939 a
răspuns unor asemenea comandamente majore, confednd participării
maselor la desfăşurarea mari'lor demonstraţii de stradă un profund caracter revoluţionar, patriotic, antifascist, antihitlerist, antirăzboinic. Se
cuvine a fi subliniat în mod deosebit faptul că manifestaţia de 1 Mai
1939 şi-a însciris în istorie puternice~e .semnificaţii prin caracterul de
masă, prin nivelul de organizare şi gradul înalt de eombativitate rev·oluţionară.

Referindu-se pe un plan mai larg la semnificaţiile acestor acţiuni,
putem afirma că e~e s-au ntUmărat printre puţinele manifestări din Europa care au avut loc în condiţiile cin(! fasdsmul era în ofensivă, după
Miinchen. ln acele împreju~ări, poporul român, sub conducerea comuniştilor, în aJanţă cu socialiştii, cu alte forţe demO'CII'ate, şi-a exprimat
voinţa de a face fotul pentru a 'împiedica ascensiunea fascismului, instaurarea unei dictaturi de tip fascist în România.
5 Detalii vezi in lucrarea lrui OL Matichescu, 1 Mai 1939, Buoureşti, 1974,
p. 30-43. Cu privire .la .contribuţia adusă de tovarăş.ul NicoLae Ceauşescu la organizarea acestei mari demonstraţii vezi Ol. Matichescu, Tinereţea „evoluţionară
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, în Scinteia tineretului, 1981, ,p. 47 ş' urm!toare.le.
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Şi cit de mult contează in faţa istoriei faptul că în România, în
acele complexe împrejurări, comun'iştii au gînldit şi au acţionat a.şa, spre
cinstea lor, spre cinstea partidului care îi însufleţea!
Este cunoscut faptu1 că, printre primele măsUJri aia.optate Ide dictatura regală, imediat 'după 10 februarie 1938, s-a numărat şi dizolvarea sindkatelor, în locul ~or fiind create aşa-zisele bresle. Sensibil la
evoluţia evenimentelor vremii şi conştient de necesitatea folosirii oricăror posibi lităţi de cultivare a sentimentelor de unitate în ;rîndurile
cTasei muncitoare, P.C.R. a adoptat ldin capul locului tacti'Ca folosirii
acestor bresle prin desfăşurarea unei activităţi de partid chiar în interiorul -~or; în acest sens au fost date înldemnuri comuniştilor să intre
în aceste bresle şi să fa'Că totul 'pentru a produce o revoluţionarizare
a lor .din interior, pentru tleschiderea unor nioi orizonturi de unitate
proletară. De fapt, înseşi autor'ităţile carliste aveau să ajungă curînd
la concluzia că „Terenul cel mai favorabil şi acoperit a fost găsit în bresle, care de altfel sînt 'conlduse de cunoscuţi comunişti. Dacă această
situaţie nu se ·schimbă, nu ar fi exclus să ne trezim cu o conducere care
să schimbe comp~etamente faţa lucrurilor şi breasla să devină ceea ce
legiuitorul a vrut să înlăture".
Ceea ce s-a 'întîmplat la 1 Mai 1939 n-a constituit decît o dovadă
vie a reuşitei aplicări de către comunişti a tacticii lor. Folosind condiţii1e create prin intenţia autorităţilor de a organiza în acea zi o manifestaţie a breslelor sub egidă guvernamentală a dictaturii regale
deci - o „sărbătoare a mundi naţionale" în cadrul legaJ.smului burghez, comuniştii, în colaborare cu socialiştii, au reuşit să răstoarne
acest plan, să transforme raldical caracterul şi 'Conţinutul !demonstraţiei, să adune numai în Capitala ţării 'peste 20 OOO de oameni ai muncii
sub lozinicfie de bază ale luptei revoluţionare şi democratice, lozinci
inspirate şi cultivate în mase de comunişti şi socia~işti. Acţiuni cu un
conţinut asemănător au fost pregăt'ite 'cont'Ollllitent de comunişti şi în
alt.e centre ale ţării, la Timişoara, Galaţi, Oraldea, Brăila, Tg. Mureş, Bacău, Piatra Neamţ, în Valea Jiului, Baia Mare ş.a.
fo activitatea politică desfăşurată de comunişti în bresle o contribuţie deosebită au adus tinerii comunişti trimişi tle partid să lucreze
în cercurile ·culturale ale acestora. Printre aceştia s-au numărai in primele rînduri: Elena Ceauşescu (Petrescu), E. Iliescu, C. Prodan şi alţii,
destoinici militanţi pentru organizarea unor programe culturale cu caracter pronunţat revoluţionar, în vederea educării tineretului muncitor în spiritul unităţii ije luptă pentru interesele funldamentale ale poporului muncitor.
Desigur, succesul irăsunător obţinut în acea istorică zi de masele
dezlănţuite pe străzi nu poate fi pus în legătură dedt cu munca intensă pregătitoare ce :fusese de'pusă de comunişti, de toţi partizanii ·~up
tei antifasciste şi antirăzboinice antrenaţi cu acea ocazie în dispozitiv
de P.C.R.
1
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Prezenţa tovară·şului Nicofae Ceau;;escu în Comisia conspirativă de
organizare a lui 1 Mai 1939 poartă în sine semnificaţia preţuirii pe care
partidul comunist o acO'I'da meritelor personale, discernămîntului său
politic, dîrzeniei şi intransigenţei revoluţionare, pe care le probase în
numeroase împrejurări 'pînă atun'Ci. Experienţa pe care o aducea tînă
rul comunist - în calitate de membru al Comitetului Naţional Ant'ifascist, încă Ide la crearea acestuia, de militant recunoscut pentru reajzarea Frontu1ui Unic Muncitoresic în cadrul breslelor, în sfîrşit, de conducător al Cdmisiei centrale de refacere a Uniunii Tineretului Comunist - era evidentă şi, ru;;a după cum au dovedit-o evenimentele, şi-a
găsit o strălucită confirmaire în acţiunile revoluţionare memorabile de
la 1 Mai 1939.
Despre desfăşurarea propriu zisă a marii (lemonstraţii de la 1 Mai
1939, despre tumultul reV'Oluţionar, antifascist, de unitate muncitorească existentă în acea zi s-a sicris mult în istoriografia noastră şi se va mai
scrie încă. Pe deasupra oricăror fapte şi exemp'le oferite de cercetarea
minuţioasă a documentelor vremii cîteva trăsături definitorii se impun
de la sine. Mai întîi de toate reţine atenţia faptul că desfă~rarea marii demonstraţii, în plină dictatură regală, s-a bazat pe concepţia Frontului Unic Muncitoresc. Comuniştii şi socialiştii au colaborat îndeaproape atît pentru pregătirea cît şi pentru desfăşurarea acţiunii. Reuşita ei
a însemnat încă o verificare şi încă o dovadă a aspiraţiei spre unitate
şi so1:daritate a clasei muncitoare, totodată, ea a marcat un important
aport conc·ret, moral şi rnateda~. la dezvoltarea procesului de unificare.
Este de subliniat faptul că succesul şi ecoul manifestaţiei din 1939 au
exercitat o mare influenţă, repercutată ulterior cu putere pe calea ce
a pregătit premisele care au condus la încheierea acordului de Front
Unic Muncitoresc din aprilie 1944.
In al doilea <rînd, marea demonstraţie de la 1 Mai 1939 a demonstrat
cu putere c'ombativitatea de luptă a clasei muncitcJare, în fruntea într,egul11i popor, împotriva hitlerismului, a creşterii primejdiei fasciste
interne. Atunci cînd pe străzile Capitalei, în Piaţa Romană, inclusiv în
faţa Palatului regal în balconul căruia regele aştepta de la demonstranţi o veritabilă dovadă de fidelitate faţă de dictatura sa miile
de pa<rtici'panţi la acţiune au scandat „Jos fascismul!", „J os Garda de
fier!", „Trăiască Frontul popular antifascist!, „Jos hit.erismul!" ş.a.
era o dovadă cu totul convingătoare a sentimentelor antifasciste, profund încarnate în masele largi. „Calea Victoriei avea aspectul unui cîmp
de manifesta.ţie revoluţionară" au trebuit să constate în acea zi în irapoartele lor autorităţile carliste. De la Palatul regal, manifestanţii s-au
îndreptat spre Pm-cu~ Carol uniele au depus coroane de flori 'la Mormintul Eroului Necunoscut, simbol al preţuirii de către clasa muncitoare
a tuturor acelora care se je;rtfiseră pe altarul unităţii şi independenţei
naţionale.

S-a putut observa in tt'Cea -zi cu toată claritatea ,într-o desfăşurare
cu totul plenară, puternicul ecou pe care l-a găsit în conştiinţa popa-
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rului român viguroasa acţiune desfăşura\tlă ani în şir de către P.C.R.
pentru demascarea cu toată energia a esenţei antipopulare şi antinaţionale a fascismu:ui şi agenturilor hitlerismului. Chiar şi pentru acei
politicieni ai vremii care mai aveau oarecari in1doieli şi ezitări în legă
tură cu sesizarea orientării sentimentului public al maselor în general
a apărut cu toată daritatea larga dispoziţie a celor mulţi spre sprijinirea activă a politicii partidului comunist de unire a tuturor forţelor
democratice. Acest aspect al prob~emei a atras în mod deosebit atenţia
mişcării antifasciste internaţionale care, intrunindu-!?i reprezentanţii la
Paris, în zilele 'de 12-14 mai 1939, în cadrul unui mare Congres antifascist, pentru pace, se vedea în situaţia Ide a se referi la der;nonstraţia
de 1 Mai 1939 din România caracteriz'ind-o drept o expresie înaltă a
voinţei poporului român de a se împotrivi fascismului. „Poporul român - se arăta in documentul adoptat de Congres - se raliază la miş
carea antifascistă . . . voinţa sa este de a lu·pta în mod real împotriva
agresorului şi fascismu~ui".
Cotidiene de mare tiraj din diferite ţări au publicat relatări şi 'Comentarii ample în care se relevau amploarea •şi semnificaţia manifestaţiei de la Bucureşti pentru lupta antifascistă internaţională.

s-a

Printre trăsăturile definitorii ale demonstraţiei
nwmărat şi oar,actertul ei anti;războinic. Faţă Ide

de la 1 Mai 1939

jocul periculos pe
care îl încerca Germania hitleristă 'CU integritatea şi independenţa unor
ţări europene, în momentu~ de încordare extremă în care trupele Wehrrnachtului - după invadarea Cehoslova'ciei - ajunseseră deja la frontierele României, marea demonstraţie de la 1 Mai 1939 a reprezentat
reacţia logică a clasei muncitoare şi a întregului popor .român de a se
împotrivi războiul'ui urzit de Germania hit1eristă. Cînd pe străzi~e Capitalei, din mii de piepturi izbucneau şi erau minute în şir scandate
lozincile „Vrem România liberă şi independentă!", „Vrem respectarea
g.raniţelor!", „Să ţinem piept agresorului!", „Unire cu toate popoare:e
democrati'Ce!", oricine putea înţelege că un popor întreg îşi exprima
hotărkea neclintită de a se împotrivi oricărei aventuri războinice menite a pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a ţării, independenţa şi suveranitatea naţională a României. Vigoarea unor asemenea sentimente era exprimată 'CU o forţă puternic amplificată de ecoul
pe care îl aveau în mase chemările adresate din umbra ilegalităţii de
P.C.R., în cuprinsul unor documente difuzate din mină în mină şi în
care se putea citi: „P.C.R. dă alarma! Hitler vrea să ne arunce în robie.
Ridicaţi-vă la ~uptă pentru a împiedica orice capitulare. P.C.R. declară:
Comuniştii

vor lupte du arma în

mină,

în primele rinduri!"

Evenimentele de la 1 Mai 1939 din ţara noastră au constituit o
dovadă a maturităţii clasei muncitoare, a posibilităţilor de care dispunea
atund poporul român, forţele sale revoluţionare şi progresiste tele a organiza cu succes lupta împotriva fascismu1ui şi a pregătirilor făcute
de reacţiunea internaţională pentru un nou război imperialist.
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1 Mai 1939 a reprezen~at totodată - în fe~ul în care a fOLSt pregătit
de către P.C.R. - o vibrantă manifestare a internaţiona
limnti.lui militamt al clasei muncj,toare din România, o expresie vie a
sentimentelo~ de solidari.tp,te activă cu lupta revoluţionară, antifascistă
a defuşamentelor proletare din alte ţări, cu partide.le comuni;ste şi muncitoreşti din întreaga lume.
Pe un alt plan, 1 Mai 1939 a d:emonst'liat încă .o dată că între regimul ca:rlist şi masele populare nu putea fi vorQll de vr:eo „unitate de
interese", că aspiraţiile democratice ale poporului determinau o poziţie net antidictatorială în conştiinţa celor mai largi pături sociale.
Importanţa manifestă·rilor revoluţionare de la 1 Mai 1939 a fost în
mod temeinic analizată la scurt timp 'de Plenara a VI-a a C.C. al P.C.R.
din iunie 1939. Cu acest prilej s-a apreciat că „întrunirile şi demonstraţii.e :de 1 Mai, pregătite de partid sub semnul mobilizării clasei muncitoare pentru apărarea ţării im'potriva fascismului extern şi intern, în
oonlucrare strinsă cu muncitorii social-democraţi, au constituit o victorie de prestigiu obţinută de P.C.R. pe linia făuririi unităţii de acţiune
a clasei muncitoare, împotriva ofensivei patronale, fascismului şi pericolului de război"s.
Au trecut 45 de ani de la eroica pagină înscrisă în istoria luptei
unite a clasei noastre muncitoare, în istoria 'poporului român la 1 Mai
1939. In confruntarea cu timpul, sensu.rile adînci ale sentimente~or de
unitate, de luptă revoluţionară, antifascistă, pentru pace exprimate în
acea zi de masa largă a demonstranţilor revărsaţi pe străzile Capitalei,
precum .şi în alte centre ale ţării şi-au dovedit deplinul acord cu cerinţa imperativă a istoriei acelor ani şi a anilor care au urmat. In istoria
patriei noastre, a partidului comunist, a mişcării muncitoreşti, revolutionare si democratice din România a fost scrisă atunci cu jtere ·.ae
~ur una ·din paginile memorabile. Referindu-se la semnificaţiile majore
ale acestei autentice file de istorie, tovarăşul 1Nicolae Ceauşescu spuJllea: „Un moment dulmi'nant 1al .valului luptei populare conduse ·ide
w-rtfrt în aceia perioadă împotriva politicii de fascizare a ţării şi pentru
apărarea independenţei naţionale îl constituie marea demonstr'p,ţie antifasci1stă .din 1 Mai 1939, desfăşurată sub semnul unităţii de acţiune
între comunişti şi socialişti"1.
Manife.stînlcl statornic dorinţa fierbinte de a valorifica experienţa
dobîndită în acea memorabilă zi de 1 Mai 1939, Partidul Comunist Român s-a ,adresat ulteri.or clasei muncitoare, maselor largi cu o serie
de chemări pentru depunerea unor eforturi susţinute în vederea ·obţinerii unor noi şi noi .succese. „înainte! Comunişti şi muncitori socialdemocraţi! Realizaţi şi 1ntăriţi frontul unic! glăsuia apelul „Scînteii"
ilegale la 1 iunie 1939". Munciţi pentru concentrarea tuturor forţe~or
democratice şi sincer patriotice într-un front larg combativ 'Împotriva
şi sărbătorit

6
7

Scînteia, nr. 21 din 26 iulie 1939.
Nicolae Ceauşescu. op. cit., p. 381.
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duşmanului fascist din afa.ră, ,a agenţilor hitlerişti din ţară şi împotriva
regimului de jaf şi teroare sălbatică".
De munca voastră comună, tovarăşi, de energia voastră, de fidelitatea voastră faţă de da.sa muncitoare, faţă de poporul român âiepinde
succesul acestei 1upte măreţe de salvare a ţării" 8 .
Mesajul unor asemenea chemări - patriotice în esenţa l•or - a
fost purtat prin timp şi a rddit cinci ani mai tîrziu prin istorica victorie
a insurecţiei naţiona.e armate antifasciste şi antiimperialiste 1din august
Hl44 care a marcat începutul revoluţiei de eliberare socială şi naţională,
antifascistă şi antiimperialistă în .România. Cele petrecute la 1 Mai 1939
în România ca şi alte numeroase exemple asemănătoare, ·prin puternicele lor semnificaţii interne şi internaţionale au 'dovedit - după cum
sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - că „actul .de la 23 August ,nu
a venit din cer, ci a fost rezultatul luptelor îndelungate 'ale pPporului
r.omân, ial faptului ·că .partidul comunist, în alianţă cu partid:ul socialist,
cu c-elelJa.lte forţe revoluţionare şi patrwtice s-a .aflat tot timpul în fruntea luptei de apărore a intereselor vitale ale întregii naţiuni" 9 .
Au trecut anii. Sub conducerea Partidului Comunist Român - pe
temeliile de granit puse în acei ani ai marilor şi grelelor încercări poporul nostru -edifică în prezent o societate sociaî.istă multilateral dezvoltată. In vara fierbin~ a acestui an jubiliar evocinki paginile eroice
din trecutul de luptă a poporului şi multiplidindu-se eforturile pentru
în'dep~inirea tuturor planurilor luminoase pe care ni le-am propus şi
ni le propunem - vom săl"bători cum se cuvine cea de a 40-a aniversare a memoraibilu~ui AUGUST 1944 şi vom întîmpina cu :noi şi prestigioase victorii pe frontul muncii creatoare cel de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
Privind acum, ~n aceste momente aniversare, spre anii care au trecut, rememorînd mă;reţele pagini de istorie înscrise de poporul român,
sub conducerea partidului comunist, de la 1 Mai 1939 încoace, dăm
glas mîndriei şi 1sati'sfaoţiei că din rfoldul poporului nostru s-a ridicat
tovarăşul Nicolae Ceau:şe.scu, un încercat conducător, un mare patriot
revoluţionar care prin stră.ucită şi exemplară dăruire faţă de cauza
naţiunii noastre, faţă de aauza socialismului şi păcii se bucură tle
aleasa preţuire a tuturor cetăţenilor patriei, de o înaltă stimă şi apreciere în conştiinţa popoarelor lumii.
·· Din 1965 de cînd a .fost ales 'ele Congresul al IX-lea în fruntea
partidului nostru, legătura strînsă int'reţinută de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu cu poporul şi rea~'ităţile ţării, receptivitatea faţă de tot ceea
ce este nou şi înaintat, capacitatea remarcabilă de dezvoltare creatoare
a socialismului ştiinţific, dinamismul şi spiritul novator, înaltele caliti:iţi de militant şi condU'cător comunist clarviziunea şi ·profunzimea
gîndirii .sale dialectice, pasiunea şi principialitatea revoluţionară, devo8

~

Scinteia din 1 iunie .1939.

Nicolae Ceauşescu, op. cit., 10, Bucureşti, 1974, p. 183.
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tamentul neţă;rmurit faţă de patrie .şi popor, internaţiona:ismul consecvent - fac ca numele tovarăsului Nicolae Ceausescu să fie indisolubil
legat de toate marile transformări petrecute în ~nii aceştia iin .societatea românească. Şi aceste atribute se găsesc bine întipărite în coru;;tiinţa
colectivă a întregului popor român în fiecare cuget şi în fiecare simţire. ln acelaşi timp, activitatea prodigioasă a conducătorului partidului
şi statului nostru se dov€'deşte un puternic factor de acce~erare a mer-sului înainte al patriei, atribut ce ne este de asemenea tuturor bine
cunoscut şi pe care-. preţuim în cea mai înaltă măsură.
Cu asemenea sentimente, sub . semnul unor asemenea satisfacţii
marcăm în acest an jubiliar cea de-a 45-a aniversare a marii demonstraţii antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939, împrejurare în
care în prim-planul activităţii de organizare şi al desfăşurării acţiu
ni1or memorabile din Capitala ţării s-a 1situat mu1t stimatul conducător
de astăzi al partidului şi statului ndstru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
GHEORGHE I. IONIŢA.

I MAI 1939 - UN PAGE DE GLOIRE DANS L'HISTOIRE DU MOUVEMENT
REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE ROUMAIN, DANS L'HISTOIRE
DU PEUPLE ROUMAIN

(Re sume)
A l'occasion de la 45-emc anniversairc des grandes manifestations de 1 .Mai
1939 contre la fascisme et la guern-e, l'article fiait une ianalyse detaillee des circonstances historiques qu.i ont intc>nsi'fie la lutte revolutionnaire menee .par le ipeuple
roumain ,contre le ,fascisme, contre ia guerre, penda111t la quatrieme decennie de
notre siede.
En soulignant 1a role decisif du Parti Communiste Rounmi.n qu.i a rnobilise
J.es forces de 1a naition rournaine darns les :merr:.orables luttes .contre le fascisme
et la guerre, apres 1930, il.'article insiste sur la conrtribution du jeune militant revolutionnaire, .communiste Nirolae Ceauşescu a ces lUJttes, sur son râle dans la prepa.mtion et le succes des grandes demonstrations de I .Mai 1939 contre le fascisme
et la guerre.
L'·article rc~resente 1Un profond homrnage envers le Parti Communi.ste
Roumailn, qui a .commence, organiLse et conduit en Roomanie Ia lutte contre le
fascisrne et la guerre, un ;Profiond homrnage envers la particiipation de Nicolae
Ceauşescu. le pr~ident de la Roumanie Socialiste d'aujourd'hui, a ces ,merr:.orables
evenements historiques.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

RADACINILE ISTORICE ALE REVOLUŢIEI
DE ELIBERARE ,NAŢIONALA ŞI SOCIALA DIN AUGUST 1944

Moment de 1ră.scruce în istoria poporului român, memorabLul 23
August 1944 uneşte în timp, ca un arc de boltă al istoriei noastre naţionale, lupta seculară dusă de poporul tromân pentru libertaite ~i dreptate socială, pentru desăvîrşirea unităţii naţionale şi cucerirea independenţei de stat cu luptele clasei muncitoare, ,ţărănimii, intelectualităţii,
ale tuturor forţelor de bază a~e naţiunii noastre care, sub conducerea
Partidului Comunist Român, au deschfs României calea irnarilo.r cuceriri socialiste de azi.
Toaite aceste momente sînt trepte în fundamentul remarcabilelor
acte ale edificării României moderne, oare s-au transpus cu întreaga
lor încărcătură valorică în actul revoluţiei 'Cle eliberare naţională şi socială începută în august 1944. Este o core~'aţie •organică pe care secretarul general al partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceau~escu, .a dezvăluit-o în toată profunzimea ei, sUJbliniinld că: „A-ctul 'ele la 23 August
n-a căzut din cer, el a fost rezultaitul luptelor îndelungate a~e poporului
român pentru unitate, libertate şi indepen'denţă naţională".
Vigoarea şi fermitatea cu care î•ntregul nostru popor s-a ridicat
la luptă, larga participare a tuturor forţelor patriotice la ·revoluţie demonstrează că August 1944 a reprezentat un energic ·Şi determinant
act de voinţă al 'Întregii noa'S'tre naţiuni, o străluicită afirmare a hotă
ririi poporu~ui român de a ~drobi orice dominaţie străină, de a fi liber
şi deplin stăp1n în ţara sa, de a-şi hotărî .singur destinele.
Se cuvine să amintim cu emoţie şi mîndrie patriotică asemenea
adevăruri şi în acest al 40-lea August al libertăţii ;române;;ti pentru că
ele sitau mărturie nepieritoare peste vreme despre tăria ce i-o dau
unui popor con.ştiinţa dreptăţii sale, iubirea faţă de glia ·strămoşească,
simţămîntul pururi viu al demnităţii naţionale. Pe firul veşniic curgă
tor al unei •asemenea i;storii, măreţul :eveniment declanşat în august
1944 se aşează ·firesc ca o .mîndră cunună a celor mai ~(orioase tradiţii de :uptă ale poporului, dă o nouă expresie puterii .sale de a se
ridica mereu biruitor peste vitregia vremurilor şi vicisitudinilor istoriei.
După cum este cunoscut, făurirea statului naţional unitar .român
în memorabilul an 1918, marchează intrarea României într-un stadiu
nou al evoluţiei sale economico-sociale şi politice caracterizat prin creş
terea rapidă a forţelor de producţie şi acce~erarea dezvoltării capitalis-
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te. Totodată se accentuează şi penetraţia marilor monopoluri în economia românească, se inteT11Sifică exploatarea maselor muncitoare de către
capitaliştii .autohtoni iŞi străini, se ascut tot mai puternic contrad'.cţiile
de clasă.
Cu toate acestea, societatea românească postbelică înfăţişează tabloul unei naţiuni tinere şi viguroase, .intrată istoriceşte pe ,:făgaşul firesc al unităţii ei economice şi poli'tico-adrni nstrative, prielnic descă
tuşării energiilor creatoare, .atH pe planu~ dezvoltării economice, cit şi
pe planul ·construcţiei de stat.
Definitoriu pentru societatea românească din .această perioadă a
fost puternioa aspiraţie a maselor populare spre libertate şi democraţie,
dorrinţa lor de .a .înscrie ţ~ara pe coordona'tele unei dezvoltări ,progresiste, multilaterale. Frontul larg al celor antrenaţi 'în efortu~ menit să asigure ascensiunea societăţii 1româneşti pe drumul democraţiei şi progresului a cuprins pe toţi .cetăţenii României, fără ·deosebire de naţio
nalitate.
Pe plan extern, pentru a face faţă cu sU'oces acestor complicate
probleme ale ·perioadei interbelice, România a militat pentru păstrarea
statu-quo-ului confirmat ~i prin tratate~e ,de pace de la Versailles şi
cele adi.acente; instalarea unui climat de pace generală şi ind:vizibilă;
crearea u·nor zone regionale de securitate; bune relaţii de vecinătate;
realizarea ,unor tratate isau convenţii mutuale, lupta împotriva politicii
revizioniste, mai ales 'după instaurrarea în mu~te ţări europene a unor
·regimuri fascis,te işi didatoriale. Liga Naţiunilor a constituit pentru
,România interb~lică tribuna internaţiona.ă de ,la care ·şi-a putut face
cunoscute opiniile şi aspiraţiile. „Izvorînd din poruncile unităţii noastre
naţionale arăta N. 1Titulescu r-- politica noastră externă are ca scop
prrincipal: păstrarea ei, iar ·ca rmetodă constantă de lucru, 'coordonarea
progresivă a acţiunii ne.astre cu aceea a statelor cu interes comun, pînă
la integrarea ei in grupuri internaţionale din ce în ·ce mai mari. De fa
naţional, prin regional, la univeT'sa1, iată _ozinca 1României peste gra0

1

niţă"1.

Oricine va icerceta cu .atenţia obiectivă anii interbelici va corustata
ei au fost pentru România, •ani de luptă eroică, plină
de sacrificii, dar încununată d.e o 1vi:ctorie, ce s-a înscris ca un moment
mernoq1.bil al istoriei naţionale >Şi universale, va constata că unul dintre factorii hotăritori ai ,victoriei revoluţiei de eliber.are naţională şi
sodală a fost acel spirit creator, acea capacitate ·a Parrtildu~ui Comunist
Român de a descifra din cornp'lexul evenimentelor interne şi internaţionale tendinţele principale şi 'direcţiile de acţiune n~cesare, care i-au
dat putinţa de a-şi îndeplini nobila misiune de conducător .al luptei de
·eliberare a po'poru~ui român. Căci înfăptuirea actului demnităţii naţio
.nale din ;august 1944 a fost, :în primu~ rrînd, rezultatul activităţii fo.delungate şi neobosite a Partidului Comunist Român de unire, într-un
·CU

uşurrinţă că

1

N. Titulescu, Documente diploTrUitice,

Bucureşti,

1967, p. 484.
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larg front de luptă împotriva fascismului şi războiului, ,a 1tuturor .forînaintate ale societăţii noastre, al realismului liniei sale tactice
şi strategice, al aplicării creatda:re .a 1socialismu~ui 1ştiinţific I.a condiţiile
concrete ale ţării noastre.
Continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcălrii muncitoreşti 1şi socialiste, 1Partidul Comunist Român, născut din solul realităţilor româneşti, ,a luptat neobosit
împotriva exp~olatăirii şi asupririi, dind .o !înaltă pildă iele ,patriotism, de
devotament !faţă de interesele sociale şi 1naţiona'le funrlamentale ale poporului. Fii ·şi conducători legitimi ·ai claisei muncitoare, trăgîn'du-şi vigoarea din seva istoriei multimilenare a popdrului român, colnuniştii .au
fost şi sint stegarii luptei pentru drepturile şi interesele maselor mun.citoare, pentru apărarea şi consolidarea inldependenţei 'Şi suveranităţii
naţionale a României.
1n perioada i·nterbe~kă, partidul 'comunist a drganizait şi ·condus
mari bă'tălii de d.lasă ale proletariatului, ale maselor ide oameni ai muncii făr.ă deosebire de naţionalitate, împotriva asupririi claselor dominante, a monopolurilor străine, pentru apărarea drepturilor şi libertă
ţilor democratice, s-a ridicat ferm in apărarea .independenţei, :suveranităţii şi integrităţii patriei. In acea&tă luptă, el a acumu~at o bogată experienţă pentru unitatea de acţiune a cl'aisei muncitoare, .a tras preţioase
jnvăţăminte asupra vaforii inestimabile pe oare o reprezintă frontul
unit de luptă al clasei' muncitoare, a tuturor forţelor democratice şi
progres'iste ale societăţii.
Un moment impdr.tant în lupta )pentru făurirea unităţii de .acţiune .a clasei muncitoare, pentru închegarea unui lfront patriotic naţio
nal l'-au !I'eprezentat marile bătălii Ide -c~asă ale proletari,atului român
din anii cf"izei economice, care .au culminat cu luptele petroliştilor, ·oeiferiştî1or, textiliştilor, metaluirgiştilor etc. din ianuarie februarie
1933, organizate şi conduse de parti'dul comuni'st. Unitatea de acţiune
înfăptuită atunci, pe baza frontului unic, a creat condiţii favorabile
mobLiză!I'ii maselor largi tle oameni ai muncii, comunişti, socialiş.ti, social-democraţi, membr1i ai altor organizaţii 1Şi parti'de politice 1sau muncitori fălră de par.tid, dind lu,Ptelor o amploaire fără prece'den't, ceea ce
demonstra 'Că forţa proletariatulu'i constă ~n unitatea sa, că .aceasta constituie o condiţie eisenţială pentru aisigur8!I'ea rolu'lui conducător al clasei muncitoare în lupta întregului popor pentru 1doborirea regimului
burghezo-moşielresc, 'pentru ·apărarea intereselor fundamenta~e ale poporului român.
In anii ce au UTmat, CÎ'nd peri·colul <fascist şi 1revizionist ameni,nţa
direct interesele supreme ale poporului nostru, integritatea şi suverani:..
tatea patriei, Partidul Comunist Român s-a situat 1în fruntea forţelor patiridtice, naţionale, desfăşurlnd fargi acţiuni. politice pentru unirea tu,turO!I' partidelor iŞi organizaţiilor pol'itice şi profesionale, .a clase~or. iŞi
€rupărilor :sociale ale •căror 'interese ·coi'n'CÎ'deau cu cele ale ţării, ale democraţiei, într-un larg flront popular de luptă pentru apărarea indeţelor
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pendenţei şi integrităţii

României, :pentru .a baTa calea fascismu1ui şi
In acest sens, Partidu_ Comunist Român a reuşit să activeze
în jurul său cele mai largi forţe sodale antifasciste - clasa muncitoa·re, masele ţărăn~'ti, intelectualitatea progresistă, alte pături. şi categorii sociale. El şi-a lăirgi't contactele cu grupările şi organizaţii'le democratice, a stabilit :egături cu diferite fracţiuni ale forţelor pol'itice burgheze şi cu un mare număr de 'personalităţi politice. Rezultatul acestei
activităţi s-a concretizat în crearea a peste 60 de iorgani.zaţii de masă
idemocratice, ·antifa1sdste cum au fost: Comitetul naţional antifasdst,
!Liga muncii, Blocul democratic, Frontul pluga:r'ilor, Uniunea oamenilor
muncii maghiari (Maic:loszul), &ontul stulclenţes·c democrat, Frontul feminin ş.a. Se poate aprecia că această 'poli.tkă TeaJstă ·a P.C.R !de unire
a tuturor forţelor de bază :ale naţiunii noastre de făur'ire a unor alianţe
politice largi avînd ca obiectiv fău!rirea Frontului Unk Naţional al .poporului român, a cons'tituit victoria epocală a revoluţiei de e1iberaire
socială şi naţională din august 1944.
Străbătlntl un proces continuu de maturizare reuşind să depăşească
u'nele practid 1care nu-i aparţine.au impuse din arrară, Partidul Comunist Român şi-a extins tot mai mu_t influenţa 'În rviaţa politică a ţării,
e'l devenind forţa principală a luptei îm1potriva peri'colului fascist şi
!revizionist. Amploarea şi caracterul tdemonstraţii'lor de la 1 M'ai 1939
constituie o ilustrare grăitoare a acti.vităţii desfăşurată de comunişti,
de socialişti şi ·social-democraţi, pentru mobilzarea tuturor forţelor democratice şi antifasciste la luptia ~mpotriva ·politicii expansioniste şi re,vizioniste a~e statelor fasciiste. Are o ldeosebită semnificaţie prezenţa
în primele rîn'duri ale organizatori.lor marii demonstTaţii patriotice, antifasciste, a tovarăşufoi Ni'colae Ceauşescu. Patriot işi revoluţionar înflăcărat, profund devotat 'Clasei muncitoa're, poporulu'i din rîndurile
căruia s-a iridicat, \participant activ la luptele conduse de par.t~d, pentr.u
rărsturnarea regimului de exploatare 'şi 'asuprire, .care se r~arcase incă
din timpul mariloir bătăJi 6e clasă din anii crizei .economice prin Înaltul
spirit organi.zatoric şi tenacitatea ·cu caTe a dezvă'luit ·peri'Colu1 fascist
şi de război. In acelaşi .timp, manifestaţia patriotică antifasciiStă de la
1 Mai 1939 a constituit o victorie a partidului comunist, a politicii sale
de Front unic cu celelalte partide muncitoreşti şi democratice. Ea a
demonstrat prestigiul şi autoritatea 'de care se bucura Partidul Comunist
Român în faţa î'ntregii naţiuni.
Puternica mişcare antifasoistă şi antihitleristă din România, a. că
rei promotor a fost Partidu1 Comunist Român, a prnfilat în opinia publică progresiistă internaţională 'imaginea unui .pdpor profund ataşat idealurilor de libe:ritate şi de inlclepenldenţă naţională, demn de tradiţiile
sale eroice glorioase.
Marşul războinic al Germ•ani.ei hitleriste, cotropirea succesivă a
U'Jlor ţăTi europene, ~nc~putul celui de-a~ doilea război mondial la 1
septembrie 1939, au creat o situaţie din ce în ce mai grea .pentru
Homânia. Dealtfel, pe plan internaţional, în perioada septembrie 1939 războiului.

1
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august 1944, România a traversat ultima etapă a izolării sa'le pe plan
răminind singuTă, la discreţia blocului fascisto-revizionist.
h1 situaţia agravată în lunile :ap.I1i1ie-iunie 1940 prin invazia germană intr-o serie de ţări din Eu~opa accidentată, unele grupări ale
cercurilor ·conducătoare, 1n frunte cu regele CaTo'l al II-lea au hotăr,ît
la 28 mai 1940, ca unică soluţie, trecerea 1a <l politică de apropiere de
Germania; în acest scop, au fost induşi in guvern cîţiva oameni poli.tici care sprijineau orientarea progermană. La 29 mai 1940, guvernul
român, ·astfel reorganizat, a semnat „Pactul petrol-armament".
Grupările interne progermane şi profasciste, aduse de evenimente
pe .primul p~ian al vieţii politice, au impus guvernu'lui ·corldus de Gh .
.Tătărescu să renunţe, la 1 iulie 1940, la garanţiile franco-britanice din
ap'rilie 1939 şi apoi, !Ia 4 iulie, să -cedeze locul unui guvern .sub preşe
dinţia lui Ion Gigurtu, ân care numărul elementelor progermane eira
tlJreponderent. Horia Sima, şefu'! Gărzii de fier, .care fusese numit sub:;ecretar de stat la Educaţia Naţională (28 iunie), deţinea acum 1Şefia
departamenhLui Cultelor 2•
Ca urmare a politicii mairilor istate europene din anii 1939-1940,
izolată pe plan internaţional, din trupul României unitare s-a cotropit
în vara anu~ui 1940, un vast teritoriu, ·o mare parte din avuţia LSa naţio
nală şi o numeroasă populaţie.
Amputările teritoriale ·şi în mod s,Pecial Odiosul Dictat fascist <le
la Viena au provocat o admcă durere şi revoltă în rîndurile întregului
popor rnmân, si:~fft să fie martor la sfîşierea teritorlului naţional pentru
a cărui apărare, unitate şi integritate se jertfise pe parcursul at:îtor seieole de luptă. Referindu-se ~a această situaţie, Gheorghe Tătărescu, pre.şedinteLe Consiliu'lui 'de Miniştri, arăta: „Trecutul nostru stă mărturie
'Că actele de 'Cotropire rsăvîrşite împotr'iva neamului 111ostru n-au lăsat
urme durabile pe pămîntul românesc şi 'în întreaga noastră istorie ne-a
învăţat <Că procesele deschise ,prin foirţa asupririi, nu se săvirşesc decit
prin triumful Dreptului, iar fabînzile sfniciei nu au fost :decît popasuri
,tcrecătoare, ·care au pregătit izbînda cea de pe urmă a Dreptăţii"3.
La 6 septembr'ie, r.egele 1Caro'l al II-lea ,a abdicat în favoarea fiului
'său Mihai, iar 'Ia 14 septembrie ·a fost instaurată dictatura legionaroantonesrciană, legionarii avînd rolul dominant în guvern; .România .a
fost proclamată „Stat naţional-legionar". 1n cursul lunii octombr:e, cu
acordul acestora, în România :au intrat trupe germane, care .au fa.st
insta1ate în principalele puncte strategice, în s,Pecial în zona petroliinternaţional,

feră4.

2 Gh. Zaharia, Insurecţia din august 1944 şi semnificaţia ei istorică, Bucu1974, p. 38.
3 Timpul, nr. 416.
4
A. Simion, Regimul 1politic din România în perioada septembrie J940-ianuarie 1941, Cluj-Napoca, ,1976.
r~ti.
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Maselle populaire au lvăzut în unităţile hitleriste care au pătruns îlll
România principalul instrument ·cu ajutorul căruia :ce_ !de al III-lea
Reich îşi ·asigura suborlclonarea economkă şi politică .a ţării noastre.
în arcel.aşi timp, pentru poporul român trupele germane reprezentau
a:cea forţă brutală sub a căirei ameninţare graniţele ţării fuseseră sfî'.rtecate în 1940, iar la conducerea României se instalaseră cele mai..reacţionare cercuri politice.
ln ţară s-a instaurat un val de teroare fascistă, .anticomunistă .şi
antidemooratică. Legionarii şi-au în'dreptat teroare.a îm·pofriva P.C.R.,
a a~tor organizaţii şi personalităţi politke progresi•ste şi demo•crati.ce,
care ~uaseră în trecut atitudine împotriva ideologiei şi politicii fasciste,
a .acţiunilor brutale şi expansiunilor agrresive ale ţelui de al III-lera
Reich. In zilele de 24-26 noiembrie 1940, legi0l1jarii au împuşrcat, în
închisoarea Jilava şi jn localul .po~iţiei din Bucureşti, un număir de 67
de persoane, între care foşti demnitari. şi funcţionari superiori. O mare
indignare a st'irndt în î111treaga ţară asasin,area savantului de reputaţie
mondială Nicoi_ae ,Iorga, a lui Virgil Madgean1, profesor universitar, fost
ministru ode finanţe, a lui Victor Iaman'di,, jur·ist, 1fost ministru al justitiei5.
. La 23 noiembrie 1940 dictatura legionaro-.antoneS!Ciană a aderrat la
„Pattul tri·pairtit", alianţă polit'ico-mi'ltară încheiată fa ,27 septernbr·ie
1940, Ia Berlin, între Germania, Italia şi Japonia.
Crimele şi jafurile rcomise i-au compromi's şi mai mult pe legionari
în faţa poporu_ui, iar iciemagogia lor sodală a stîrnit o profonrdă îngr.ijorare în numierdase cericuiri ale burgheziei. 1n aceste împrejurări, între
grupările din guvern rantonesdană, .pe de o parte, şi şefii legionari,
pe de altă parte - iS-a deschiiS o 1uptă, cu final sîngeros, pentru acapararea monopolului puterii. în ianuarie 1941, legionarii -oontînd pe simpatiia şi sprijinul Germaniei, au încercat să-l înlăture pe Antones!CU <lin
guvern printr-un pud, în ·emisul căruia jafurile şi asasinatele au atins
punctul culminant. Haosul l?i 1acte1e anairhi'ce ale legionarilor ii convinseseră însă pe hit'lerişti că gruparea legionară nu era capabilă să asi::
gure o stare de oirdine în <::are Geirmania .să poa:tă exercita sistematic şi
în mod organizat exploatare1a economkă a bogăţiilor României şi atragerela armatei <române în războiul antLsovietk. Faptul acesta a determinat guvernul german r5ă dea cîştig de cauză grupării anto[les'Ciene.
La 22 iunie 1941, împotriva voinţeir poporului român, România 1a
fost îtrnpinsă î'n irăzboiul hit1erist, antisovietic ce-i fusese impurs; la 6
decembrie 1941 a fost pusă în stare Ide război cu Marea Britani·e, iar la
6 iunie 1942 şi cu Statele Unite ale Americii. Oîrr4dăşeniia reacţiunii
române cu fasciSIIIl'Ul german ra dus la surborldOI11area ţării Ge-rmaniei
naziste, la iruinarea economiei naţionale, fa sărădrea şi înfometarea
maselor. f'lartidparea la război alături, de Gen:n/anira hitleiristă, jefuir·ea
bogăţiilor ţării Ide către .imperiaHismul german au dus România în pragul unei catastrofe naţionale.
1

5

Ibidem, p. 102-103.
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Suforinţele abătute

a15upra poporuLui iromân în ianii didaturii milia111tonesciiene, 1941-1944, şi ai idominaţie1 hitleriste fasdiste .sînt
ilustPate prin arestarea şi judecarea a 11.000 antifascişti, verdictele însumînlcl zeci de mii de ani de Jn:chisoare sau muncă silnLcă; peste 300
de condamnări la moarte, interna;rea in ghetouri şi lagăre din Germania
a circa 50.000 de cetăţeni, români. 'l'ragelclia a fost cumplită pentru populaţia din noTodul Transilvaniei ,;ced1at" Ungariei horthyste: concedieri
·masive de muncit.ori români; depo'sroarea 'de pămînt a zeci de p:nii de
ţă 1 ranii; trimiterea în lagă:re a 170.000 de oameni, dintre oare peste
100.000 ucişi; asasinarea .a tzeci de mii de oameni, 1a unor militanţi ireYoluţionari români, evrei, s1ovaci, 'maghiari care :au plătit pentru dîTze'nia în !_upta împotriv·a horthyştilor6.
In aoeastă perioadă de grea cumpănă pentru 'poporul român, dnrl
însăşi fiinţa României ca stat ierra girav ameninţată, 'partidele şi grupă
rile politke democratice, revoluţionare, şi-au asumat cu inidrăznieală
~i luddit.ate răspunlderea 1de a organiza şi conduce Ja victorie lupta tuturor tforţelo:r rnundtoreşti şi populare, patrioti'ce 1şi naţionale, !a întregului nostiru popor pentru .eliberarea Ide sub tlomi111aţia fascistă. Mit?carea de Tezistenţă antifasdstă din România, al ·cărui organizator şi
:conducător a fost P.C.R. s-a manifestiat 'sub diverse forme, cu intensităţi diferite, de la o perioadă ·_a alta, -ceea ce demonistrează îmbinarea
prind:pialităţii revo1uţi.onare cu elatsticitatea în .stabi)irea obiectivelor
~i metodel'()II" de luptă7.
In anii dictiatu'rii legionare (septembrie 1940-i-anuarie 1941) şi ai
regimului de tlictoatură militaro-fa,sdstă (ianuarie 1941-23 august 1944),
cînd în joc se afla însăşi existenţa de-sine-stătătoare a naţiunii române,
·contactele şi tratativele P.C.R. ·CU ic:elelal.te forţe patriotice naţionale
:s-.au ampli.ficat, deşi comuniştii erau 1supuşi permanent represiunilor
~aTe

po1iţieneştiB.

Căli't în marile bătălii Ide cla'Să, Partidu'l Comunist Român a găsit
- ca -"?i în trecut - în rinduirile sale şi •ale clasei muncitoare resur-se\..e
oapabi1e !să asigwre continuarea luptei ·cu şi mai multă vigoare. El 1şi-a
menţinut structura organizat·orică, rle 1a organele supeniaare 'de conducere pînă la onganizaţiHe die 1bază, avind forţe pentru a-şi refaice, de fielcare dată, verigile lovite. Partidul avea organiz.aţii în majoritatea cen•trelor industri•aL·e şi în marile întreprinderi; el şi-a 1creat legături la
•sate şi în une'le unităţi militare din Bucureşti, Oraiova, Timi.şoara, Caransebeş, Constanta, din a.propierea •orru;;elar Roşi.orii de Vede, Sibiu şi
:a'ltele. În pofida situaţiei grele, comuniştii au ştiut să menţină 'ŞÎ să în'tărească legăturile cu maselJ.e muncitoare, cu .păturile mijl'ocii şi 1 să stia6

Maria Covaci, în Insurecţia din august 1944 şi semnificaţia ei ~storică•

Buc-ureşti, 1974, p. 41-53.
7 Arhiva Institutului

de iStrudii istorice şi soci.iaJ.-,politiic.e de pe lingă C.C. ,al
P.C.R. (în continuare - A.I.S.I.S.P.), cota A iXXX-10. inv. 1580; cota Ab XXV-2.
8 M. Muşat, I. Ardeleanu, în Anale de istorie, 29, 2, 1983, p. 58-71; Gh.
ZaLaria, în Anale de istorie, 2, 1983, p. 72-89.
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'biJească 'contade cu reprezentanţi ai altOII' grupări sociale caire, într-o
'măsură mai mare sau .mai mi,că, se opuneau alianţei cu ;Geirmania nazistă şi război'uL'ui hitlerist. Direcţua generală a poliţiei era nevoită
!Să recuno&că, într-o no'tă din 17 decembrie 1943, că nici chiar „,i.r1ter-

nairea în 'lagăr a comuniştilor nu constituie o izolaire a lor •de restul
societăţii " 9 .
Partidul Comunist Român s-a pronunţat de la început împotriva
dictaturii legionare şi a'poi, militaro-fasciste. 1n timp 'Ce principalele
'partide ale burgheziei - Rartidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional LiberaL s-au 'decl'arat de a,cord cu aducerea la putere a lui
!Ion Antonescu şi au permi,s unor membri a~ lor să ocupe „funcţii
tehnl'lce" în apall"atul de stat, în mă'sura în care gener.alul le-a :cerut
concursul, Partidul Comunilst Român a foat atitudine clară si hotărîtă
'împotriva regimului legioruar, a demascat cairiacterul lui fasdst şi
politica pe care o ducea, la subordonare a României Re:chului hitlerilst, şi a chemat la acţiune generală şi iconsecventă împotriva acestui
regim10• „Partidul Comunist Român, parti'dulJ. dasei muncitoare - releva zia1rul „S'cînte1a", organul central de presă al P.C.R. - , ·che.amă
'poporui.. muncitor la luptă revoluţionară pentru izgonirea dictaturii
mHitare-gairdiste, icăd numai prin lupta revoluţionară vom dobîndi pace, pîine, pămînt şi libertate"ll.
Infruntînd cu curaj măsurile represive ·ale autorităţilor şi ,alJ.e poliţiei, comuniştii, punându-şi viaţa în primejdie, au desfăşur,at o intensă activitate pentru a explica poporu'lui român sensul adevăratt al
evenimentelor interne şi internaţionale, pentru a-1 mobiliza l.a luptă
împotriva regimului legionar şi a hitleriştilor cotropitori. Propaganda anltifascistă, antihitleristă (lesfăşurată de comunişti în rîndurile
'mundtori1or din fabrici şi uzine, ale ţălranilor şi inte_ectualilor, ale
ost~ilor şi a!lto.r oategorii de cetăţeni a îmbrăc,at ·cele mai diverse forme, un rol important ocupind munca de la om la om şi, mai ales,
editarea şi difuzarea, în mii de exiemplare, a numeroase publicaţii ilegale. In perioad,a septembrie 1940 - august 1941, P.C.R. ·a reuşit isă
editeze peste 30 •de org·ane de presă, centrale sau locale, printre care:
„Scinteia", „Buletin", „Tînărul patriot", „Buletin informativ(', „Buletinul Capitalei(', „România liberă", „Chemarea", tipărite la Bucureşti;
„Presa liberă", „Szabad Sz6", „Nepszabadsag", „Ellenallas" şi „România
liberă" Banat, tipărite la Timişoara; „Uzina şi ogorul" - Braşov;
.,Dunărea roşie" Galaţi; „Buletinul tineretului patriotic" Ploieşti;
„Moldova roşie" - Iaşi şi altele. Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic din România care a avut, în acei ani grei, organe
de presă proprii, opuse celor oficiale, editate sau controlate de regimul
dictatorial ce guverna ţara.
0

9 Arhiva C.C.
10 A.I.S.I.S.P.,

al P.C.R., fondul nr. 103, dosarul nr. 8 174, fila 224.
cota Ah XXIV-I, ,(Documentul: Punctul nostru de vedere.
elaborat de C.C. al P.C.R. la 10 septembrie 1940).
11 Scinteia din 17 septembrie 1940.
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Totodată, miUtanţii comunişti ,au asigurat tipărirea şi difuzarea
a numeroase broşuri, manifeste, apeluri, afişe, comunicate, fluturaşi şi
alitor materiaL.e, icaire făceau cunoscut maselor cuvîntul partidului comunist, au ,scris pe zidurile fabricilor şi locuinţelor ohemărri la foptă
adresate maselor populare. Numa1 prin griJa C.C. al P.C.R. a fost editat, din toamna anului 1940 şi pînă în primăvara anului 1944, un număr de 111 titluri de materiale de propagandă şi agitaţie, dintre care
57 manifeste, 27 broşuri şi buletine informati.vel2 .
1nţelegînld pericolrn~ pe care-l reprezenta Germania hitleristă pentru in1tere,sele poporului, român, P.C.R. a chemat masele populare la
luptă împotriva hitlerismului şi, în condiţiile în care directivele Cominternului recomandau, .contravenind ~iniei politice ,a partidului. nostru, ca ascuţi9ul ~-uptei să fie îndreptat nu împotriva Germaniei fasciste 1ci Franţei şi AN.gliei.. Sînt profunld grăitoare pentru atiitudinea
patriotică a comuniştil'or asemenea importante acţiuni ca demonstraţia
desfăşurată la Obor (Bucureşti), la 3 noiembrie 1940, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, cu prilejul căreia participanţii au
scandat lozincile: „Jos fascismul!", „Vrem independenţă naţională!",
„Afară cu armata de ocupaţie!" 1 3. In a~laşi sens, Paritidul Comunist
Român a denunţat în faţa maselor roqul Ide „kupe de ocupaţie" a_ forţelor militare hitleriste ice pătrunseseră în ţară. „Români.a este cotropi tă de armatele germane de ocupaţie - se arăta într-un manifest al
C.C. al P.C.R. din 18 decembrie 1940 - . Zilnic continuă să invadeze
ţara noi forţe militare germane" 14 .
Pregătind răsturnarea dictaiturii militam-fasciste şi militînd consecvent pentru salvarea ţării de catastr.ofa naţională de care era ameninţată, ca urmare a participării 'l,a un război nedorit şi· urît de popor,
Partidul Comunist Român a urmărit ·cu perseverenţă coa:J,zarea pe baze
largi a tuturor forţelor sociale şi politice interesate 1dintr-un motiv
sau altul în înfăptuirea unor asemenea .acte patriotÎICe. Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic din România care a avut
în acele împrejurări o orientare clară şi a acţionat în vktu1tea ei pe
nişte direcţii de larg interes patriotic, naţional, popular. Este meritul
istoric al P.C.R. de a fi văzut perspectiva e·Jberării ţării de sub jugul
fascist în unirrea tuturor forţel'or naţionale care se pronunţau în acest
sens, pe baza unei pJ.atforme comune.
In documentele elabor'ate pînă la izbucnirea războiului ~ovie
ti.c, în deosebi în platformele Comitetului Central din deicembrie 1940
şi ianuarie 1941, P.C.R. a demascat caracterul antinaţional al aderă'l"i)
guvernului antonescian la pactu~ tripartit, a'l înfeudării ţării imperia
Hsmului german, mobfiizînd m,asele la lupta pentru ·salvarea intereselor naţionale ale ţării. !n circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1941
1

1

Scînteia diri 17 septembrie 1940.
Arh. M.Ap.N., fondul Ministerul .înzestrării armatei şi producţiei de rAzbo1,
1940, dosarul nr. 127, fila 360.
14 A.I.S.I.S.P., Dosarul nr. 1041/153, fila 294.
12

13
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în Platforma-program din 6 S€ptembrie 1941 şi în alte documente,
comunfst a elaborat ta-etica de luptă corespunzătoare noilor
în care se ana ţara, stabilind printre altele următoarele obiective de luptă: răsturnarea regimului antonesdan; formarea unui guvern al independenţei. naţionale, 'Compus din reprezentanţi ai tuturor
forţelor patrioti.ce; ieşirea României din războiul antisovietic şi ală
turarea ei 'la co,aliţia Naţiunilor Unite; alungare'a trupelor hit~eriste
din ţară, şi eliberarea părţii de nord a TransilJ.vaniei; recucerirea Hbertăţilor cetăţeneşti şi democratice etc.
Comuniştii români au demonstrat înţelegerea esenţială a faptului
ca, m noile condiţii, roiul de conducător al poporului român revenea
c_asei muncito.are. Tocmai 'de aceea, atit CiI1CUlara din 8 iulie 1941,
cit şi alte documente ale partidului au subliniat ou tărie necesitaitea
făuririi unităţii de acţiune a c'lasei muncitoare. „Comuniştii trebuie ~ă
lucreze zilnic la formarea unităţii ide luptă şi ·a frontului unic al da-sei
muncitoare cu mun1eitari.i •so'cial-<lemocr.aţi, naţional-ţărănişti şi cei fără
de partid - sublinia Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iu:je 1941 -. Printr-o muncă străludttoare, trebuie să cucerească masele mundtoreşti, mai
cu seamă tineretul. Fără unitatea clasei muncitoa•re nu se poate organiza cu succes nid unitatea :de luptă pentru dezrobfrea naţională a
poporului român" 15• Spre 'deosebire de anii 'anteriori, dnd ·comuniştii
propuneau făurirea frontului unic peste capul conducătorilor socia.1idemocraţi, în noile •condiţii ei apreciau în mod just că unitatea de
acţiune a clasei mundltoare trebuie să fie rea•_izată atît prin lupta
comună la bază, în întreprinderi, cît şi prin înţelegeri 1a nivelulJ. conducerilor r.celor două partide muncitoreşti, prin tratative „cu conducă
torii centrali şi locali" ai P.S.D.
Problema tacticii P.C.R. în noile condiţii iistorice, a necesităţii luptei pentru făuri.re.a Frontului Unic Naţional a fost prezentă şi în a'_te
documeI111:e ale partidulJ.ui. Astfel, în documentul intitulat: Frontul unic
al popoan~lor iubitoare de libertate, împotriva fascismului. german,
e•_aborat .de C.C. ,al P.C.R. la începutul lunii august 1941, se arăta: „ln
urma aCO'rdului dintre Uniunea Sovietică şi Anglia şi, mai pe urmă,
în urma aicordulJ.ui între Uniunea Sovietică si Cehoslovacia si Polonia ... , s-a deschis şi în România !drumul larg spre realizarea unui
singur front unic de luptă ,al poporului întreg împotriva ocupanţilor
fascişti ... România trebuie să se încadreze în lupta gigantică a Uniunii
Sovietice, a ţărilor democratice şi a popoarelor subjugate pentru zdrobirea fasc'.smului german, duşmanu'. de moarte al întregii omenki, pentru libertate şi independenţă naţională" 16 .
Partidul Comuni1st Român a apreciat că intensificarea împotrivirii
poporulJ.ui român faţă de continuarea războiului alături de ReichuJ hitpartidu~
condiţii

15

in Insurecţia din august 1944
1974, p. 17-29.
A.I.S.I.S.P., cota Ab XXV-2.
I.

Popescu-Puţuri,

Bucureşti,

JG
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leriist, evoluţia situaţiei de pe front, realizarea alianţei dintre U.R.S.S.
Anglia şi celelalte state potrivnice Axei, perspoctiva adîncirii disensiunLor dintre guvernul antonescian şi principalele grupări burgheze vor
duce la o polarizare a forţelor, creîndu-se conldiţii favorabile formării
Frontului Unic Naţional al poporului român.
A vînd în vedere că interesele fundamentale ale poporului român,
în etapa istorică respectivă, impuneau pe prim plan făurire.a unei
lairgi alianţe antihitleriste, P.C.R. a ind..us în platforma sa de acţiune
doar obieotive .care să asigure colabor·area, în cadruJ unui program minimal, a tu1turor forţelor politirce interesate, dintr-un motiv sau altu 1,
în înlăturarea dominaţiei hitleriste. Platforma-program tlin septembrie
1941 prevedea, în esenţă: încetare,a războiului împotriva Uniunii Sovietice şi participarea României la luptă împotriva Germaniei hiferiS1te
alături de statele coaliţiei antifasciste; aJungarea trupelor germane din
România; irăsturnare,a guvernu~ui antonescian şi instituirea unui guvern cu participarea reprezentanţilor tuturor forţelor patriotice naţio
nale; eliberarea părţii de nord a Tranisilvaniei de 1sub dominaţia horthystă; amnistie generală; .desfiinţare.a lagăirelor de internar~; restabi'_irea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; îmbunăftăţirea ·situaţiei econom;ce
şi "Culturale a celor ce muncesc şi altelle. Propunînrl „lupta !comună a
tUJturor partidelor, grupărifor, persoanelor politice, şi tuturor patrioţilor români, ·pentru realizarea Frontului Uni1
c Naţional al ·poporului
român", P.C.R. sublinia că „pentru zdrobirea fascismului cotropitor,
pentru cucerirea drepturi~or şi libertăţilor democratice şi cetăţeneşti,
a independenţei poporului român, (comuniştii) renunţă .Ia orice lozinlcă sau acţiune care ar putea ·să-i DESPARTA de celelalte partide şi
grupări politice "Care sînt pentru 'dezrobirea naţională a poporului român. Insă ei nu renunţă la programul ~cir, la prop,agarea programului
lor şi a lozincilor fina1e"I 7• PrevetleriJe Platformei-program, corespunzînd cerinţefor istorice, au constituit baza poliitică pentru unirea tuturor forţelor patriotice şi naţionale antihitleriste.
Spre deosebire de forţele burgheze din opoziţie, care au evoluat de
la ,atitudini şi sO:.uţii parţiale, de compromis, ineficiente spre acceptarea, în final, a necesităţii înlăturării dictaturii antonesciene şi ieşirii
României din război prin lupta armată, esenţa soluţiei propuse, de la
'iînlceput, de P.C.R. ·consta în fapltul că poporul r()[J}ân nu 1tr.illltie să
aştepte pasiv rezolvarea destinului său pe fronturile luptei ptlrtate de
coaliţia antihitleristă, ci să se ridice cu propriile sale forţe la ~uptă,
asigurîndu-şi în felul acesta un viitoir demn.
In Rezoluţia sa din ianuarie 194218 C.C. a1 P.C.R., -analizînld atitudinea diferi.telor clase şi pături sociale faţă de regimul a111tonescian
şi de polirtica acestuia, aprecia că poporul român, în ansamblu. său,
se opunea -continuării războiului, alături de Rechul hit1eri1st. In frun1

1

1
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Loc. cit.
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tea mişcării de rezistenţă naţională antihitleristă s-a situat clasa mundtoare, partea cea mai combativă şi organizată .a poporului român,
forţa socială cea 'mai înaintată. „Muncitorii relevă Rezoluţia pornesc din 'Ce în ce mai hotărît la lupta pentru piine şi împotriva
războiul,ui ~ui Hitler ... Ieşirile în masă, încetarea lucrului, devin !din
ae în ce mai numeroase. Ţăranii ... refuză mu111eile forţate, se opun blocării cerealelor şi rechiziţiilor. Ei vorbesc deschis contra ocupanţilor
t?i a războiului lui Hitler, în mu1lte părţi ajută pe prizonierii sovietici
.şi ascund pe dezertori. Creşte nemulţumirea şi revolta soldaţilo•r în
.uJ'!Il1a lipsei de hrană, a !Suferinţelor şi tratamentu'_ui umiJitor din partea armatei germane"l9.
O expresie semnificati.vă a creşiterii stă•rii de nemulţumire a poporului român, a 'Spiritului său de revoltă o constituia şi faptul-remarcat '.în Rezoluţia 'Clin ianuarie 1942 a C.C. a!l P.C.R. - că, sub presiunea maselor, liderii partidelor burgheze luau atitudine tot mai deschis împotriva politicii iregimului antonescian, ceea ce prezenta o mare
importanţă, deoarece îngusta şi mai mult baza :de sus'~inere a acestuia.
fo Jumina acestei ana'-ize lucide, C.C. al P.C.R. a stabilit că sarcina fundamentală ce !Stătea în faţa 'parti'du1ui în etapa respectivă era
de a acţiona pentru a împiedica planul mareşa1lului Antonescu de a
retrimite armata română pe front. „Toţi patr1oţii români, căror.a le
este sfîntă existenţa şi libentatea naţională a poporului român, trebuie
să se ridice împotriva concen!l:ră.rilor actuale în masă şi a mobilizării
generale în pregătire - sublinia Rezoluţia C.C. a·_ P.C.R. din ianuarie
1942 - „Comuniştii şi toţi prietenii partiduJ,ui nostru trebuie să pornească imediat, practic la organizarea .luptei împotriva concentră.rilor
individua~e masive, la ză'Clărnicirea mobHizării 1genierale şi pentru re~ntoarcere,a în ţară a soldaţilor de pe front, pe baza tacticii de front
patrioltic, fără să. mai pună vreo altă condiţie din „Platfornna Partidului". Fiecare patriot trebuie să intre în această luptă, fiindcă însăşi
existenţa poporului, viaţa tuturor fiilor săi e ameninţată cu nimicirea imediată"20.
lnfrîngerea trupelor Axei în bătăja de la Stalingraid şi în Africa
de nor'd a determinat o intensificare a Juptei forţelor revoluţionare .şi
democratice împotriva ipoliticii guvernului antonescian de continuare
a războiului alături de Reichul hitlerist. O activitate intensă a desfă
şurat în acest sens Partidu~ Comunist Român forţa ipoliti.că cea mai
dinamică din cadrul opoziţiei .an't'ifasciste româneşti. In i'anuarie 1943,
după pregătiri minuţioase, a începu't editarea, în condiţii de ilegali!l:ate,
a zi.arului „~omânia liberă", care, vreme de peste 'doi ani şi jumătate,
a îndeplinit rolul de organ central de •presă al Partidului Comunist
Român. Totodată, Comitetul Central al pantidului, comitete1e 1salie regiona~e, judeţene sau locale au ltipărit şi au difuza't pe teritoriul ţării
numeroase manifeste în oare poporul român era chemat la lupta ;'.m1~
20
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potriva continuări,i războiului alături de Germania nazistă, pentru ~ăs-
turnarea dictaturii antonesciene. Spre sfîrşitu~ lunii ianuarie 1943, Inspeatorat'l.11 gene1'181 al jandarmeriei semnala ~ăspîndirea în .cartierele
mund:toreşti din oraşuq Araid a unor manifeste in limbile .română ·Şi
maghiară în care se c~'ea rechemarea aTlllli8telor române de pe front
şi încheierea unei păci se'Parate cu Uniunea Sovietică 21 . Cîteva zile mai
tîrziu, .Ia 30 ianuarie 1943, Direcţiunea generală a poliţiei consemna
o acţiune similară :a Bucureşti, unde fuseseră difuza.te manifeste prin
care se făcea propagandă antihitleristă, so1daţii români fiind îndemnaţi
să refuze a m·ai lupta pe f.r'ont22.
In mişcarea de rezistenţă antifascistă o contribuţie însemnată au
adus organizaţiile de masă conduse s.au aflate sub influenţa partidului:
Uniunea Tineretului Comunist, Apărarea patriotică, Frontul plugarilor, Uniunea oamenilor muncii maghiari (Madosz) etc. In 1942, P.C.R.
a .înfiinţat organizaţia Uniunii pa.trioţilo~, oare avea sarcina ca, pe
baza obiectivelor platformei P.C.R. din 6 septembrie 1941 şi a rezoluţiei
C.C. a·_ P.C.R. din ianuarie 1942, isă s'trîngă în jurul ·său şi să mobilizeze
la luptă pe intelectuali, funicţfonari, studenţi, meseriaşi, mici comercianţi şi industriaşi 2 3. In ace'1aşi timp, P.C.R. şi-a pus ca sar.cină organizarea unui aparat mili.t~ al partidului cu ramificaţii în întreaga ţară.
Aparatul militar avea mi1siunea de a organiza desfăşurarea luptei armate
împotriva dictaturii mHitaro-fasciste şi. a hitleri.ştilor. Se preconiza
atragerea arm.,atei de partea frontu~ui 'patriotic, organizarea de grupe
de patrioţi înarmaţi în oraşele şi satele unide .existau organizaţii de
partid şi în J>înduri1e unităţilor militare. Se stabileau, de asemenea,
.cadrul organiz,atork al aparatuqui militar şi altribuţiile .fiecărui compartiment în parte24 •
Mişcarea de rezistenţă antifasdstă din România a îmbrăcat cele
mai diverse forme: deteriorarea utilajelor în uzine, deraierea trenurilor militare, acţiuni de sabotaj în uzinele de armament şi incendierea
depozitelor militare, acţiuni de partizani şi ale formaţiunilor de luptă
patriotice, nesupunerea ţăranilor la rechiziţii, proteste adresate guvernului antonescian de numeroase personalităţi din domeniul culturii,
neprezentarea a zeci de mii de oameni la recrutare, dezertări în masă, ciocniri între soldaţi români şi hitlerişti, opoziţia unor cercuri
dustriale şi bancare faţă de cererile economi.ce ale Germaniei na~e.
Coaliţia forţelor patri·otice antihitleriste s-a sudat verigă cu verigă,
moment cu moment: în septembrie 1943 s-a creat F.rontul Patriotic Anh~tlerist, ~are grupa P.C.R., Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţilor,
P.S.T., MADOSZ-ul şi organizaţii ale P.S.D. Frontul Patriotic Antihitlerist a d.at expresie, pe p~·an organizatoric, voinţei celor mai di-
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verse forţe social-politice de a a'Cţiona unile pentru eliberarea ţării. De
asemenea, s-au vădit roadele activităţii partidului de raliere în f;rontul
forţelor democratice a oamenilor aparţinînid naţionali tăţi.J.or conlocuitoare: „Din r'dbia hitleristă nu este decît •o •singură scăpare: lupta .comună antihitleristă de .eliberare ... Popu~aţia maghiară din ţara noastră
îşi :poate dobîndi libert.atea numai prin iscuturarea împreună C'll poporu~
român a jugului hitlerist"25.
Crearea Frontului patriotic antihitleris.t a marcat un moment de
seamă :În procesul de unire a tuturor forţelor antihitleriste, a înlesnit
o ma1 bună coordonare a mişcării de rezistenţă antifaisdstă, i:mpulsionind dezvoltarea ei rapidă.
O condiţie :primordială pentru rea1izarea unor :argi alianţe politice 'bazate pe ·unitatea dasei munciitoare o constituia întărire.a partidului comuni1st, a unităţii rln'durilor sale. Păstdn'c:l o strînsă legătură
cu activiştii din închisori .şi lagăre, printre care Gheorghe Gheorghiu
Dej, Nicolae Ceauşescu, ·Teohari Georgescu, ş.a. conducerea partidului
s-a .orientat rtot mai insistent spre mobiLieairea tuturor forţelor pentru
lărgirea frontului patriotic antihitlerist, organizarea şi conducerea fermă a l'llp'tei de elibera;re .a patriei de sub dominaţia hiLer.ist.ă.
Un factor care a conbribuit la făurirea unei 1şi mai largi .coaliţii
şi la întărirea potenţialului de luptă al forţel'or antidictaitoriale şi antihitleriste 1-a ·constituit realizarea, în aprilie 1944, a Frontului unic muncitoresc între P.C.R. şi P.S.D. La obţinere.a acestui important succes,
o contribuţie de seamă .au adU's: Luareţiu Pătrăşcanu, Constantin Agiu,
Petre Constantinescu-Ia.şi ş.a. din partea P.C.R. şi C. Tite>Peitrescu,
Ştefan Voitec, Lothar Rădăce:anu, Teddor Iordăichescu din partea P.S.D.
Prin făurirea F.U.M. s-a realizat unitatea de acţiune a clasei muncitoare şi s-a întărit capacitatea ei de ~uptă pentru eliberarea patJriei.
Mani.festul programatic al F.U.M., dat publicităţii cu prilejul zilei de
1 Mai 1944, chema la unire în lupta hotărîtă de eliberare naţională
toate forţele patridtice, 'antihitleriiste, în lupta hotărîtă pentru: „Pace
imediată. RăstuTnarea guvernu:ui Antonescu. Formarea unui guvern
naţional din reprezentanţii tuturor forţelor antihi:tlerist'e. Izgonirea armatelor hitler.iste din ţară, sabotarea şi distrugerea maşinii de război
germane. Pentru o Românie liberă, democratică şi independentă" 26.
Realizarea Frontului Unic Muncitoresc, acţiunile comune duse de
reprezentanţii ce1or două partide muncitoreşti pe linia apărării intereselor fundamentale ale patriei· au dat un nou impuls coalizării forţelor
antihif_eri1ste. In .aceste condiţii, la 26 mai 1944, P.C.R. şi P.S.D. au
semnat un acord cu gruparea Uberală condusă de Gh. Tătărescu şi Partidul Naţional Democrat oondus de dr. Petre Topa şi s-a putut convoca,
la iniţiatirva Partidului Comunist Homân, în noaptea de 13/14 iunie,
[ntr-o casă conspiir.ativă a comunlştilor, o corusfătuire la ca·re au luat
25
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pa<rte reprezentanţi ai P.C.R., ai pa1atului şi armatei. După îndelungi
dezbateri în ,cadrul consfătuirii au fost acceptate punctul de vedere şi
planul Parrtidului Comunist Român de răsturnare prin forţă a !di'ctaturii
:antonesciene, de bizuire .a întregii ~upte insurecţionare pe forţele interne, luptă coordonată cu .situaţia externă în vederea scoaterii ţării
din răzb'oiu1 hitlerist şi întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste27.
Creşterea mişcăiri.i de rezistenţă a determinat multiplicarea disensiunilor· în rîndul claselor exploatatoare, activizînd noi forţe antihitleriste. Reprezentanţi ai partidelor şi ,grupărilor :politice burgheze,
industriaşi şi financiari, comeircianţi, cercurile palatu'-ui :regal îşi manifestau adversitatea faţă de dominaţia hitleristă fie din raţiuni, de
ordin economi'c - acapararea 'de către monopolurile germane a unei
părţi a industriei româneşti şi pell"spectiva sumbră de hinterland agrar
rezervaită României de către Refohul hi1t1erist - , Iezindu-le grav interesele, fie din motive politice. Conducătorii partidelor politice burgheze - Partidul Naţional Ţă:rănesc şi Parti!du1 Naţiona·.' Liberal au avut o atitudine contradictorie faţă de dictatura an'tonesciană şi de
războiul antis·ovietic. Ei au sprijinit, în anumiite momente, regimul lui
Antonescu şi unele măsuri întreprinse de acesta. în acelaşi timp, legaţi
prin interese de afaceri cu Anglia, F:ranţa :Şi Statele Unite ale Americii,
ei nutreau sentimente potrivnice Gell"maniei naziste, erau convinşi de
înfrî.ngerea finală .a acesiteia. După faza iniţială a războiu~ui antisovietic cu care s-au declarat de acord, fruntaşii P.N.Ţ. şi P.N.L. s-au pronunţat împotriva c·on1tinuării ostilităţilor de către România. Totodată,
ei au luat ati'tudine împotriva unor acte de guvernămînt; opoziţia loc
era, însă, limitată, manifestîndu-se, mai ales, prin memorii de scrisori
aldresaite mareşalului. E1 'se temeau de .ridicarea la luptă a maselor,
erau împotriva unor metode de acţiune ca 'sabotajele industriale, agita:ţiile pojtiice în irindurHe armatei, preconizate şi utilizate 'de parti!duI
·comunist, care îşi dovedeau eficacitatea2B.
Incă de la instaurarea dictaturii legionare, în septembrie 1940,
între Antones'C'U şi palatul regal au apărut o serie de fricţiuni determinate de preluarea de dtre general a celor mai importante prerogative
regale, de modul său neprotocolar de comportare în relaţiile cu monarhul, de excluderea sistematică a regelui de la luarea unor decizii
importante. Pe pall"curs, în condiţiile infringerilor militare suferite de
Germania nazistă şi ale dezvoltării Tezistenţei· antiihitleriSite din România, aceste fricţiuni s-au agravat. Dindu-şi seama că, •rămînînd inactivă, monarhia nu va supraveţui prăbuşirii regimului antonescian, cer-
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curi'le palatului şi-au pus problema găsirii căiloc pentru 'Scoaterea
din război. Apropiaţii •regelui au intensifkat ~egăturile cu liderii
diferHelor partide şi grupări burgheze opoziţioniste, au recrutat aderenţi din rîndurile .generalilor activi .şi de rezervă. Se închegau astfel în
jurul regelui două gru!P'llri - unu~ format dim rniUtari, iar celălalt din
oameni politici care căutau soluţii pentru ieşirea din război29.
Pe fondul general caracterizat prin sporirea gradului de împotrivi-re a poporului român, în ansamblul său, faţă de Heichul hitlerist,
s-a desfăsurat actiiVitatea Pa'ftidului Comunist Român de coalizare într-un froz'.i,t comun de luptă a ituturor forţelor patriotice naţi•ona~e. Crearea, in aprilie 1944, a Frontului Unic Muncitoresc a făurit coloana
vertebrală a coaliţiei de forţe patriotice naţionale preconizate de P.C.R.
Bazat pe tăria clasei muncitoa·re unite, P.C.R. şi-a intensificat .eforturile pentru .atragerea forţelor politice burgheze în Frontul Naţional
Antihitlerist.
Contactu~ Partidului comunist cu generali şi ofiţeri ·superiori şi cu
cercurile palatului ;regal dovedeau caracterul iluzoriu al speranţelor
liderilor partidelor burgheze P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu în posibilitatea găsirii unei soluţii de ieşire din si1tuaţia existentă fără comunişti şi fă.ră o particip.are a maselor; în rîrudurile 'lor işi fă·ceau ~oe
tot mai mult teama de a nu rămîne în .afara evenimentelo-r si în izolare toitală, de a nu-şi pierde definitiv poziţiile politi'ce şi infiuenţa în
ţară, de a nu iSe compromite chiar în ochii partizanilor lor. Tocmai de
aceea, I:derii P.N.T. şi P.N.L. s-au văzut inevoiţi să accepte, la 20 iunie
1944, încheierea unui acord cu Partidul Comunist Român şi Partidul
Socia>Democrnt. Rezultat al politicii de la·rgi alianţe general-democratice, antihitleriste, '.)Jreconizată de P.C.R., acest aco:rid exprimat prin
crearea Blocului naţi anal-democrat (B.N.D.) a reprezentat unirea în
lupta antifascistă a celor mai diverse clase şi pături .sociale, partide şi
grupări politice, coalizînd în jurul dasei muncitoare forţa de bază
a mişcării de rezi'stenţă toate forţele pa•triotice, masf'le larg'. ale
oamenLor muncii de la oraşe şi sate şi, totodată, •chiar şi unii aliaţi
vremelnici din rîndul claselor dominante.
Semnificatia realizării B.N.D. si rolul P.C.R. în ansamb:u1 alianţelor politice ·create nu au scăpait ·observaţiei organelor informative
naziste, care raportau în acele zile că „evoluţia po_iticii interne din
ultimele săiptămîni arată clar o trecere a tuturor opoziţiilor spre stînga, cu !Preluarea conducerii ·acestei opoziţii de către partidul comunist"30.
La baza făuririi acestor alianţe .au ,stat, în esenţă, obiectivele de
luptă stabilite şi propuse de P.C.R. încă din anii 1940-1941. Fiind
prezent în toate înţelegerile realizate din iniţiativa şi _a insistenţele
sale, P.C.R. a jucat rolul conducător, dinamizator al tuturor forţelo.r
ţării
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politice capabile să-şi aducă, într-o mă1sură mai mare sau mai mica,
indiferent de motive şi .scopuri proprii, icontribuţia la opera ide eliberare naţională a ţării de sub dominaţia fascistă.
D€ teamă de a nu se 'Compromite şi a-şi îngreui•a singuri isituaţia
de pe urma susţinerii războiului antisovietic dus de Antonescu alături
de Hitler, treptat, rege~e şi sfetnicii săi mai importanţi, cercurile :Palatului au evoluat spre o apropiere de forţele politice care consimţiseră
la realizarea B.N.D. De unde la început regele personal su'sţine acţiu
nea militară dusă de lo·n Anitonescu 1alături de Germania hitleristă, el
însuşi vizitînd în dteva rînduri frontul şi interesindu-se îndeaproape de
idesfăşurarea şi perspeotive~e operaţiilor armatei, treptat avea .să se
distanţeze de această •cauză. Astfel se explică aceeptarea de către rege
a stabilirii unor legături' tot mai stnnse .cu ·reprezentanţii P.C.R. şi ai
celorlalte forţe înrnămmcheate în Blocul naţional democrat.
1ntre 20 iunie ~i 23 August 1944 au avut loc .şedinţe corrspirative
ale reprezentanţilor partidelor B.N.D. şi .ai cercuriloT pala;tu'.ui regal,
în cadrul -cărora s-au discutat .îndeosebi probleme de ,ordin politic, pri'vind structura noului guvern, inito.cmfrea proclamaţiei regale, a decretelor ce urmau să fie adoptate imediat după in::iturarea dictawrii militaro-fasciste şi alte probleme cu caracter genera·.a1.
O deosebită valoare naţională a avuit politica adoptată de partidul
comunist faţă de •armată. Apreciind în mod just legătura armatei icu
interes=ele vitale ale naţiunii., starea de spirit antihitleristă .ce se dezvolta în rîndurile militarHor, P.C.R. s~a ,orientat spr'e atragerea întregii armate a·~ăituri de forţele partiotice, ·cu menţinerea structurilor
ei. Aiceastă concepţie a deteminat şi tră'săturile 'Caracteristice ale planului insurecţional elaborat, locul acortlat în acesta colaborării .cu ofiţerii superiori din corpul de comandă şi acţiunii Tegelui în calitatea
sa de cap al oştkii. „In Jupta 'Pentru înlăturarea regimului dictatoria~,
alungarea •trupelor germane din ţară şi ·eliberarea Români-ei - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu partidul nostru a reunit .forţe
de orientă:r:i dintre ·cele mai diverse, coiaborînd cu diferite grupări şi
organizaţii democratice, cu cadre de .comandă din armată, ofiţeri şi generaH patrioţi, stabilind ~egături cu partide burgheze, precum şi cu monCJrhia şi cercurile grupate în jurul acesteia, cu un mare număr de
personalităţi aloe vieţii cultural-ştiinţifice şi po1Hice"32.
In timpul pregMirilor din lunile iu.nie-august 1944 :Pentru declanşarea insurecţiei, la ·care au participat reprezentanţi ai parti'de_or din
B.N.D. şi ai cer·curilor :pa·latului, P.C.R. a continuat ·să fie ifaictorul dinamizator al coaliţiei largi de forţe create, să promoveze cu fermitate
linia acţiunii practice şi hotărîte, contracarînd şovăielile liderilor partide~or burgheze, dispuşi, în continuare., să tergiver~eze în aş•teptarea
31

164.

I. Petre, în Insurecţia din august 1944 şi semnificaţia ei istorică, p. 154-

;n Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul-

tilateral dezvoltate, 5,

Bucureşti,

1971, p. 800.
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acţiuni :a guvernului antonescian care să ·scoată ţara din război.
Og~'indind conrepţia P.C.R. asupra misiunii Blocului: Naţional Democractic, ziarul „România liberă" publica, la 10 august 1944, un artkol
redacţioinal în care sublinia că „Partidele de opoziţie reprezenitînd
poporul român în întregul lui· - au căzut de acord .asupra 1politicii externe pe care .ţara trebuie s-o urmeze", dar se releva că „atît nu e!
de-ajuns", că „un program polit'ic nu este nimic dacă .nu ·este un pro-

unei

gram de luptă şi dacă nu 'Se traduce imediat .în fapt"3 3. Artico.ul era
explicit în ceea ce priv'eşte obiectivul central a1 ·a.cţiunii preconizate
- desprinderea ţării din angrenajul de război al Germaniei naziste
şi
eliberarea de •sub dominaţia hitleri1stă. „Blocul partidelor
se sublinia în editor.fa! - nu-şi ;poate pierlde vremea aşteptînd ca guvernul Anto.nescu ;să fie ·ciştigat cauzei naţionale ... 1 Blocu~ partidelor
trebuie deci să lup'te pe·ste capul guvernului, împotriva guvernului.,
adresîndu-se direct naţiei şi chemîn'd-o la rezistenţă şi la luptă".
ln vara anului 1944, icon'cliţiile interne şi externe deveniseră favorabile trecerii la înfăptuirea in.surecţiei armate. Factorii principa_i
care indfoau această realitate erau: starea de efervescenţă a maselor,
adîncirea crizei poldtice şi militare a regimului de dictatură milifarof.ascistă; altitudinea ,profund o'StHă a majoriităţii armatei române fiaţă de
continuarea războiului hitlerist; înfăptuirea în ansamblu .a măsurilor
politiice şi miHtare de pregătJrea insurecţiei. Pe plan .extern •existau
conditii favoraibEe create de succesele militJare hotărîtoare ale armatei
sovietice, care ducea greul războiului, de .acţiunile ofensive ·a1'e armartelor .anglo-americane ·în vestul Europei după deschi'dierea celui de-al
dodlea front în iunie 1944, de 1am'ploarea lup'tei antifasciste 1a popoarelor Europei, de mişcarea 'de ,partizani, ce dădea puternice lovituri maşinii «ie răZ'boi hitleriste, de forţele P<ij)U'.are, care au adus o contribuţie de mare însemnătate la cauza generală a victoriei în războiul
antifascist. Evenimentelle militare din var.a :anului 1944 pe fronturile
celui de-al doilea război mondial, ,şi înideO'Sebi pe ,frontul sovieto-german, au creat împrejurări favorabile pentru trecerea la răsturnarea dictaturii mi~itaro-fasciste. •Ua 20 august 1944, .cîn'Cl pe frontul Iaşi-Chişi
nău armata sovietică a înteput 10 puterni1că ofensivă, pătrunzîntl adinc
iin dispozitivul inamic Şi isilin'du-1 să ·se retragă, ;provocindu-i grele
pierderJ, în interiorul ţării, efervescenţa mas-elor atinsese punrctul culminant. Guvernul fascist era izolat, ,aparatul d'e .stat, clljprins de derută se descompunea, măsurile politice şi militare stabilite de par'tidul
comunist în co'..aborare cu celelalte :forţe antihitleriste, fuseser'ă ân ansamblu -infăptuiite. Erau coapte toate condiţiile nece'sare trecerii La
a'Cţiunea hotărî'toare.

Reunite 'pe ba~a obiectivului comun al sco·aterii ţării din războiul
hitlerist, deşi opuse ca interese ~i conc'epţii asupra dezvoltării ulterioare 'Social-pc:Mtice a ţării, ,forţele politice interne coalfaate ,.-- iolo33

Romdnia liberii din 10 august 1944.
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sind ·conditiile rfavor·abLe create de ofensi:va armatei sovietice
au
constiituit factorul hotărîtor J:n organizarea şi înfă'ptuirea dobîndirii
.dictaturii militarn-fasciste, a 'S'Coaterii ţării din războiul antisovietic şi
alăturării ei la coaliţia antihitleristă.
Infăptuirea revoluţiei· de eliberare naţională ~i socială antifascistă din august 1944 a dovedit caracterul realist a:l orienitării ,politice
~i tactice a parti:du~ui comunist, modul creator în care ,el a aplicat, în
condiţiile 1specifice ţării noastre, învăţătura materialiismului istoric
despre rolul clasei mun'Citoare şi necesitatea unităţii ei de :acţiune, despre alianţele cu alte clase, partide şi grupări sociale, despre •corelarea
factorilor obilectivi şi subiectivi în .cucerirea 1pu'terii pd.itice şi înfăp
tuirea revoluţiei proletare.
Sub politica partidelor grupate în Blocul naţional-democrat s-a
constituit .noul guvern, avîntlu-1 ca preşeidinte pe generalul Constantin
Sănăotescu, iar rea miniştrii fără protofoliu pe ,Lucreţiu Pătrfu?;canu din
partea P.C.R., Com;tantin~Titel-Petrescu (P.S.D.), Iu'1iu Maniu (P.N.T.)
şi C.I.C. Brătianu (P.N.L.), celelalte ministere fiind atribuite unor militari şi specialişti.
In declaraţia elaborată în noaptea Ide .·23-24 august 1944 şi publicată în ziarul .„România liberă" din 24 august, •se arată: Încheierea
imediată a .armistiţiului, iScoaiterea Români-ei din Axă şi curăţirea 1teritoriului românesc de ocupaţia hitleristă, instaurarea unui ;regim de
dre,pturi şi libertăţi publice" sînt obiective care /formează ~progr.amul
aict'ualului ·guvern. In !Seara zilei de . . 2.3 August, începînd de ia ora 22,
s-a difuzait la radio 'Proclamaţia regelui Mihai care aducea 1a cunoştinţa
ţării şi a 1umii întregi evenimentele istorice petrecute .în România.
1n cursul unor bă-tălii grele, uniităţile ,militare, ~mpreună cu formaţiunile J)olitice, •au ~ichiaat în prin'Cipalele centre •ale ţării, rezistenţa trupelor naziste, au eliberat în dteva ·zile •capitala .şi o mare
parte a ţării. Sosirea, la 30 august 1944, a trupelor sovietice [n ',Bucureştiul eliber.at a fost salutată ·cu entuziasm de rnaisele largi ale populaţiei rcapitalei.
Diversitatea işi mu~titudine.a surselor documentare dau posibilitatea să se aprecieze la justa lui valo'are actul înfăptuit de 'poporul oromân acum 40 de ani. Numeroase 1documente - ,acte şi declaraţii oficfale, ra'polarte ale .unor diplomaţi sau oameni politici, comunicate,
comentarii şi informaţii ale unor agenţii <Ie presă, 'posturi 'de .radio -şi
ziare vin să ateS1te în'semnăt.atea ·internă si externă a actului osăvîrsit de
poporul român.
·
·
Actul de voinţă al întregului popor român crnfăptuit ~a 23 August
1944 a fost ·susţinut :şi .apărat cu .aTma în mină. 1N-au putut hitleriştii
să găsească nid un om polHiic care să-şi atsume sarcina de Ia-i urma
în efortul lor de a formia un nou iguvern, nici un comandant militar
c::ire să-i susţ:nă cu sau fără trupe.
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In<::epintl cu 23 August 1944, România şi-a ;pus itoate resursele materiale şi umane, întlregul potenrţfal economic şi milit'ar în ·slujba 'luptei împotriva Germaniei hitlerilste. Însufleţită de un fierbinte patriotism, armata română a săvîrşit ifapte de eroism legendar fn lupta dusă,
umăr 1a umăr, cu armata sovietiică, penitru desăvîrşiirea eliberării. teritoriului 111aţion1al de sub ocupaţia fascisto-horthystă, ca şi în bătăliile
pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei pînă la ~nch1eierea
victorioasă a războiului.
Evenimentele de acum patru decenii se însdriu ca un moment e,Pocal în între.aga istor.ie ,a României, ·care a determi'riat o cotitură .radi<::a_ă în 1destinele ţării nQastre, a '.du's la înfăptuirea ieelor mai înalte
'idealuri de libertate şi dreptate socială, s·pre ic·are au aspiirat ,şi pentru
<:are au luptat de-a lungul secolelor generaţii după generaţii, 'patrioţii
cei mai luminaţi, forţele .cele mai .înaintate ale poporului român. Aşa
cum sublini'a tovarăşul iNko~'ae CeauşeS1Cu: „Declanşarea revoluţiei ide
elibelrare socială şi naţională din august 1944 a inaugurat o etapă
nouă în istoria patriei, 'a desrchis calea i'mplinirii i'dealuriloir şi năzuin
ţelor de dreptate -şi libenfate ale 'Poporului român, a cuceririi depline
a indepenoenţei şi suveranităţii naţionale, a afkmării României ca naţiune Jberă şi demnă dn 'I"în!dul naţiunilor lumii. Infăptuirea insurecţiei
a rnar<'at începutul unor am•ple iOlişcări sociale 'ale ma·se1or larg.i ale
poporului, în frunte cu clas.a. muncitoare, conduse de part!dul icomunist, pentru transformarea revoluţionară .a societăţii !r.omâneşti" 34 .
Idealurile pentru care a luptat poporul român in istoria sa multirnilen.ară., foate forţele revo1uţ'ionare, p'rogresiste, ;ce.i mai bu'ni fii ai poporului .şi~au găsit Smplinirea -0d.ată <::u trecerea fa irevoluţia şi construcţia oodalistă, care ·au deschis României ·calea ,Profundelor transformări şi împliniri tle azi.
Trăgînd învăţăminte din :upta sa iîndelungată şi grea pentru unitate naţională şi independenţa de stat, poporul român, "Care în de"Cursul
istoriei sale a cunoscut consecinţele nefaste ale dominaţiei străine şi preţul greu al dobîndirii 'l.lnităţii şi libertăţii, acţionează -con·secvent .perntru
dezvoltarea prieteniei şi colaborării cu itoate 1ţă1jile socialiste, -cu ,ţările
nealiniate, cu toate state:e 1umii, fără 'deosebire de orînduirea soci.ală,
militează cu [ermit.a.te pentru se"Curifate şi .colaborare ân Euro•pa, pentru dezarmare şi, ân primul rind, dezarmarea nucleară, pentru lichida.rea 6UbdezvoltăriJ. şi real.izarea unei noi ordini economice internaţio
nale, ,pentru afirma.rea principiilor noi de relaţii între state, pentru
-edificare.a unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră.
1
In cele patru decenii care au trecut de la ievenimentu_ epocal din
August 1944, urmînd cu devotam'ent şi încredere 1 poUţica partidului,
34
Nicolae Ceauşescu, Cuvfntare la adunarea festivă din
cu prilejul fmplintrii a 35 de ani de la revoluţia de eltberare

.anttfasctstă şi antiimperialistă, 22 august 1979, Bucureşti,

Capitală organizati'tsocială şi naţională .

1979, p. 11.
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poporul munci1tor :a ·schimbat radical chipul patriei. .Con<Iu·s )de partidul comunist, poporul român a 1parcurs o ·întreagă epocă dstorică: de
la orînduirea b,azată 1pe !exploatare şi asuprire din trecut, Ia orîndui.rea
nauă, socialistă, îri ·care, liber .şi dep_in stăpîn :pe soarta sa, îşS făureşte
în mod . conştient 'propria-i istorie; de 'la vechea 1Rbmânie 1burghezomoşiere·ască, slab .dez\'oltată, cu o economie preponderent agrară, dependentă de anarHe t.rusituri monopoliste, la Român! a tele .astăzi, cu o
economie 'dinam.id, o industrie ,şi o .agricultură în plin proces de dezvoltare, ICU un nivel de _viaţă 1şi civilizaţie materială şi spirituală ft;ot mai
ridicat.
România, ţară care în decursul istoriei a :uptat ,can'tinuu pentru
asigurarea inde,pendenţei şi suveranităţii naţionale, se în.alţă astăzi
între pop'oare1e 1u.mi.i ·ca o ţară a ld·emniităţii, a ;progresului, a libertăţii ·şi .democraţiei, ilusitrînd prin faptele şi împlinirile 'sale !forţa pe
care o dob'îndeşte un popor 'Stăpîn 'pe destinele sale. Datori.tă succeselor interne, •precum şi 'politicii sa~e externe princi,piiale şi constructive,
România se bucură ,astăzi de un ,prestigiu fără lprecedent în întreaga
sa ist.orie. De la România 'de -0dinioară., a\servi.tă economilc 1şi /dominată
:JJolitic de dif'eritele ·mari 'purterJ, i.zolată, •puţin cunoscută în lume, s-a
,ajuns ;la Republica Sodalistă 'de ,ast'ăzi, liberă, in:clependentă şi înf'loritoare, cu o în.altă autorit.a'te şi prieteni pe toate lmeridi;anele, respec,tată şi aprecialtă icu 'Căldură ,pentru contri1buţia pe care alduce 'la in,staurairea unor .noi re~~aţii rî'ntre sita'te .şi a unei noi ordini, economice şi
1politice internaţionale, pentru prezenţa sa deosebit de .alctivă 'Şi dinamică, pentru cuvîntul său ~h:bzui't şi re.a'Iist în s.oluţionarea prohl'epielor rrondia:le /În conformitate .cu năzuinţe:e ·popoarelor dorn:.ce Ide
pace şi libertate.
întreaga ·poUWcă ·internă .Şi externă a ţării noastre poantă amprenta 'puternicei personalităţi a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul
genera: al ,p,artidului, preşedintele .Republicii Socialiste România, al
cărui rol determinant, esenţial, în e!aborarea ohi'ectivelor dezvoltă!l" ii
noastre -eiconornico-sodalle asigură 1organizarea şi conducerea ştiinţifică
fi întregii <.'lotivftăţi de aplicare în v'iaţă 1a Programului ide făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate ~i înaintare a Româ'niei spre
comun:sm.
Unitatea şi coeziunea 1întregului po,por, a tuturor fiilor ~ţării, fără
deosebire de naţi.onalitate, în juru~ încercatei forţe politice călăuzi toiare - Partidul Comuni'st Român - consoti tuie izvorul forţei şi ·trăiniciei
.de ·nezdruncinat a orîn{iuirii noastre, g.c:ra:nţia a'părăr:i şi consolidării
'libertăţii şi indcpen<lenţe'i şi 9Uverani.tăţii ,patriei„ a cuceririlor revo.luţi-0nare obţinute prin lupta şi rnunica 'întregu'lui po'por chezăşia unor
.noi şi minunate vi.ctorii pe cale.a sodaHsmului şi comunismului.
1

0
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LES RACINES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION D'ELIBERATION
NATIONALE ET SOCIALE D'AOUT 1944

(Re sume)
L'auteur passe en revue ,Ies ,evenements historiques qui ,ont abouti fi la revolution d'eliberation nationale et sociale de 23 Aout 1944.
La .conclusion en est que le ....23 tAout 1944 est la iresu1tante d'une long,ue .lutte
menee par la classe ouvriere roumaine, Ies paysans et Ies .irntelectuels, par .toutes
Ies forces progressistes ,du peUl!plle roumain, ,sous la conduite du Parti Communiste Roumain.
Pendant Ies 40 annees ecoulees depuis .1944 la Roumanie est devenue un
pays de la d.i,gnite, du progres, ode la liberte et de fa democratie, qui avance venii
Ic communisme.
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NEOLITICUL TIMPURIU IN ROMÂNIA

Perioada neolit'i'cului timpuriu în România este una dintre oele
mai im;porta1D.te p'rob~eme .ale istoriei s'trăvechi, prin com,plexiitatea şi
varrietatea fenomenelor pe care le cuprinde. In momentul de fată cercefarea arheofogkă nu 1poa.te decit să j,a1oneze drumul :pe care l-au
parcurs primele comunităţi în saltul lor spre 'Civilizaţie.
Neoliticul t'impuriu defineşte, de fapt, procesul <le neoHtizare :Oare,
pe măsura aprofundării cercetărLor, apare tot mai complex, 1to't mai variat. Se ;poate apreci.a că ·dd.ată cu încheierea neoliticului timpuriu s-a
inicheiat procesul de neolitizare 'pe aproa'pe întreg pămîn:tul românesc.
Iin unele ·părţi iale României, 'datorită caracterului d'inamk al unar
comunităţi, în anumite perioade, evoluţia :culturii materi'ale şi spirituale
a fost foarte puterni.că şi a cuno's'cut o dezvoltare locală, care, privită
în context mai ~ang, la nivelul ţării isau în sud-estul euro,pean, nu este
izolait'ă. Evoluţia generrală, in cele mai muHe privinţe, este unitară. In
anum'ite părţi .ale Europei de sud~est neoliticul timpuriu este definit
diferit, aoest termein cuprinzind începutul procesului. de neolitizare, iar
în altele doar manifesitarea 1ui. Privit în ansamblu el este unitar avînâ
dre'pt caraieteristkă unitate.a în diverrsitate.
Sub aspect .cu~tura1 şi tehnic se poate vorbi, urmărind evoluţia de
multe ori unitară,, de un mare complex al neoliticului. timpuriu definit
sub 'diferite aspecte şi termeni: John Nandriş FNT (Fir'sit Neothermal
Neolitic) (Nandriş 1969; 1970; 1972,a; 1972b) iar de mulţi alţi cercetă.tori
complexul Protosesklo-Sesklo-Starcevo-Criş-Koros-Karanovo I - Kremikovc.
In cadrul acestui mare com'plex cultural evoluţia în fiecare zonă în
parte este diferită, dar există o mare unitate, •cu mult mai strînsă decit pare la prima vedere . .Jn anumite etape ,au loc dezvoltări ~-0ca·le care
ar justifica noţiunea de gru,puri: grupul Anzabegovo-Vrsnik, grupul
Koros, grupul Karanovo şi altele. tot aşa s-ar putea explica noţiunea
de „.stil Koros", „stil Karanovo", spir,aloid, ghirlandoi'd şi altele.
Noţiunea de Starcevo-Criş ·o înţelegem nu restrins, ~imitat la aria
de răsoîndire în cele două ţări (Jugoslavia şi România); în accepţiunea
noastră ea defineşte -0 parte a manifestărilor marelui com·plex cultural
cuprinzînd şi părţi din Ungaria, Bulgaria, nordul Gredei1, fără însă ·a
exclude nuanţele de stil sau evoluţie 'Proprie cuprinse tîn vasta 1terminologie a neolitcu~ui timpuriru balcanic.
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Marea unitate a civilzaţiei este demonstrată de tehnologia cerami:cii, ornamente, forme, unelte, obiecte, plastică, ti:pur'i de locuinţe
!Şi ~ezări. Mai mult, runele schimbări stilistice sînt reflec.taite difedt
sau identic în cele mai in'depărta·te puncte, cu toate acestea 1se poate
urmări o anumită evoluţie comună în vastul ·complex ·cultura_, Procesul
de neo'litizare este vast işi înde1umgait, el Ls.e încheie, cel puţin pe teritoriul României, odată cu neoliticul timpuriu.
Istoricul cercetărilor ~i răspindirea culturii Starlevo-Criş. Mu'lte dintre ipoşi concluziile la care 1s-a ajuns de~a lungul vremurilor ţin de istoricul .cercetărilor. Anumiţi ceTcetători au deschl!S drumuri, iau iadus .contribuţii dmportante,
au închinat .acestor probleme numeroase pagini. Cunoaşterea acestor ipoteze .Lasă
o imagine mai clară şi ne ,permite debarasa.rea ide anumite concepţii depăşite (La-

tezele

zarovici 1979a, ·15-20).
Dumitru Berciu, bun cunoscător al culturii ,Starcevo-Oriş, incă din primele
studii (1940, 16) ia /PI"eciz•aot J~irtanţa unor desooiperiri. Ce:rceitările de la Verbiţa,
stratigrafia de acolo şi alte descoperiri din Oltenia (Beociu 1954, 105; 1957, 179;
1958, 97; 1959a, 75; 1959 b, Al5) !Precum şi o bună cunoaştere a realităţilor din
ţară, Jugoslavia, Bulgaria, .Ungaria şi Grecia i-au permis, .în anii aceia, să elaboreze mai multe :1111erări de ,sinteză ori articooe (Berdu 1960, 1961, 28 şi urm.;
1966a, 70 şi urm:; 1966b, 109 şi urm.). PrLm.ele situaţii clare apar în anii 1960
şi 1961 cînd pe lingă periodizarea in'ternă a precizat şi raporturile cu alte civilizaţii (Berciu 1961, 28, 30, 32-33, 35, 41', 111; 1962, 73-74; 1966b, 109; ş.a.).
Ion Nestor, mare personaHrtate a ,preistoriei (Nestor 1932), prin cercetă!"i:Le
din Moldova de la Valea Jijiei .(Nestor 1949, 152 şi urm; 1950a, 27-32; 1950b, 208,
219) şi cele din Transilvania ide Ja Leţ (1957), a contribuit la 1preciziarea cronologiei ·relative a neoli.ticului ·tim!(JUriu şi a relaţiilor sale cu ceramica ,lineară.
Mircea Pctrescu-Dîmboviţa, prin cercetările de la ·Pertieni !?i ,raportarea descoperirilor din Moldovia Ja cele din TNIIlSilvania, Ungaria şi Jugoslavia, face o
primă şi judicioasă racordare .cronolog•ică (Precirtlnd 1poziţia relativ tîrzie - a
doscoperirilor de .Ia Perie111i, Valea Lupului, Traian, Glăvăneşti şi .Leţ (1957, 67;
1958, 60, 65) şi legă.turile acestora cu Vin/!a A (1958, 65).
Eugen Comşa ocupîndu-se de 1geneza neolioticlil.iui timpuriu d1n Munteni.a
(1954. 391) sau .înitr-o sinteză asupra culiturii Stiarcevo-Criş din 1Român:ia (1959);
făcînd apoi precizări asupra stiratigrafiei (1965a, 242; 1966, 360; ,1969, 31), a cronolo~iei interne a culturii .Criş precizînd pentru Moldova două faze: faza Glăvă
neşti şi faza Valea Lupului (1973, 31); înoadriind numeroase descoperiri; precizînd
relaţiile cu Starcevo pentru staţiunile din Clisuria Dunării (1966, 35"9; .1967, 4; 1969,
31); sau cu Karanovo pentru cele din Cîrr.(Pia Română (1958; 1965a, 182; 1974, 19
şi urm.), precum şi cu civiHz.aţii de pe Nistru ,şi Bugul mijloaiu (1959a, 182; 1960,
217; 1973, 34 ş.a.), a adus importante contribuţii .Ia cunoaşterea viieţii materiale,
a schimbărilor şi legăturilor etno-culturale ale acestei civilizaţii (1971, 15 :şi urm.;
1976, 209 şi urm.).
Nicolae Vlassa. a făcut prima mare sinteză asupra culturii Criş din Transilvania, care este şi cea mai .importantă contribuţie la precizarea locului şi rolului acestei civili~ţii (1958/1966, 9 şi urm). lmportalil.telor descoperiri de la Gura
Baciului le consacră mai multe studii ,(1967; l968; .19'ma; •1972b; 1980). Concluziile
saile sint deosebit de imiPortante pentru precizarea evoluţiei interne, a vechimii
mari a acestei ctvfilizaţii precum şi a legăturilor .cu staţiunille cLe la Vrsnik I, Karanovo I, Servia I, Pral:05e5klo, Starl!evo, Vini!a, SUbotica, Donja Branjevina, Cîrcea, Oona Sibiului şi .altele .(1967, 40&-407; .1972a; .J972b). Valoroase au fost concluziile şi ipotezele sa.Le referitoare la etapele .ttrzii, prin observaţiile asupra materialelor de la Balomir, Iernut şi altele (1966b, 399 şi urm.; 1967, 407, 409).
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Contribuţii impOO"tante la lămurirea procesului de neolitizare şi la răspîn
di!l"ea şi evoluţia culturii Sta.răevo--Criş au .fost ,aduse de .numeroşi cercetători.
O prezentare amănunţită este dificilă din care motive analizăm situaţia pe provincii.
Banatul. Cercetări mai importante au .întreprins ·B. Milleker (1897; 1898;
1938; 1939), Nagy Gyula (1904; 1907; 1909; 1911), Marius Moga (1964) şi Ortansa
Radu (1970/1971) pentru descoperirile de la Cenei, Cruceni, Giulvăz şi altele. Descoperiri mai recente în nordul Banatului au făcut I. Straitian, Fl. Medeleţ, Florea
Mogoşanu şi Eugen Pădureanu la Lugoj-Gomi!ă, .Jabăr-Cotun, Româneşti
Dumbravă, Unip, Uliuc, Parţa şi alteJe. · tn centrul Banatului a descoperit numeroase staţiuni R. Petrowszky la: Caransebeş-Ţ.iglărie, Caraşova, Păltiniş-Za
Topliţă, Zăgujeni şi altele. Cercetările din sudul Banatului s-au desfăşurat în mai
multe colective de .cercetare: în Gampul de Cercetări Com,plexe de la Porţile de
Fier coordona·te de către C. S. Nicolăescu-PlQpşor {1'965; 1968) cu co1aborarea lui
V. Boroneanţ (1968; 1970a; 1970b), E. ,Bujor (1972, 207), E. Comşa (1966; 1969a;
1969b), M. Davidescm (1966), Gh. Lazarovici (1969; 197la; 197lb; 1978a; 1978/1979;
1981); Al. Păunescu (1970; 1978); ,P. Roman .(1974) şi alţii vezi bibliog.ra:fia la
Lazarovici {1977a; 1978). Cercetăd-le în aceste zone aru continu'at în oadrul colectivelor de cericetare ale Muzeului ,din Reşiţa .cordonate de către I. Uzum şi Gh.
Lazarovici.
Oltenia. tn afa:ră de cercetările lui D. Berciu fruatuoase săpături a intreprins M. Nica la Circea, .GrădiniJe, Basarabi .şi .altele (Nioa 1971; 1976a; 1'977b;
1977; 1979a; 1979b; 1981a; 198-Ib), studiile sale au adus impor.tante precizări pri.viind evoluţia fazeloir timpurii şi Urzii ale .culturii Starcevo--Criş, legâturile lor
cu lumea balcaJilică şi Orientul Apropiat.
Cercetăriile Doinei Galibenu (1975; 1977) de l·a Şimnic au adus materiale noi,
importante, dar cercetătoaa-ea nu a încadrat aoeste descqperiri la valoarea lor şi
nici in context mai larg. Fără criti1Ci[e necesare cercetătoarea a aooeptat datări
de C 14 foarte înalte şi a mai adăugat o etapă, oeea ,ce nu ni se pare justificat
(1975, 9-10).
Muntenia. Cercetările din această ·provincie au fost impulsionate de un studiu al lui V Teodorescu (1963).
Moldova. Eugell1ia Popuşoi a întreiprins cele mai ,mari cercetări asupra ace5tei civilizaţii prin săpătlllI"ile sale de La Trestia.na, Stroe Beloescu, Balş şi .a.atele,
desooperiri deosebit de importa.nite ipentru preci2iarea evoluţiei neoliticului timpuriu din răsăritul Europei (PotPUŞOii. 1965; 1971; 1976; 1980a; 1980b; 1961).
In zonele centrale ale Moldovei colectivele de la ,Piaitra Neamţ, Bacău şi
Vaslui au adus noi date, importante. privind evoluţiia acestei cLviliMţii, răspîn
direa sa şi a.Jtele: S. Marinesou-Bllcm (1975; 1981a; 198lb) D. Monah (1976), M.
Istrate (1981), N. Zah8!1"ia (1955a; l955b; 1959a; 1959b; 1962; 1963), M. Dinu (1961)
şi alţii.

In zonele nordice ale Moldovei cercetAxii mai importante au intreprins, la
Suceava, N. Ursulescu (1972; 1973, 1974; 1982). Acesta a realizat şi cea mai vastă
lucrare de sinteză, cu analize amănunţite 1asupra evoluţiei, cronologiei şi legătu
rile acestei civilizaţii (1982).
Transilvania. In sudul Transilvaniei cercetările de La Ocna Sibiului ale lu,i
I. Paul (1961, 1200; 1982) sint deosebiit de importante pentru precizarea evoluţiei
fazelor ti..mpurii şi dezvoltate ale acestei civilizaţii. Pentru etaiPele tirzii valoroase
stnt descoperirile de la Leţ (Nesoor 1957, 29---60; E. Zaharia 11M2; 1964; Vlassa
J958/1966, 15, 27, 4/1-10, 12, 14). Cercetări mai recente sau mai vechi au d'ost
efectuate pe Valea Mureşului de către: I. Mitrof.an (1965, 93-95), J. Al. AJdea
(1972), M. Blăjan (referiri la Gh. Lazarovici 1980b, 13-14; Draşoveanu 1981).
Pe Valea Someşului, ,în afani d~operirilor de J.a Gura Baciului sau "cele
cunoscute de către Vlassa (1958/1966, 15-16; 1970, 531-532; 1974, 9-11), ma!i
există dteva importanite materiale semnalate recent (Kalmar 1981, &-8; 1983).
In nord-vestul Romdniet, în judeţele Biho.r, Sălaj, Satu Mare au fost efectuate noi descoperiri. Dintre cele mai importante sint de amintit cercetările de
la Zău.an efectuate de către Eva Lak6, care aminteşte şi alte puncte !n judeţul
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Sălaj (Lak6 1977; 1978; 1980; 1981; Lazarovlci Lak6 :1981; Bader 1968). In judeţul Satu Mare aJături de descoperirile de la Ciumeşti-Berea IX (Comşa 1963;
Păunescu 1963) şi Homo:rodul de Sus (Bader 1968) se adaugă descQperirile de la

Văşad

i;;i altele (LaZarovici-Nernethi 1981). In Bihor, cercetări importante a intrepirins Doina Ignat (1972; 1973a; 1973b; 1977; 1978; 19719a; 1979b; 1981) la Suplacul de BarcAu şi Fughiu. Acestora li se adaugă descoperiri mai vechi de la Oradea (Kutziăn 1944, 25-26; Rusu 1962, 159), Tinca-Ripa (Durnitra.şcu 1972; 1974;
130).
.
Cercetările de pe cursul MureşuJui, deşi sint de suprafaţă, au dat materiale
importante mai ales pentru etapele mijlocii. Referiri la Kut2'Jiăn (1944, 21, 25),
Lazarovici-Pădureanu (1·981) şi Draşoveanu (1981).
Dlllpă cit se poate observa şi din referirile la cele mai Lmportante staţiuni,
descQperirile culturii Starcevo-Criş sînt răspîndite pe aiproaipe întreg teritoriul
României, lipsind, în momentul de faţă descoperiri in Dobrogea şi Maramureş.
Care va fi fost procesul de neolitiizare in a.ceste zone şi clnd a început el este
încă dificil de predzat, din lipsa unor cercetări sistlematiJCe in aceste zone.

Originea culturii Starcevo-Crtş
răsărit a civilizaţiei.

şi

începutul procesului de neolitizare în aria

de

Trăsăturile caracteristice ale celor mai timpurii descoperiri neoliltice cu ceramică din România arată strînse legături cu fenomenele oare au generat toate
civiliizaţiile neolitice timpurii din sud-est.ul Europei. Păreri şi i!pote:re valabile
au fost exprimate pentru descoperirile cu ceramică pictată de la Gura Baciului
(Vlassa 1967, 408; 1972a, 24. 26, 28; 1972b, 196 .şi urirn.; 1980, 694) şi Circea (Nica
1976; 1977, 13-14, 19-20; 1981) .şi Ocna SibiuJui (Paul 1981).

Dintre descopeririJe de mai sus, cea mai timpurie desaoperiire din aria răsA
a civilizaţiei, pînă în pl'ezent, este cea de La Gura Baciului, aşa cum s-a
demonstrat în repetate :rîndum (Vlassa 1972a; 1972b; 1980; Vlassa - Daicoviciu
1974; Lazarovici 1977a, 9-12, 33-34; 1981a). La aceste materiale o precizare este
necesară: nu întreg materialul di111 nivelul I de la Gura Baiciului, publicat de către
N. Vlassa, aparţine aceleiaşi etape. Oele mai timpurii materiale prezintă trăsă
turile unei comunităţi restrinse avind o ·ceramică pictată foarte bine lustruită,
cu luciri de porţelan, cu o economie bazată pe cuil.tlfV'area cerealelor şi creşterea
ovi-caprinelor cc ajunge în proporţie de 900;0 ,(Vlassa 1980, 694). Această staţiune
pierde mai apoi contactul cu restul fenomenelor din Balcani, :iar în faza a II...a
mai păstrează ca:racterul monocrom. Nu apar în nivelul II sau sint extrem de
rare motivele din ciupituri, ceea 1ce conferă. în plus, faţă de alte staţiuni (Ocna
SiJbi·ului şi Cîrcea), un argument de vechime pen~u Gura Baciulllii. Existenţa
unui nivel monocrom., fără pictură la Gura Baciului - cum este tentat să creadă
Srejovic (1973, 257) şi Dimitrijevic (1974, 71, fig. 3) nu este confior.mată (contl'a
argumente la Vlassa 1980; Lazarr-oV:ici 1981a, notele 28-32.).
Existenţa unui ori-zont Cl\l ceramkă timpurie, fără a fi asociată cu pictură
sau cu o piictură primi;tivă, este un fenomen întilnit in Orientul Apropiat în Hassuna Ia. T. Halaf, Hacilar, Kizilcaia, Qatal Hiiytik XIII-V·Iill, Amuq A. Mersin,
Jerichon şi altele (Perkins 1949/1963; 2; Mellaart 1961a, 159 şi urm.; 1961b; 1962,
52 şi urm.; 1963, 42 şi urm.; 1964, 81; 1965; 1970, 48, 81-84, 115, 181 ş.a.; Holimberg
1'!:!64, 13, 37; Mi.iLler-Kanpe Hl68, 76-77; Todd 1973; HOc:k.mann 1975, 162; Brukner 1974, 30; şi alţii), care au strinse legături ou orizonturile Friihkeramik sau
Monocrom din Greci.a centrală şi de N ori în insuJe la Argissa, Soufli M., Mougoulitsa, Nea Nicomenea, Nesonis, Achileion şi altele (Miloj~i1 c 1952, 314-315;
1959; 1960, 7; 1961, 446; 1963; 1'973; Theochiaris 1962, 83; 1973, 39; Breiwood 1962,
116; RDd.den 1962, 1964a; 1964b; 1965; Holmberg •1964, 37; HalJIPtmann 1967, 17 şi
urm.; Niandriş 1968, 65-90; 1970, 192 şi urm.; Gdmbutas 1974; Hockiman 1975; 164;
şi alţii), constituie motivul .pentru oare nillllllero.şi cercetători au încercat să gă
seascll un fenomen sau eXjplicaţii asemănll.toare pentru regiunea dunăreană, oarrliteană

paito-dounlreană.

Aceste probleme au stat la baza discuţiilor privi nd procesul de neo!Hfaare
din Balcani, fiind analizate pe larg 1n recente congrese (Belgrad 1973). s1rr..1pozioane
1
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şi

colocvii (Sarajevo, Krakovia, Ki:iln

şi

altele). Diversele opinii au fost precizate

in numeroase studii şi analizate critic (mai .recent: Benac .1969; 1970; 1974; 1977;

Garabnin 1971, 73 şi urnn.; 1978, 31-44; 1979, 79 şi urm.).
Dintre cercetătorii jugoslavi S. Dimitrijevic (1974) a l!"eanalizat sistemele cronologice şi părerile diferiţilor cercetători, ~iaportîndu-le la re:rul<tatele lllltimelor
cercetări socotind dl începutu1 iprocesului de neolitizare în regiunea dunăreană ar
începe cu un orizont cu ceramică monocromă, bazîndu-şi argumentaţia pe descoperirle de la D. Bmnjevina, Divostin, Dobmovc, Lepenski Vir Illa1, Padina, RudniJC, Zvecka Lug şi altele. Un asemenea orizont cronologic este posibi~, da.r dovezile stratigrafice existente sint insuficiente iar aritcile arnAnunţite, pentru fiecare staţiune în pante, au lăsat foarte puţine argumente valabile {vezi criticile
noastre: Lazarovici 1975; 1976; 204; 1977.a, 10-14; 34-35; 1979a, 15-22. 39-40,
56-58; şi în special 1981.a) pentru a se putea demonstra. Aspectul monocrom al
ceramicii poate rezulta din mai mul.te si.tuaţii:
- Cînd există, într~adevă·r, un orizont foarte tirr.jpuriu. O asemenea situaţie
pentru rel!iunea dunăreană socotim că nu există încă sau nu a fost suficient de
bine definit.
- Cînd o comunitate cu ceramică pictată tirn,purie care nu cunoaşte
încă ornamentaţia cu ciupituri, si.tuaţie pe care noi o cunoaştem la Gura Baciului I, Anzabegovo I, Nea Nkomedea I - se izolează, îşi păstrează caracterul
monocrom, se reduce sau pierde pictura ..Asemenea situaţii isînt fa Gura Baciului
II şi poarte Grivac-Barice II.
- Cînd în vecinătatea unei aşezări principale. tim,purii, cu ceramică pictată
gravitează mici comunităţi cazul cu descoperirile din deipresLunile Dunării
de la Gornea-Liubcova şi Moldova-Pojejena (Lazarovici 198la).
- Cînd o comunitate epiipaleoliti.că sau mezolitică se neolitizează sub influenţa unei comuni.tăţi neolitice cu ceramică din aceeaşi zonă aşa pa.re să fie
situaţia cu descoperirile de la Icoana, Ali Beg, Ostrovu Corbului, Padina, Hajducka Vodenica.
Simpla prezenţă a ceramicii monocrorr..e, fără ciupituri sau cu ciupituri extrem de puţine, fără pictură, nu constituie, deci, a.rgumen1le sigure <lecit în cazul cînd există şi clare dovezi de stratigrafie verticală - intel"'j)retăriJe de stratigrafie orizontală după exemplele de mai sus pot fi eronate.
Un asemenea ocizont, (llJ o ceramică monocromă timpurie, pentru regiunea
dunăreană este de presupus, fiind, deooamdată, ·ipotetic pentru Banat şi România.
La un asemenea orizont ne referim pentru eta:pa IA în sistemul nostru cronologic
(Lazorovici 1977a, 34; 1979a, tabel 1, 39-40; 1981a, notele 114-l:H).
Originea orizontului cu ceramică IP'ictată, cu trăsăturile cel mai bine defini·te
prin descoperirile de [a Gura Baciului, este suditcă, făcind parte din fenomenele
caire au generat orizontur1le neolitice OO.l!JUrii {ou ceramică monocromă şi pictură timpurie) din Balcani: Protosesklo (Milojcic 11960, 8; 1968, 328; 1970, 82; Mijlocie - Zumbusch 1971, 28-32; Rodden 1962, 287; Brukner 1968, 48; 1974, 30;
Trogmayer 1968a; 1968b, 37; Dimitrijevic 1974. 95), Nea Nicomedea I (Rodden
1962, 121-122; Makkay 1971, 40, 49, 61, Hi:ickmann 1979), Anzabegovo I (Garnsanin 1978, 36; 1979, 103; Gimbutas 1976. 68, 70-76, 113-115, 170 ş.a.; M.ock 1976;
ş.a.), Karanovo I (Gergiev 11967, 13; 1971, 26, 29; 1972, 14, 16-17), Gura Baciu1'ui
I - D. Branjevina - Cî'r'OE'a I (Vlassa 1980; Nica il976; 1977; 1981; vezi Ia aceştia
şi bibliografia).
Noţiunea de grupul Gura Baciului. Apariţia unor descoperilri mai timpurii
decit cele de la Starcevo i-a detenninat pe numeroşi cercetători să revizuiască,
să ·adapteze noii siotuaţii materiale ~i păTeri. Astfel, Intre anii 1960-1970 cînd
cercetătorii făceau referiri la cele mai timpurii materiale se iprecizau legături cu
descoperirile de la Vrsnik I (Gara§anin 1958, 108; 1959, 35, 38; 1961, 144; 1971, 21
şi urm.; M şi D. Garasanin :1959, 61-62; 196la, 4-40; 1965; 'Benac-Garasanin
1971, 268; Benac 1970, 197; Vlassa 1967, 407), Kara.novo I (Berciu 1961, 75; Garasanin 196lb, 277; 1963; 1965, 36; Gam.§anin-Dehm '1963, 1 şi urm.; Srejovic 1963,
U3; Comşa 1965a, 243; Baitovic 1966, ll:l ş.a.), se foloseau şi alţi termeni ca Pre-Criş,
1

1
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Proto-Cri11 (Berciu 1958, 98; Vlassa 1972, 7; Galovic 1967, 151;

Bru~er

1978, 78

ş.a.).

Intre anii 1970-1980 alţi termeni au fost folosi,ţi pentru a defini descoperiri
mai timpurii decit cele cuprinse în vechile sisteme cronologice. Asemenea terrr.eni sînt: Proto-Starcevo I şi II (Srejovic 1971, 12-14; 1973, 256-259, 261; Dimitrijevic 1974, 96), Monocrom (Dimi,trijevic 1974, 97-100), grupul Donja Branjevina (Karmanski 1975. 5); grupul Gura. BaciuLui-Cîrcea sau Guria Baciului
(Dumitrescu 1974, 20; GaraSa.nin 1978, 37; 1979, 104; Vlassa 1980, 692-693).
Această din urmă noţiU111e defineşte, mai de grabă, o etapă cronologică decit
una culturală. Nu trebuie uitat că evoluţia ulterioaTă, în aproape întreg neoliticul timpuriu balcanic, este cvasiunitară. Cu mid deosebiri stilistice, cind într-o
s.tiaţiune sau a:lta, într-o zonă sau alta, au loc, pentru o perioadă limi,tată, dezvoltări deosebite ale unor categorii ceramice. motive ornarr..entale, incizate sau
pLcturale, pot apărea deosebiri evidente. Dacă însă se compară evoluţia pe un
spaţiu mai larg constatăm o ma.re unitate: o evoluţie aproape similară; unitatea
obiectelor de cult, a plasticii, preferinţa şi sUJocesiunea aceloraşi .sti[uri, incit
complexul neoliticului timpuriu balcanic nu poate fi dirv:izat în „culturi" fără
ca această îrn,părţke să nu f.ie arbitrară. Ni se par mp.i potriviţi ,termenii de
„grupe" ale marelui complex, pentru Nea Nicomedea, Protosesklo, Anzabegovo,
Kiaranovo, Starcevo--Criş (Koros).
!Tivite în ansamblu fenomenele etno....culturale din Serbia, Voivodina, Banat,
Oltenia, Moldova, Transilvania, Crişana. Aillf6ldul central şi de S, Baclra, Transdanubia, Srem şi Bosnia sînt unitare şi pot fi cuprinse sub termenul de StarcevoOriş (Koros), aşa cum recent şi colegii maghiari demonstrează (Makkay 1974; 1982;
~aliez 1980a).
·
Toate elementele care se întîlnesc în etapa timpurie se transmit şi în etapele imediat următ.oa.re, unele evoluează, altele se pierd sau involuează, pe mă
sură ce procesul de neoliti2Jal"e se desfăşoară. Procesul de neolitizare este îndelungat şi nu respectă anumite canoane, ci el se petrece în funcţie de realităţile
din fiecare zonă în parte. Descoperirile de la Szarvas arată că şi la originea
grupului Kărăs sint elemenite balcanice (Tiitov-Erdely 1980, 95, 47fl, 3-4) şi
numai o dezvoltare deosebită, a unor elemenrte, la un moment dat, au individualizat, în unele faze, grupul Koros. Descoperirile din Transdanubia (Kaliicz 1980a;
1980b), cele din cotul Tisei de la Mehtelek (Kalicz-Makklay 1977) sau din sud.
de la Moroslele Pana (Trogmayer 1964) arată o permanentă legătlllră şi o evoluţie
similară oare confirmă unitatea marelui complex culturel al neoliticului .timplllriu.
Momentul cronologic al genezei. Inceputul neoliticului cu ceramică timpurie este încadre.t în Orient şi în Balcani. la pragul dintre mileniul VII/VI i.e.n.
(Ahilleion, Nea Nicomedca, <;atal H.: vezi Gimburtas 1974, 282; 1976, 1170-1172;
Nea Nicomedea; Nandriş 1'968; Quitta 1969, 235; Mellaart 1964, 111; 1970, 120;
Weinberg 1965. 229; Berciu 1967, 169; Theocharis 1973, 38; Miloji:ic ,1959b, 67) dUlpă
cum o cer datele C 14 - fără însă a absolutiea aceste date. Prin coroborarea acestor date cu 'cele de stratigrafie comparată, deSCQperirile neolitice cele mai timpurii se pot încadra în prima jumătate a mHeniului VI î.e.n.
Sistemul cronologic şi periodizarea. La baza sistemului cronologic stă strati.grafia comparată atît în zone restrinse cit şi pe spaţii lia1rgi. Incă din primele
lucrări (Lazarovici 1968/1969) am analizat descoperirile din .Banat în funcţie de
sii9temele cronologice existente atunci, ţinind cont de noile descopedri. Faţă de
încadrarea timpurie a aşezării de la Leţ ne..,am eJQPrin:.at rezervele precizînd orizontul cronologic mai tirziu - Starcevo-Criş UIB pentru Leţ I (Lazarovici 1'.J69,
22, notele 108-lill). De asemenea, încadram atunci mai timpuriu materialul de
la Dubova-Sacoviştea Mare (Ibidem), ulterior 'am revenit precizînd momentul cronologic (Lazarovici 1970; I971b), defineam tot atunci Taportul cronologic dintre
Starcevo-Criş şi V,inca A şi relaţii~e for cu lumea balcanircă. In ,alte studii (Dazarovici 197le, 17-21) aducearm completări sau făceam observaţii critirce asupra
problemelor din Clisură. Legăturile răsăritene şi sud-estice ale fenomenelor din
Banat. ,precum şi convieţuirea Starcevo-Criş-Vinca A, ca1rc dau naştere la un
fenomen de sinkză de scurtă duriată, definit sub termenul de „Starecvo IV", au fost
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precizate în cîteva studii (La:ziarovici 1971b, 412-413; 1971c, 32-34). In urmă
toarele studii am insistat aslJIPI'a ipotezelor privind ,geneza neoliUcului timpuriu,
analizînd părerile lui Dimitrijevi~ şi Srejovlc (La7J8.rovici 1975, 9-11; 1976, 204205). Despre sfirşitul culturii Starcevo--Criş, originea 1sudÎlcă a culturii Vml!a, relaţiile dintre ele, am insistat in citevia studii (Lazarovici 1974/1978; 1975; 1977a;
l977b, 19~24; 28-29, 32-34; 1978; 1981f). Discuţii asupra problemelor descoperirilor din Clisură şi -relaţiile lor cu descoperirile de la Gura Baciului, ia celor
mai timpurii descoperiri starl!evo-Cr~ •(Lazarovici 1977a, 10-12), opinii critice
despre încad·rările de la D. Branjevina şi Circea le-wn ex;prirnat in alte lucrări
(Lazarovici 1977a, 31-48). ln ia.ceastă din urmă lucrare ne-am precizat sistemul
cronologic care, cu mid modificări, determinarte de anumiite materiale noi ce au
adus precizări de nuanţă, l-am reluat în anii urrr.ători într-o lucrare de sinteză
asupra neoliticului Banatului avînd oa bază observaţiile stmatigrafice şi stratigrafia comparată (Lazaroviici 1·979a). Referiri la iproblemele din nord-vestul României, mai ales privind ·relaţiile cu ceramica lineară, rolul şi locul fazelor tîrzii
al1c culturii Starcevo--Oriiş şi Vinea A la acele zone, a îoot precizat într-o serie
de lucrări (Lazarovici 1979c, 842-844; 1980b; 1982/11983; Lazarovici-Lak6 1981;
Lazarovid-Nemeit:hi 1983). Si.rtuaţia din nord-vestul Banatului şi de pe Mureşul
inferior, legăturile acestor zone cu ilazele dezvnltate ale grupului Korăs le-am precizat la publicarea materialelor de la Arad-Grădişte 1 (sau Voivod Moi;?a: Lazarovici-Pădureanu 1981).
Despre neou.ticul timpuriu din Clisură, originea, evoluţia şi observaţii critice, în două studii ne-iam rprecizait poziţia noastră (Lazarovici 1978/1979 şi mai ales
1982). Procesul de neolitizare ia .comunităţilor epiipaleolitke şi mezoliti~ pe teritoriul României vor fi precizarte ,pe măsura analizei evoluţiei şi răspindirii culturii Starcevo-Criş, la fel legăturile sale cu zonele învecinate.

Evoluţia

FAZA I-A. Etapa IA (ipotetică). Caracteristidle sale nu pot fi prea sii;!UT predmte din lipsa unor date clare del:ij)re cele mai 1tfan,purii .complexe din staţiu
nile de la Gura Baciului I, Ocna Sibiului I, Cîrcea I, Donja Branjevina II şi III
(II şi III socotim a fi acelaşi nivel), Grivac-Bairice I, - Barice II şi altele. Procesul de neolitlzarea comunităţilor eipÎJpaleolitice şi mezoliiti~ pe teritorillll României se va petrece pe tot parcursul primelor faze, ceea ce corespunde in sud cu
orizonturile Anzabegovo I şi Nea Niicon:.edea I - cele mai timpurii materiale.
Pentrm prima eta.pă presupunem o ceramică monocromă, bine 1ustruită, bine a;rsă,
cu forme similaT"e celor din nivelul Gura Baciului I. Relaţiile acestei etape au
Bulgaria sînt dificil de precizat nefiind cunoscute, ceJ puţin deocamdată, materiale atit de tiill1P'llrii, precum şi din liiPsa unei periodi,zări interne a fazei Karanovo I.
Etapa IB. Trăsăturile pot fi precizate pe baza materi&elor din nivelul I de
la Gura Baciului, in special COil11Plexele săpate [n alllii 1970 şi ,1971 (Vlassa 1972b,
J76 şi urm. pl. ·10-11/1-1•5,, 13/1-2, 14/1, 15/1; 1972a, fig. 1-12, 18-25 ş.a.;
1981).
Factura. Amesteaul pastei este cu nisip l?i paie tocate mărunt, arderea este
iburiă, temperatura de ardere nu este prea ridi1oată. Lustruirea este de foal"te
bună cali·ta,te. avind luciri metalice. AspectuJ ceramicii n€!pictate este monocrom.
O .categorie fină, amestecată cu nisilp mărunt, după aspect se .aseamănă cu cele
mai bune categorii din orizont ProtosC\Sklo A de la Argissa (Mijlocie 1960. 8). La
Gura Baciului. nu se cunosc decît ruuainţe de roşu şi brun, lipsind nuanţele desch~ din orizont Protosesldo de la Sesklo (Theocharis 1973, 40). Mai există citeva
fragmente din speCÎla neagră, bine lustrui•tă (Vla.ssa 1972b, 183, notele ·20-21),
cai;e: apar şi la Nea Nicomedea în .proporţie de 80/0 (Rodden 1964a, 284, tip D),
specie care apare şi în alte părţi (Theocha'l"is 1973, fig. 27-28). In complexele
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săpate

în primii ani la Gura Baciului au apărut citeva fragmente pictate cu roşu
de fapt o angobă (Uberzug) specie care se va înmulţi în etapa următoare.
Pictura este realizată cu alb de nuanţă crem sub forma unor motive din
buline lunguieţe dispuse în benzi verticale din cîite 3-4 linii. Asemenea motive
apar la Donja Branjevina II (Kairmanski 1975, Vl/5-6; 1979, XX/6), iar la Cîrcea cu alte motive. mai tirzii (Nica 1976, 439, 3/1; 1977, 16/17, fig. 2, 5/la-b). La
Gura Baciului slnt pe o pastă monocromă fiind foarte bine lustruite. Alături de
motivele de mai sus mai există motive ,pictate din puncte mărunte, ordonate în
motive, dispuse în zig-zag, triunghiuri, linii verti.cale; realizate pe o pastă vişi
nie, o angobă roşie, fiind un element caracteriiStk pentru etapa IC. Din aceste
motive socotim că sub termenul de Gu!'a Badului I au fost incluse şi elemente
mai Urzii.
Formele. Repertoriul formelor este sărac. Apar vase de dimensiuni mici
- aceasta fiind determinată şi de o ardere slabă. Vlassa (1980, 692-693) a subliniat forma globulară a vaselor, prezenţa bolurilor şi a vaselor în forrrli de calotă.
Mai aminteşte străchinile ca o formă tipică. Tot acesta sesizează deosebiirea de
!formele largi, pe care le isocoate un ~eanent caracterilStic pentru nivelul II
(V1'assa 1969, .373, 2/6; 1980, 692; Vlassa-Palko 1965, 16, 3/2, 7).
Tipurile de vase caracter1stice sint: oala, de mărime mijlocie .şi mică, cu
oorpul sferic şi buza scrurtă (fig. 1/7-9) realizate pe o pastă monocromă brună
(fig. 1/Bb) sau neagră (fig. 1;8a), cu buza scurtă (fig. 1/3, 7-10); bolul cu corp
bitronconic (fig. 1/1) cu picior inelar, picior ce se va dezvolta fiind caracteristic
pentru nivelul II de la Gurn Baciului; bolul cu corp semisferic şi buză scurtă
(fig. 2/7 ); castronul globular cu buza curbată spre interior (fig. 2/3-4) formă care
se va dezvolta în etapele următoare.
Cele mai multe dintre formele de vase amintite sînt caracteristice şi pentt·u
cele mai timpurii descoperiri cerarr.ice din Balcani tncepînd cu orizontul Friihkeramik de la Argissa Magula (Milojcic 1960, 35, 5/3, 7, 13, 16), la acelaşi orizont
ori ceva mai tîrziu în descoperirile din orizontul Monocrom de la: Pyrasos (Theocharis 1959, 42, 9/5-6; 1973, fig. 29-30), Soufli Magula (Galle 1980, 2/1, 7-H)
şi Anzagegovo I (Gimbutas 1976, 64, 111/4-5, 8-9, 11-12). Asupra vechimii acestor forme N. Vlassa atrăsese atenţia, subliniind dezvoltarea lor din fenomenele
care au dat naştere orizontului Protosesklo, acesta se referea, desiJmr, la fonomenele din Macedonia. Unele dintre forme sînt cunoscute în cultura Protosesklo
(Milojcic 1960, 26, 6/3-10, 7 /l, 3, 7-8, 10). Anumite forme de la Gura Baciului
(fig. 1) sînt caracteristiice şi pentru ceea ce definim Starcevo-Criş IA, dar nu
există dovezi stratigrafice în acest sens. Asocierea lor cu ceramka pictată precizează mai clar orizontul cronologic.
.
Obiectele. Uneltele de obsidian din primul nivel au un caracter microlitic,
unele din lamele de obsidian sînt confecţionate dintr-un obsidian de provenienţă
sudică. Pentru caracterul lor microlitic N. Vlassa (1980, 693; Vlassa-Daicoviciu
1974, 11), a precizat legături cu orizontul .precerarr.k de la Argissa Magula; din
orizonturi mai tîrzii din cultura Protosesklo sau contemporane de la Mogoulitsa
(Papadopoulou 1950, -:18, fig. 10), Sesklo (Thcocharis 1958, 74-75, fig. 2) şi Soufli
Magula (Ibidem, fig. 7). MicrolLtele apar şi în alte orizonturi timpurii, în Serbia
la Nosa-Biserna Obala, Divostin şi altele (D. Garailanin 1966, 2; Macpheron rSrejovic 1971, 258). La Gura Badului nu au apărut unelte din piatră şlefuită
(Vlassa 1980. 693) situaţie semnalată şi la D. Branjevina II (SrejoviC, 1973, 257).
Din jasp cafeniu a fost confecţionat un lustruitor (Vlassa 1972b, 179, 2/11).
Uneltele din os nu sînt prea numeroase şi constau din sule, împungătoare,
un fragment de com prelucrat .şi o daltă (Vlassa .1972b, 180, 3/12), piesă .ce se regăseşte în descoperirile epipaleolitice din Clisură (Srejovic 1979, Xl/4-5). Spatule nu .se cunosc. Podoabele sînt destul de numeroase în comparaţie cu alte
obiecte, fiind confecţionate din chochilii de scoici (Vlassa 1979b, 182, 4/1-3; 1980,
693) şi un fragment de brăţa1"ă din chochilia scoicii spondyJ.us (Vlassa .1979b,
180, 3/11), adusă din Egea (Childe 1964, 61; Miiller-Karpe 1968, 90; Horedt 1971),
103, fig. 41; Nandriş 1972, 64; Neolithic Grece 1973, 188, fig. 273; Pittioni 1980,
20). Dintr-un perete de os a fost confecţionată o 'rondelă (Vlassa 1972b, 180, 3/13).
-
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O piesă, aproape identică, există la Grivac-Barice I (Gavela 1956, 30/3). Din lut
a fost confecţionat un obiect conic, phaliform (Vlassa 1972a, 14/9) cu analogii la
D. Branjevina II, Lepenski Vir Ic şi Ulb (Ibidem, p. 17, n. 36-36), piesă care
apare şi în alte staţiuni foarte timpurii la Grivac (Gavela 1956, fig. 31/5, Il), Nea
Nicomedea (Rodden 1962, 4B; 1964, fig. 11) unde, de asemenea, există piese de
formă phaliformă (Ibidem, fig. 11/11; 1965, 66, bl).
Plastica de la Gura Baciului este bogată şi artistic Lucrată. Prin forma lor
artistică sînt obiectele unice în neoii.ticul ron:ânesc, în specioal plastLca zoomorfă.
Din tuf vulcanic a fost confecţionat un bust de femeie (Vlassa 1972a, 14/2; 1972b,
180, 3/2), un bovideu (Vlassa 1972a, 14/3) şi un obiiect fusiform (Vlassa 1972b,
3/1) imitînd un făt înfăşat. Pe corp are incizate nişte motive vegetale (? poate
fi însă şi joc al naturii). In legătură cu rostul acesteia lui Vlassa ii venea în
miinte asocierea cu o minusculă „ciurunga" totemică, idee oare se regăseşte la
Eliade (1981, 31-32). Prelucrarea figurinelor din piatră este, de asemenea, un
fenomen cunoscut şi caracteristic acestui orizont timpuriu întilnindu-se în sud:
în Peştera Franchti (Neolithic Greece 1973, fig. 244), tot acolo sînt şi frgurine
zoomorfe (Ibidem, fig. 228) sau altele (Ibidem, fig. 270-272). La Sesklo există
un exemplar de lut similar celor de la Gura Baciului (Ibidem, fig. 212c).
Capetele de piatră, realizate prin sumare intervenţii pe pietre de rîu, descoperite numai în nivelul inferior (Vlassa 1972a, Ill-21; 1972b, 187-191), au legături cu descoperirile de la Lepenski Vir Ic-Id. Asemănările îl determinau pe
Vlassa să susţină o „contarr.inare cu influenţele ultimei etape, pre- sau incipient
ceramice" (Vlassa 1972a, 25; 1972b, 195; Vlassa-Daicoviciu 1974. 10).
Plastka în lut este reprezentată prin cîteva figurine de bovidee realizate
cu mult simţ artistic, modelate cu multă vigoare. Sugestiv este o piesă ce pare
a reprezenta un bour (Vlassa 1972a, 17), reprezentarea lor fiind legată de magia
vinătorii. Figurinele antropomorfe sînt reprezentate prin două exemplare: unul
plat, schematizat, reprezentînd o femeie; la alt exemplar s-a păstrat doar capul
(Vlassa 1972a, 17, 14/45).
Legăturile cronologice şi culturale. Aşa cum se prezintă astăzi .lucrurile
staţiunea de la Gura Baciului este cea mai timpurie descoperire neolitică din
România, ea fiind cap .de serie pentru descoperirile de la Cîrcea I şi Ocna Sibi·ului (Vlassa 1980, 695). Caracterul monocrom al ceramicii, lipsa ornamentelo'l·
din ciupituri, bogăţia motivelor cu buline rr.ari. albe, raritatea motivelor de pictură albă în reţea, lipsa vaselor patruliltere cu soclu perforat precum şi caracterul evoluţiei de la Gura Baciului arată desprinderea timpurie de restul complexului neoliticului timpuriu şi izolarea acestei comunităţi. Toate acestea sînt
argumente pentru vechimea mare a acestei descoperiri.
Pentru descoperirile de la Gura Baciului au fost precizate legături cu staţiuni din Transilvania, de la Ocn·a Sibiului (Vl•assa 1980, 696), din Oltenia de la
Cîrcea I (Ibidem; GaraSa.nin 1978, 36; 1979, 104; Srejovic 1973, 257) care sint ceva
mai tîrzii. In Ungaria asemenea descoperiri timpurii nu există dar apar elemente
care sînt caracteristice pentru etape mai tirzii. diin etapele IC-IIA, la Szarvas
(Titov-Erdely 1980, ,95, 47 /1, 3; Makkay 1982, 35), ceea ce nu exclude ,posibilitatea existenţei unor descoperiri mai timpurii. ln Vojvodina, în Backa, la Donja
Branjevina, în nivelul II (Karmanski 1975. 5; 1979, notele 70-71, pl .. IV-V, XVII;
Srejovic 1973, 258; Garasanin 1978, 36-37; 1979, 104) există materiale .foarte timpurii oa•re trebuiesc privite cu rezerve, rr.ai ales stra•tigrnfia de acolo (opinii critice la Lazarovici 1975a, 10; 1976, 204-205; 1977a, 34 şi urm; 1979, 267 vezi kimiterile). Descoperirile de la Gura Baciului sînt anterioare celor de la Lepeinski
Vir IIIa 1, fiind paralele cu Lepenski Vir I şi II (Vlassa .1960, 694; Lazarovici 1975,
10, n. 36; 198la) şi deci anterioare celorlalte descoperiri cu care au fost sincronizate: Padina (Brukner 1974, 78, n. 14; GaraSa.nin 1978, 36), Divostin, .Banja
(Macphcron - Srejovic 1971), Grivac (Gavela 1958; 57-59; Garasanin 197[1, 31.i37) şi altele.
Descoperirile de la Gura Baciului se leagă de cele mai timpurii orizonturi
cu ceramică pictată din Macedoinia de nord şi de sud, cu cele mai vechi materiale
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de la Anzabegovo I (probabil Ib, Ic} sigur anterior de Vrsnik I .(Ic} (Garasanin
1978, 38; Brukner Ul78, 78; Vlassa 1980, 692-693; Nica 1976, 13; 1977, 440-442).
In cronologie absolută descoperirile trebuiesc plasate înainte de 5.500 î.e.n.
Etapa IC. Trăsă,turile caracteristice au putut fi preciza,te numai după publicarea materialelor de la Cîrcea-Hanuri (Nioa 1975; 1976) şi de la Ocna Sibiului (Pau'l
1961; 1982). Pe baza acestor descoperiri am constatat 11i o dă'inuire a materialelor din
nivelul I de la Gura Baciului. Desroperirile de la Cîrcea reprezintă un nou impuls cultural, sudic. Ele pot fi rapol"'tate la descoperirile din Macedonia de nord,
la Anzabegovo şi Vrfoik. mai bine cunoscute. dar au strînse legături cu materialele din Bulgaria, despre care însă lipsesc amănunte.
Factura. Categoriile precedente se menţin. Ceramica amestecată cu plJ.>avă
se înmulţeşte. Tot mai frecventă este a.ngobarea ou ro~u. piotîndu-.se tot mai des
pe un asemenea fond. Pictura şi slipul sînt tot mai groase. Specia de ceramică
110.<;ie este cea numită în literatură red ware, socotită fiind o caracteristică a
fazei timpurii (Berciu 1940, 14; 1959, 70; Brukner 1968, 63; MiJ.ojcic 1943/1944, 1,
7; Makkay 1965, 8; 1966, 47; Vlassa 1958-1966, 23); ea nu e însă atît de timpurie
cum apare aici, şi va dăinui, fiind caracteristică şi pentru faza a II-a. După
factură, în diferite aşezări, observăm două tendinţe: 1) înmulţirea acestei categorii în aşeză'!'i!e secundare şi cele aflate în involuţie; 2) raritatea ei în aşezări
aflate în plină evoluţie. Prima situaţie se întîlneşte la Gura Baciului, cea de-a
doua la Cîrcea şi Ocna Sibiului. A:1rte categorii ceramice înrtîlnite sînt: a) la ceramica uzuală şi semifină speciile monocromă roşie, gălbuie, brun-cenuşiu, brună; b) Ia ceramica fină aceleaşi nuanţe plus negru.
Statisticile de la Cîrcea-groapa 1 dau următoarele proporţii: 250/o ceramică
n-.onooromă roşie; 420/o ,cenuşie; 3,80/o impresiuni şi brîuri alveolare; 0,670/o ceramică pLctată; 0,0040/o incizii lustruite (Nica 1976, 442).
Formele. Puţinele forme publicate arată o creştere a numărului vaselor
largi, cu gura lC11Tgă, în timp ce numărul vaselor globulare se reduce. Oala este
turtită, cu gîtul cilindric seuri (fig. 2/8-9), cu gura largă şi peretele arouiit (fig.
2/6, 8, 11). Castronul are pereţii arcuiţi spre interior (fig. 2/3-4). Cupa are pereţii uşor bitronconici (fig. 11/11), forme cunoscute şi în sud m cultura Protosesklo.
Strachina este deschisă avînd buza scurtă şi corpul globular (fig. 2/7). Patera are
umărul profilat (fig. 2/ ). Formele de la Gura Baciului arată o dezvoltare locală,
tinzînd spre oele largi, în vrerr.e ce la Cîrcea arată puternice influenţe ProtosesklD
(Nica 1977, 13; 1976, 436, 7 /5, 11, 16, 8/19-29) şi Anzabegovo I (Gimbutas 1976,
64, 111/9).
Ornamentele. Cerami<:a pictată dezvoltă motivele din nivelele anterioare.
Motivistica se complică şi evoluează, grupîndu-se în triunghiuri, romburi, zig-zaguri şi alte motive care se VO'l' menţine. In etapele următoare punctele vor fi
inlocuLte cu linii. Pe baza descoperirilor de la Cîrcea, Grădinile-Izlaz (nivel I.
Nica 1981b, 33, 3/3, 4/1) şi mai ales de la Ocna Sibiului se ,poate observa că sint
preferate rr.otivele din puncte mid cu o moiivistică mai complicată (fig. 2/3, 6-7),
fiind asociate cu motive din linii pictate cu ·alb (fig. 2/9) !)i Grădinile (Nica 1981b,
:l:l. 4/5). Aceeaşi combin,aţie de motive este intîlnită şi la Szarvas (Titov-Erdely
1980, 47 /1, 3), Grivac (Gavela 1958, fig. 57-59) şi altele (Ka,rmanski 1979, XVIXXVU).
Linii.le pictate, fără contur precis de Ia Gura Baciului (Vlassa 197~a. 27 /68, IO; 1972b, 16. 1/6-8) sînt elemente ce se intîlnesc la Donja Branjevina (Karmanski k975, 14-17, V /5; 1979. XVII) şi Lagytenjuvo (Gaul 1948, X/20). Cele de
la Cîroea se dezvoltă în sti.1 curbo-liniar, mai ales in nivelul următor, Cîrcea II
(Nica 1977, 20. fig. 9). Asemenea motive se intîlnesc la Anzabegovo în nivel I
(Gimbutas 1976, 91, 49/2-3, 5, 10; 50/1, 3-4, 7-8). Motivele de la Grădinile fac,
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de fapt, trecerea de la nivelul Cîrcea-Hanuri I la nivel Cîrcea-Hanuri II. Mo-

tiivele din buline sînt mai evoluate in nivelul I de 1a Grădini:lie (Nica rn8lb, 33,
fig. 4/1, 3/3). Liniile în zig-zag, romburile, triunghiurile de la .Gura Baciului (fi.g.
2/4; Vlassa 1972a, 26/10; 1972b. 15.2/10) şi Cîrcea I (Nica 1977, 2/3, 5/la-b) sînt
destul de I"ar intîlnite la acest orizont, fiind cunoscute la D. Brenjevina (Karmanski gr. 2/ll, pl. XXII/8; gr. 6/II, XXIV/1-2, gr. 7/2, XXV /1-2) şi Grivac
(Gavela 1958, 58/1, 3, 59/5).
In afară de ceramica pictată mai sînt şi alte categorii de ornamente: plastice,
imprimate şi din ciupituri. La Gura Baciului există un singur fragment decorat
ou scoica (Vlassa 1972a, 20/11) şi unul din linii lustruite (fig. 2/2). Incizii lustruite
apar la Cîrcea I (groapa 1: Nioa 1977, 11 /3) dar se menţin ~n cOJlliPlexe mai tîrzii,
în Cîroea II (II final: Nica 1977, 11/2-3). La acest orizont .cronologic se în.tîlnesc
şi la Donja Branjevina II (Karmanski 1975, 13, 13/II). Lipsa ornamentelor cu ciupituri de la Gura Baciului şi prezenţa lor la Cîrcea, Grădinile (Nica 1981b. 31,
3/7) şi Ocna Sibiului sînt evidente.
Uneltele şi podoabele acestei etape sînt sărace. Se cunosc cîteva rî~niţe,
pietre cu urme de prelucrare şi altele (Nica 1977, 16--17, 17 /3-G, 11-12).
Două piese de obsidian, din cel mai vechi orizont, arată prezenţa încă a unor
pi€5e cu caracter microlitic, reprezentînd forme geometriiee (Nica 1977, 16,
19, 6/7-8). Uneltele de silex, ceva mai numeroase, arată existenţa unei industrii
lamelare, multe dintre acestea avînd urnne de retuŞe (Ni.ca 1977, 19, 6/9-12; 198lb,
6/4-7), legindu-se de industria silexului din nivelul II de la Gura Baciului. Industria osului este ceva mai bine reprezentată. Din corn şi pereţi de oase au
fost confecţionate spatule, linguri şi străpungătoare (Nica 1977, 19, 6/1-5; 1981,
37, 6/1, 9). Mai deosebită este o figurină ce redă un cap, de căprior (?) (Nica 1977,
19, 6/6; 1976, 8/3) şi un alt exemplar de la Grădinile ce redă un cap de şarpe
(Nica 198lb, 5/4, 31, 3/10). Altăraşele de cult sau opaiţele au o forimă caracteristică pentru această etapă (Nica 1976, 8/1-2) foarte asemănătoare cu exemplarele
de la Donja Branjevina (gr. I/l'I; Karmanski 1968b, 8/9, I/5, IV /1; 1979, XXIVVl),
descoperiri care confirn:ă orizontul cronologic (trecerea de la faza IC Ia IIA)
confirrnînd otlată în plus caracterul mai evoluat al descoperirilor de la Circea
faţă de cele de la Gul'a Badului. O piesă deosebită este o figurină prismatică
de la Grădinile (nivel II: Nica 1981b, 5/1) piesă care îşi avea corespondenţe, ceva
poate mai timpurii, la Gura Baciului.
Incadrarea cronologică şi legăturile culturale. Descoperkile de la Gura
Baciului I, Cîrcea I, Grădinile I, Ocna Sibiului, la care mai trebuiesc adău
gate şi materiale descoiperi.te la Valea Răii şi Verbiţa (Bericiu ·1966a, 70, 87,
2/2), formează primul orizont neolitic cu ceramică pictată din România. Nu
toalle deS()()per~rile sînt la fel de timpurii. Separările pe etape nu sfint dntotdeauna foarte precise, mai ales cînd sînt cercetări restr.înse şi rna.teriale
puţine.
Urmărind
însă
foarte atent evoluţia runor elemente, apariţia altora
noi, se pot trage concluzii mai nuanţate. Acest prim orizont joacă un rol important la neolitizarea diferitelor zone. Gura Baciului va contribui la neolitizarea
comunităţilor epipaleolitice .sau mezolitice din bazinul Son:eşului, ,deşi asemenea
comunităţi nu au fost inică semnalate ele sînt de presupus, mai ales din cauza
mormintelor de la Gura Baciului. Descopedri de unelte şlefuite, asociate ciu cele
cioplite şi lipsa ceramicii neolitice presupune existenţa unei comunităţi mezolitice sau epipaleolitice la Coldău (?,!; materiale inedite in colecţia MIT- Cluj).
In nivelul II de la Gura Baciului, chiar şi etapa IC, conţine o serie de elemente
care presupun existenţa unui proces de neolitizare. Orizontului IC de la Gura
Baciului credem că îi aparţin mormintele, desooperirile de capete de piatră,
tQPorul tip Vălătuc (Walzenbeil), ce ar marca, poate, un proces de neolitizare
ce s-ar petrece aci. Aceasta ar explica caracterul Cromagnon B al descoperirilor
e>steologice umane de la Gura Baciului (Vlassa l972a, 21, 25; 1972b, 191) şi ar ex-
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plioa semnele de întrebare care se ridică (Marinescu-Bîlcu 1975, 491). Monnîntul
1 de la Gure Baciului (Vlassa-Palk6 1965, 17), care este şi rr..ai tîrziu stratigrafic,
nu este rupt de celelalte, el conţinind elemente brahicrane la un tip alpinoid,
ceea ce o determină pe Olga Necrasov (1965. 25), cu foarte clare rezerve să precizeze „ ... o variantă extremă, uşor brahicefalizată a tipului mediteranoid vechi
sau o individuaUta.te ,proprie ? ... " Acest schelet a fost mai apoi, cu prea multă
uşurinţă despărţit de celelalte şi soootit mult mai tîrziu, pentru a putea fi încadrat cu cele de la Lepenski Vir Illb (Srejovic 1973, 261) ceea ce nu se poate
susţine, toate mormintele de la Gura Baciului sînt mai timpurii decît cele din
nivel Lepenski Vir Illb.
In această vreme, în Clisura Dunării (Djcrdoaip), se petrece un proces îndelungat de neolitizare a unor comunităţi epi!paleoliticc ori. mezolitice, rproces care
d'll!Pă datele C 14 este datat în jur de 5140± 100 (Lepenski Vir la) !';i se încheic pe
la 4610±100 (Lepenski Vir II) (Srejovic 1969, 39; 1981, 53-55; Quitta 1969, 228 şi
lllrm.). Această perioadă este •cunoscută sub numele de cultura Lepenski VirSchela Cladovei. Sub tennenul de cultura Schela Cladovei unii cercetători văd
comuni·tăţi epipaleolitice finale .(Boroneanţ 1973, '165), alţii le socot mezdlitice
(Mogoşanu 1978, 335). Noile cercetări de la Ostrovu Corbului, pun intr-o lumină
nouă originea, evoluţia iii dmiata culturii Schela Cladovei (Mogoşanu 1978). Climatul de stepă, preciz·at pc baza diagramelor polenice (Cîrciumaru HJ73, 172l 73). ocupaţiile legate de pescuit, vînătoare, un început de cultivarea plantelor,
domestidrea cîinelui şi porcului (Cîrciumaru 1973, 173; Mogoşanu 1978, 338, 345)
sînt elemente care trebuiesc încă analizate. lpote7,a transful'IJlării epigravetianului în tardenoisian nu este acceptată precizîndu~se o ieonJtemporaneitate a lor
(Mogoşanu 1978, 345-347). O evoluţie mai îndelungată a fost sesizată la O. Corbului (Ibidem, 333). In zona Clisurii lipsesc descoperiri timpurii. de origine sudică,
de genul celor din fazele IB, IC, cum sint la Gura Baciului, Cîl"Cea, Oma Sibiului.
Cele mai timpurii materiale sînt cele de la Cuina Turcului I şi Lepem;ki Vir Illa 1
care se datează, cel mai timpuriu, in faza IIA (Lazarovici 1981a). In toată această
vreme, în Clisură dăinuiesc comunităţi epipaleolitice sau mezolitice şi vor dăinui
încă, procesul de neolitizare de aici fiind mai îndelungat încheindu-se în ·etapele
IIB-IIIA (Lazarovici 1977a, 8-H 34 şi urm.; .1978/1979, 27-31; 198lia). Procesul
de neolitizare socotim că ia fost declanşat de prezenţa unor comunităţi sudice în
genul celor de la Gura Baciului - D. Branjevina - Cîrcea.
FAZA A II-A este o perioadă de generalizare·a neoliticului tiIDiPUriu în regiunea carpato-dunăreană. Procesul de neolitizare este complex. In cele miai multe zone
ale vastei arii a neoliticului timpuriu se petrece un proces de difuziunea neoliticului ceramic, din unele epicentre: în Oltenia, este determinat de caracterul
dinamic al comuni1ăţilor de aici dar şi al unei permanente legături cu 1Ulll€a
balcanică, cea din bazinul Mariţei (Nica 1971, 555; 1976, 460-463); In Transilvania, în jurul Sibiului şi Clujului, ca urnnare a prezenţei celor două staţiuni
timpurii, lucrurile par să se fi petrecut altfel <lecit în Oltenia. La Gura Baciului
este un fenomen de izolare locală. Nivelul II este în involuţie, faţă de fenomeneile din Oltenia şi Backa şi mai departe spre sud. O situaţie similară trebuie să
se fi petrecut la Sza'l"vas.
Etapa JIA. Trăsături-le caracteristLce ale acestei etape pot fi precizate (în
funcţie de materialele din Oltenia, pe baza descoperirilor de la Cîrcea, Grădinile
şi Verbiţa. In această etapă se constată cel puţin .trei grupe de descoperiri: cele
din Oltenia cu strînse legături în lurr.ea balcanică; cele din Banatul de sud. în
contact cu comunităţi epopaleoUtice şi cu cele din Serbia, deasemenea· în contact
ou lumea sud-balcanică; şi cele din bazinul Someşului, Mureşului şi Crişurilor,
aproape izolate de lumea balcanică. Banatul se ia.flă în situaţie specială. Nordul
Banatului are o evoluţie aparte, mai ales în ultima parte a fazei II (în IIB), cind
se leagă de evoluţia grupului Kor05. Aceste fenomene par a fi doar la nord de
Beghei şi pe Mureş (Lamrovici-Pădureanu 1981, 55-56).
Factura ceramicii, la cele trei grupe, este diferită în funcţie de fenomenel<!
pi·ocesului de neolitizare. Cele din prima grupă (mai ales Oltenia) au o pastă
bună, bine netezită, bine arsă şi lustruită fiind pictată cu alb şi roşu. Aspectul
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monocrom se plistrează, dar treptat specia roşie !monocromă este înlocuită cu
cea pictatA cu roşu, bine lustruită (red-ware: Berciu 1940, 14; 1959a, 70; Nestor
1951, 59; Vlassa 1966a, 23; Lazarovici '1969, 9), categorie care dureazA mult. Mai
rar întilnită este ceramica neagrA, care aipil.I'use in fazele precedente şi care o
vreme va dispare. O reintilnim la Cuina Tureului în nivel I pentru ca in nivelul II sil. se răreascil. (Păunescu 1978. 37, grupa A şi D), oare insA se deosebeşte
de cea din fazele tkzii, de aspect negru-cenuşiu şi arr.estec moale. Ceramica din
Banatul de sud păstreazil. ~tul monocrom, mai .pronunţat decit in alte zone,
mai ales in staţiunile mici şi cele aflate inel!. in proces de neolitizare, la acest
orizont cronologic. Factura ceramicii este incă bună, aroerea nu este prea .puternică; vasele în spărtură sîn.t neg.re, Mai există un grup care se dezvoltA Ia acest
orizont cronologic, din aşeză•ri de fază I, din cele de genul Gura Baciului, Ocna
Sibiului - cazul cu descoperirile de la Cenad (fig. 3/14), Vioara de Sus (fi~. 3/18),
de factură roşie, lustruitil. puternic, dar arsă slab (aceasta în staţiuni principale)
şi altele arse slab, rău netezite, cu sli.pul sau angoba care pică, fiind intilnite la
Uliuc (Lazarovici-Resch-German 1982) şi mai tirzii la Basarabi (Nica 1971).
Formele. O an.alizil. amănunţită a lor este di.iiciilă, lipsind în momentul de
faţă prelucrări exhaustive de materiale. Unele din formele vechi se menţin: cele
uşor bitronconice de la Cuina Turcului I (fig. 3/28). Vasele globular.e, din pastll.
tină sînt caracteristice, avînd buza scurtă (fig. 3/19-22) fiind lucrate dintr-o
pastă monocromă. O forn:ă ca'!'e se dezvoltă in a~astă etapă este strachina tronconică cu picior scund, plin (fig. 3/14) sau gol (fig. 3/15, 11). O variantă a acesteia
are peretele curb (fig. 3/16), formă care se va dezvolta mai apoi (flo. 4/17-18,
5/20-21). Un exemplar neobişnuit, prin lărgimea sa, a fost descoperit la Gura
Baciului II (fig. 3/10; Vlassa-Palko 1.965. 56, 3/7). Strachina cu picior perforat,
cu buza lobată, de la Cuina Turcului (fig. 3/13) este ca'l'aoteristică pentru acest
orizont cronologic în zonele din sudul Banatului şi în Vojvodina, fiind cunoscută
la Lepenski Vir (Srejovic 1971, pl. 12), Padina (Jovanovic 1968, IV /4; 1974, pl. 11'1;
Dimitrijevic 1974, I/'17), D. Branjevina (Dimitrijevic '1974. 1V19; Karmanski 1979,
XXXIl/1-6), form.ă care, poate, a fost folositA ca altăraş pentru ofrande. Mai
sînt şi a1'te fot'IDe deosebi.te care apar in această vreme, dezvoltindu-se ulterior
(fig. 3/27).
Ornamentele. Ceramica uzuală este in cea mai mare parte ornamentată cu
ciupituri şi impresiuni cu unghia, momentul culizrinant va fi în etapele urmă
toare. Barbotina şi inciziile nu sînt cunoscute în nici o staţiune. Foarte rare sint
ornamentele lustrui.te (Lazarovici 1979a, 43; Nica 1976, 449, 8/2, 12) şi cu totul
excepţionale sint impresiunile cu scoica (Vlassa 1972a, 15, f1g. 20 /11).
Ceramica pictată este realizată cu pictură albă pe fond roşu, monocrom.
Pictura este de bună calitate, mai ales in a.cele aşezil.ri care păstrează strînse
legături cu lumea sudică şi mai puţin bine realizatA in aşezil.rile care continuă
o evoluţie mai veche. Motivele ornamentale sint comune unui spaţiu mai larg,
fiind destul de variate. Din etapa veche se păst'l'ează motivele pictate cu puncte
albe, formînd motive in zii:?-zag (fig, 3/22), linii paralele (Nica 1976, 437, 1/13),
spaţii pictate (fig. 3/1), liniile fără contur precis, pictate cu alb (Gura Baciului:
Vlassa 1972b, 1611, 6.....:.8, 11) şi liniile din valuri verticale (Gura Baciului II: Vlassa
1968, 4/2). Alte motive constau din benzi în reţea (fig. 3/11 ), benzi haşura.te (fig.
:l/16) care, uneori, fornneazil. motive complicate (fig. 3/20 = Cîrcea - nivel I
final: Nica 1976, 438, 2/2-3; 1977, 21, 9/1); romburi pictate cu alb (fig. 3/19);
benzi late formind meandre (fig. 3'21; Gr~inile (Nica 1981.b, 3/1), haşuri ce
umplu spaţii curboliniare (fig. 3/29).
Un loc aparte îl QCUJpă mo.tivele din cim,puri largi, pictate cu alb, cu motive curboliniare. lntr--0 eta,pă .ceva .mai tiffiiPUrie ni se par oele de la Gura Baciului şi poate Anazbegovo I, dar sigur mai tirzii, dtliPA stil şi evoluţie, sint cele
de la Cîrcea (fig. 3/15). Unele motive se menţdn mai ttrziu dezvoltîndu-se in ceea
ce se cheamă „solid stiae" (discuţii şi bibl. Lazarovici 1979a, 41, nota 230). Mai
există şi alte motive oum sînt cele ce formeazil. meand'!'e, ~irale nefiind insA
prea numeroase (fig. 3/24). O dezvoltare locală o au ;motivele de la Gura Baciului II constînd din n:eandre, drlige, bastona.şe, linii cu11be largi, pictate cu alb5 - Acld Mvsei Porolissensis -
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crem (Vlassa 1968, 374-375, fig. 4/2-3, 5---6; 1972a, 27/5; 1972b, 16/1.5. Tot rezultatul unei evoluţii locale par să fie motivele întunecate pe fond alb-văros. A~
putea aparţine unei etape mai .tîrzii decit o socoteşte N. Vlassa (1968, 417).
Obiectele. O serie de obiecte din os, corn, piatră şi lut aveau rosturi practice sau reprezintă simbolruri investite cu rol magic. Din corn şi os au fost confecţionate undiţe mici şi mari (fig. 3/1, 8), spatule (fig. 3/23), podoabe (fig. 3/3-4)
şi amulete (fig. 3/9). Din piatră au fost confecţionaţi nasturi (fig. 3/2). Altăraşele
de cult sau opaiţele au forme noi, fiind decorate cu excizii triunghiulare sau
două proeminenţe în relief, fomund nişte ochi (fig. 3/12).
Un loc apaorte îl reprezintă o piesă din colecţia Nagy, provenită de la Cenad (fig. 3/5) lucrată din marmoră. Aceasta ni se pare o piesă de import sudici,
servind, foarte probabil, ca opaiţ sau măsuţă de ofrandă.
Legăturile cronologice şi culturale. Prin analiza motivelor şi formelor ceramice, ţinînd cont de asocie.rile de materiale. precum şi de zonele de oontacte culturale
se pot preciza legături ce merg pînă la similitudine. Descoperirile de la Cîrcea rprin
~hnidl. şi mativistică se !leagă de materiale din d~iri mai vechi de la
Kremikovc (Gaul 1948, III/3-7, IV /5), Lagitenjuvo (Ibidem, X/20, XI/4), Rebrovo
(Ibidem, V /1-2, 4), Karanovo (Georgiev, 1971, 25-26; Mii'ller-Karpe 1968. 156/A6),
Grade5nica (Nicolov 1974, fig. 3) şi altele (Georgiev 1971, 114-16, 29; 1972, 21; 197J,
263-272). Legături similare pe aceleaşi genuri de motive şi poate altele a preciza~
D. Berciu (1940, 16; 1957, 179; 1959, 75; 1961, 13-14; 30-32, 39, 111 ş.a.; 1966a, 6772); şi M. Nioa (1971, 553-555; 1976, 427, 436, 447; 1977, 13, 19-20). Descoperirile
din Banat se leagă atit de cele din Bulgaria, pentru care au fost precizate legături
de către V. Boroneanţ (1968, 6, 8, 16; 1970b, 409), cit şi de cele din Jugoslavia
cu legături precizate de Lazarovici (1979a, 43-44, notele .251-268 şi bibl.). Descoperirile din Transilvania, de la Gura Baciului şi Ocna SLbiului, oferă cele m<i.i
multe posibilităţi de sincroni:lJBre cu lumea pannonică, Ungaria, Vojvodina, Serbia, Macedonia, Bulgaria (Vlassa 1966; 1967, 407; 1972a, 24, 228-29; 1972b, 129;
1980, 693-693, 695) opinii acooptate de numeroşi cercetători (Makkay 1971, 40;
GaraS8nin 1973, 106; U9, 132-133; 1978, 36-40; Srejovic 1973. 254, 259-260;
Brukner 1974, 39; 1978, 78; Pimitrijevic 1974, 98, 101; Dumitre5eu .1974, 20 D. G:irasanin 1980, 74-75; Kalicz 1980, 100).
Pe baza analizelor de mai sus se pot preciza următoarele descoperiri de
fază IIA din România: Beşenova, Cenad, Circea II, Cuina Turcului I, Grădinile I,
Gura Baciului II, Ocna Sibiului, Vioara de Sus, Valea Răii, Verbiţa şi poate altele.
începutul legăturilor cu cultura Sesklo socotim că porneau de la acest orizont cronologic sau la finele său.
Etapa IIB. Aceasta marchează începutul unor schimbări petrecute în aria
va.5tei civilizaţii, care se vor generaliza în faza următoare. In unele zone continuă să se dezvolte pictura cu alb, în vrerr_e ce în altele apare şi se dezvoltă
pictura cu negru precum şi alte elemente cum sint: barbotina organizată, barbotina stropită, inciziile şi altele. Apariţia picturii cu. negru este asociată cu o anumită plastică, altare şi peceţi .care arată, de asemenea, strinse legături cu civilizaţiile sud-balcanice, in special cu cultura Sesklo, legături începute la sfîrŞitul
fazei precedente.
Factura ceramicii este bună, în special lustruirea, amestecul la fel şi ard~
rea. Toate acestea demonstrează momentul de maximă dezvoltare a acestei civilizaţii şi unitatea pe spaţii largi. Acestea i-au determinat pe mulţi cercetători să
considere gI"ll!Pul Criş ca fiind aparte de grupul Koros şi Starcevo, cele mai mult~
opinii se nAscuseră din cauza unor informaţii insuficiente, săpături limitate, analize restrînse, izolate, locale.
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Trăsăturile caracteristice pot fi precizate pe baza materialelor rezultate din
cercetările de la Cîrcea .(groapa 2 şi 6) şi de la Cuina Turcului, nivel Criş II.
O serie de staţiuni sau zone, ailate în curs de neolitizare. in această vreme, au
rr.ateriale comune din pastă bună, cu pleavă, negre in spărtură, ornamentate
cu ciupituri, fără a cunoaşte barbotina sau cu foarte puţină barbotină. Asemenea
materiale au apărut la Gornea-Locurile Lungi (bordei 4: Lazarovici 1977a, 44-

45, XIl/2-4, XIX/6, 9, l1 - socotite de fază llIIA). In anul 1981 au fost desroperite încă două bordeie care a'rată că locuirea începe ,mai de timpuriu in aceste
zone. in etapa IIB. Tot o datare timpurie în zonă o cer şi materialele descoperite
la Gornea-Vodneac. (Ibidem, 13, n. 718). Probleme asemAnătoare de datare şi
înoadrare ridică şi descoperirile de la Icoana (Ibidem) şi mai ales cele de la
Ostrovu Corbului (Mogoşanu 1978). Staţiunile principale cum este cazul cu
cea de la Ciorcea, Verbiţa şi Ocna Sibiului, cu strînse legături cu lumea balcanic!, au un aspect deosebit. Cele aflate in involuţie sau in proces de neolitizare
(cazul celor din Olisură), dezvoltate pe un fond vechi diar in evoluţie proprie,
şi cele izolate (cazul descoperirilor de la Gura Baiciului III) ridică, fiecare in
sine, probleme asemănătoare.
Ceramica pictată, pjă15trează, pe de o [parte, ,m:Otive vechi (la Cîrcea, de
exemplu, fig. 4/10) pictate cu .alb. Alte materiale arată o dezvoltare în stil propriu a picturii cu alb, cu motive rectilinii (fig. 4/12, 19) sau dÎJn cimpuri curboliniare largi cu alb, de aspect .văros, dar realizate înainte de ardere, asociate cu
motive roşii pe fondul vasului, de obicei monocrom. Motivele sînt realizate cu
triunghiuri haşurate, opuse formînd spaţii in zig-zlag (fig..4/4). Pictura este realizată cu culori i•ntunecate roşu, brun şi negru, cu diferiteele variante de triunghiuri haşurate (fig. 4/15-16) dispuse în interiorul sau la exteriorul străchinilor
şi cupelor. Alte motive constau din kiunghiuri mici, sub buza vasului alternind
cu benzi din linii paralele terminate in cap de ogivă (fig. 4/17) şi cimpuri mari,
triunghiulare, pornind din buză spre fund (fig. 4/18).
Ornamentele din ciupituri (fig. 4/9) cunosc diferite combinaţii. In Clisură
apar la Cuina Turcului (Păunescu 1978, 39, .16/1-3, 6). In Trainsilvania se cunosc
în nivelul III de la Gura Baciului (Materiale inedite in MIT, informaţii N. Vlassa).
Ornamentele din linii incizate şi lustruite sint rare (Cui na Turcului: Păunescu
1971l. 40, 17/8; Cîrcea, fig. 4/22; Nka 1977, 13/8).
Formele. Unele forme vechi se menţin sau cunosc o uşoară evoluţie: vasul
patrulater cu pidor perforat (fig. 4/5); vasul globular (fig. 4/6-12); vasul globular cu corpul turtit (fig. 4/26). Alte forme devin mai frecvente în această etapă:
oala cu profilul piriform (fig. 4/7); vasul cu picior îng•roşat (fig. 4/24) - forrr.ă
care apare în asociere cu ceramica cu barbotină, socotit, eronat, vechi (Galbenu
HJ75, 18, 5/3, 7); străchinile cu peretele curb (fig. 4/14-16) sau profilat (fiq. 4/13,
20), forme cunoscute şi în etapa precedentă, in nivel Gura Baciului li (MIT. colPeţia Takăcs. IV 9366); străchinile cu picioare scurte lobate, din pastă fină {Circca: Nica 1977, 21, 7i8-ll; 10/2, 15) - diferite de picioarele de cupe tîrzii, mai
înalte şi masive, (Milojcic 1949. .79; Zaharia 1962, 23, 7 /3-4; ChiJide 1964, 87,
fig. 46; Berciu 1966a, 73; Laziarovici 1969, 7/9-10; Brukner 1968, 52, 11/7; Nica
1977, 21, 7/6, 8). O formă a1Parte este vasul in formă de lalea de la Verbiţa, cu
pi aiorul crestat (fig. 4/1; Berciu 1952, 17/2) - forimă cu strinse legături cu lumea
balcanică (Lazarovici 1971b, fig. 5). In această fază apar, apoi se dezvoltă în mod
deosebit, cupele cu picior, cu corpul profilat (fig. 4/1·7, Dubova-Peştera lui Climente: Lazarovici 1979a, 46, fig. 4; V/A 30) sau globular, semisferic (fig. 4/18,
Bcşenova: Ibidem. V/A 31).
Legăturile cronologice şi culturale. Pe baza motivelor pictate cu alb (fig.
4/3, 14) în asociere cu celelalte elemente se pot preciza legături cu staţiunile
de Ia Lepenski Vir Illa 2 (Srejovic 1971, 15/6), D. Branjevina (Karmanski 1968a,
IH/1-2, 4, 4, 10-11; 1975, V/2; 1979, XIX/l, 3, XXII/1-3). Pictura cu negru
sau brun, cu motive din buline are legături la Anzabegovo II (Girnbutas 1976,
102, 57 /2, 4, 58/1-4), Mougoulitsa I (P.a.padopoulou .1968, 40, 1/8 la orizont
Prcsesklo). Motivele de la Gura Baciului (Vlassa 1968, 4/2-3, 6-7) au analogii
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in orizonturi mai timpurii lia Nea Ni.cOlll".edea (Rodden 1962, 28, 10/P30) şi Podromos (Hourmouziadiis 1971, .1/5-7, 170, 2~7). 01.JiPa cu ,picior, de la Beşenova
(fig. 4/18) a-re analogii foarte timpurii la Nea Nicomedea .(Makkay 1974, 147, 1/4),
Sesklo (Theocharis ,1973, .30 - pictată acolo cu alb) şi Ungă Larissa (Miakkay
1974, 147, 1/10). Cupa de la Dubova-Peştera lud Climente (fig. 4/17) are analogii
la Rug Bajir (Gtardanin ,196lb, fig. 64), Bubanj (Milojcic 1949, 29-10), Grabovac
(Todorovici 1967, 79, 1/7) şi alt'ele, toate însă mai tîrzii. Triunghiurile sub buză,
pictate cu negru, haşurate (fig. 4/15-16) au analogii la Vucedol (Schmidt 1945,
19/7), Bubanj (Dimitrijevic 1974, IV/7), D. Branjeviina .(Ibidem, IV/7) şi altele
(Milller-Karpe 1968, 154/A 9, 155/D 1).
Pc baza trăsăturilor care'Cteristice, analizate ,prin prisma stratigrafiei comparate, numeroase materiale ,şi nivele sau .complexe aparţin acestei eta,pe: Cîrcea,
gropile 1, 2, 6; materiale de la Grădinile, Verbiţa şi Basarabi din Oltenia; Dubova-Cuina Turcului II, Peştera lui Climente, Gornea-Căuniţa de Sus, Schela
Cladovei, Beşenova şi Cenad in Banat; Gura Baciului III, Ocna Sibiului, NandruPeştera Spurcată şi altele din Transilvania.

FAZA A III-A
Această fază este .perioada de maximă înflorir.e a marelui corn.plex cultural
al neoliticului timpuriu, reprezentat de cultura Starcevo-Criş. Această înflorire
C1.JiPrinde cele mai variate alspecte: înmulţirea staţiunilor, depuneri groase în
aşezări, urme intense de locuire, dezvoltarea industriei ceramicii, a obiectelor
sculptate, a obiectelor de ,cult şi altele.
Cu această etapă se ie:x;tlnde iPrOiCesul de neolitizare a altor zone din România:
în sudul Crişanei, contiinuînd spre sfirşitul etaa:Jei în nordul ,provinciei (Ignat
1978; 1979; Lazarovici 1980; Lazarovici-Pădureanu 1981). Tot acum socotim că
se extind fenomenele din Transilvania, Oltenia şi Cîmpia Română spre Moldova
şi nu invers din Moldova spre Cîm.pia Română (Berciu .1·966a, 68; Comşa 1973, 3'6).
Etapa IIIA. Factura ceramicii este foarte bună. Ca degresant, la specia ruzuală,
se foloseşte ipleava, arderea fiind bună, dar nu foarte puternică. Netezirea este bună, in special partea interioară a vaselor. La ceramica fină şi semifină se foloseşte
ca degresan.t nisipul şi pleava. La unele sipecii fine se foloseşte nisipul, vasele fiind
in aceste cazuri arse puternic, iar lustruirea fiind foar.te bună. Ceramica picta.tă
are .uneori fondul pictat, alteori se pictează direct pe fondul vasului.
Ornamentele. Sistemul de bază al ornamentaţiei este cel cunoscut în întreaga arie a dvilizaţiel, el in această vreme atinge apogeul. Ornamentele din
ciupituri, impresiuni, cunosc o mare varietate de motive, ordonate cindva (Lazarovici 1979a, 36-39, 45, fig. 3, tabel 3). Dintre motive sînt oaracteristlce: apăsăi
ril.e cu unghia, gr1.JiPate (Ostrovu Golu I: Lazarovici I979a, V1I/C 17; I.;azar'oviciResch-Germann 1981, 17/2 de la Uniip), alveolele cu urme de unghie (Lazarovici
1979a, V /C 16; Lazarovici-Resch-Germann, 1981, 1/18, 22, 25) - răspindite in
numeroase staţiuni. Cele rmai tima>urii sînt cele de la Cuina Turcului (Lazarovici
1979a, variantele a 10, a 13 ; La~ovici-Pădiurean111 ·1981„ Vtl9J fiind cunoscute !ii
în alte staţi.uni fără a se :Iii insiistat asupra lor; linii din apăsări, gTupate cite
două, trase cu unghia (fig. 5/5) (Arad-Grădişte .1: Lazarovici-Pădureanu 1981,
3jl); motive combinate în diferite stiluri (Beşenova; fig. 5/6; C. Turcului I: Lazarovici 1979a, VI/C 28-29) şi ornamente lustruite (Cîrcea: Nica 1977, 11/4-6
(groapa 3) şi 11/3 (groapa 2)).
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In staţiunile in care ornamentele incizate se întilnesc mai rar se constatA
un fenomen de retardare, din faze anterioare - cazul cu Gura Baciului III şi
Ghirbom (Aldea .1972). Inciziile, în această etapA, .sînt încă rare. Descoperiri există
La: Beşenova (fig. 5/4), Cîrcea {Nica 1977, 11/8), Dumitra-Gurguleu .(Draşoveanu
1981, 34, n. 5), Giulvăz (descQperiri inecUte, Lamrovici) şi JUJpa (Materiale inedite
în Muzeul din Caransebeş). Aparte sint inciziile ar.ai late (Lazarovici-PAdureanu
1981, 4/4), elemente frecvente pentru faze rr.ai tirzii (Lazarovici 1979a, tabel 3,
p. 45). Barbotina stropită şi cea organizatA, dupA cit se pare apar împreună în
aria sudică, sînt preferate diferit în diverse zone ale vastei arii. Barbotina ,stropită (tip b 3 la Lazarovici ,1979a, VI/C 1, 14), cunoaşte o variantă aparte, in nordul Banatului, la GiulvAz (materiale inedite descOJ)erite în anul 1980 de noi) şi
Arad-Grădişte 1 (fig. 5/13-14). Barbotină din ,proeminenţe alveolate (tip b 4) este
preferată în aria grupului. Koros, în care cunoaşte o dezvol·tare apa'!'te. ln România apare la Unip (Lazarovici-Resch-Germann 1981, 18, 11/39) şi Straja (materiale inedite în Muzeul din Alba Iulia, inv. 4413-4420). Barbotina organizată
(tLp b 6-8) este caracteristică pentru această etapă şi apare în procente diferite
în diverse staţiuni la: Gornea-Locurile lungi (Lazarovici l979a, VL/C 37), Ostrovu
Golu I (Ibidem, VI/C 6), Giulvăz .(materiale inC'dite), Galda de Jos (fig. 5/15:
informaţii amabile I. Al. Aldea) şi Tîrgu Mureş-Cetate (Materiale inedite în
Muzeul din Tîrgu Mure'Ş, infoI'l!llaţii amabile A. Zrinyi şi M. Grozav).
Ornamentele plastice constînd din brîuri, brîuri alveolate, brîuri sub buză
şi altele sînt nelipsite (Lazarovicl 1979a, VI/B 17, C 12, 18) în această vreme,
fără însA a juca un rol deosebit.
Ceramica pictată. Predominantă este pictura cu negru, deşi mai există şi
pictură cu alb, dăin·uire din faze mai vechi (Păunescu 1978, 41, 18/3, 6), de altfel
se păstrează şi alte elerr.ente cum ar fi bulinele cu negru (Cîrcea groapa 3, Nica
1976, 11/12), fiind asociate cu liniile curboliniare nep:re (Nica 1977, 21, 9/26). Mottivele pictate cu ne~u. din 1:riunghiuri în reţea, apărute în faza precedentă, se
înmulţesc apărînd la Ostrovu Golu I (Lazarovici 1979a, VI/C 46; 1.981 4/23), Gră
dinile-Fintîna lui Duţu (fig. 5/17) şi altele. Benzi de linii mai groase, pictate
cu negru sint cunoscute la O. Galiu I (L:amrovid 1979a, Vl/C 43-44), fiind asociate cu benzi haşurate (Ibidem VI/C 42). Ceramica pictată de la GiulvAz ooupă
un loc aparte, ma:i ales prin tehnica picturii şi motivele din ghirlande (fi~.
5/Ba-c: Lazarovici 1969, 17, 9/1-3; 1972, VII/D 1). Acest motiv face trecerea
de la etapa IIIA la IIIB. DUjpă factură sînt caraderistice pentru faza a III-a.
Ghirlande mai simple sînt cunoscute la Ostrovu Golu I ,(Ibidem, VI/C 45). O ceramică pictată ou negru a apărut la Parţa în telllul Jil {sondat în 1979 de Lazaro~
vici-Draşoveanu, materiale inedite, referiri sporadice) ,avînd motive geometrice,
şte!"Se.

această etapă încep a se diversifica. Varietatea este mare, la
variante: strachina tronconică (fig. 5/1) - este întilnită în mai t0.1te
acestei etape (Schela Cladovei: Lazarovici .1979'8, VI/A 22; Jupa: inedite; Cuina Turcului II: Lazarovici 1979a, VI/B 3; Hunedoara-Cimitirul Reformat: Draşoveanu 1981, 1/4. 6; Circea - gr, .3: Nica 1976, 11/12); strachina bitronconică (fig. 5/17 ); oala ,globulară, cu buza SCU'l'til (fig. 3/4); oala cu CO!'pul turtit
(fig. 5/5); oala cu buza cilindrică, îngustă (fig. 5/18) sau gura largă (fig. 515, 7, 15)
sau cu buza evazată (fig. 5/3, 12, 15, 7} şi altele la: Ostrovu Golu, Lazarovici 1979a,
VI/A 9). Cupa cunoaşte mai multe variante. Unele derivă din vasul globular cu
picior (Lazarovici 1979a, VI/A 12), lărgit la ,gură (fig. 5/21) dar cu buza profilată
prin care se ajunge la cupa cu peretele profilat (fig. 5/20). Picioarele de cup!i.
sînt goale şi masive (fig. 5/10) sau elegante (fig. 5/20-21). O altă Va'l'ianţă de
cupă are pereţii drepţi, fiind adesea pictată cu roşu sau negru (fig. 5/8). Mai deosebit este un fragment de vas antropomorf (fig. 5/9).
Incadrarea cronologică şi culturală. Unele din motivele pictate sînt cunoscute din fazele precedente (fig, 5/1), în vreme ce altele (fig. 5/8a-c) sint apariţii
noi, fiind răspîndite în această fază pe o arie largă. Cele m'ai n:µmeroase ,sînt
ghirlandele sub .buză. de unde şi termenul de Ghirlandoid, pentru această etapă
la Dimitrijevic (1974, VI). Ghirlandele simple, sub buză (Ostrovu Golu I; Lazaro-
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v1c1 1979a, VI/A 22) au analogii în aria culturii Stareevo :la Zitkovac, Vinea, Zelenikovo, Gladnica şi altele (Tasic 1958, 16, 37, pl. II; Dimitrijevic .1974, VI/10, J9,
21) şi în cultura Sesklo (Schacherrneyr 1955, 88, 15/6). Ghirlandele mai complicate de la Giulvăz (fig. 5/8a-c) se datează către sfirşitul etapei avînd analogii
ln aria grupului Ste.rcevo la Stareevo (D. Gara§anin 1954, XII, Xll/1, XIV /1),
Crnokalacka Bara (Tasic-Tomic 1969, ·16/1-2), Vini!.a (Vasic 1936a, 257a-b),
Bubanj (Dimitrijevic 1974, VI/8, 22), Rug Bajir (Garaăanin 1971b, fig. 64) şi in
cultura Karanovo-Kremikovc .(Nicolov 1974, fig. 7).
Benzi pictate cu negru şi haşurate oblic apar ~n aşezări Starcevo: Gladnica:
Glisic-Jovanovic 1957, 37, Il/9; Starcevo: Miiller-Karpe 1968, 142/24; Lânycs6k:
Kalicz 1978, 146, 2/3), la fel şi celelalte motive (Lazarovici 1977a, 38, notele 77-79;
1979a, 47-48) datate în orizont Ghirlandoid de către Dimitrijevic (1974) dar existe11tc şi în unele din staţiunile sa1e de fază LiniaT .B - care, credem noi, reprezintă o dăinuire la periferia ariei (Dimitrijevic 1974, V /4, 6). Acelaşi orizont îl
indică şi unele forme de vase (fig. 5/16) cu analogii la Szarvas-Vlastelinski briejg
(Ibidem, IV/10; VI/22).
Pc baza trăsăturilor şi analogiilor precizate acestui orizont ii aparţin staţiuni, materiale şi nivele de la: Arad-Grădişte 1, Berghin, Beşenova, Buziaş
Silagiu (mateTiale inedite, informaţii O. Sfetcu), Dubova-Cuina Turcului III,
-Peştera Veterani (Maovăţ), Cenad, Cîrcea ;- gr. 3, Gaida, Ghirbom, Grădinile
Fîntîna lui Duţu. Giulvăz, Gornea-Locurile Lungi, -Căuniţa .de Sus, Jupa, Lancrăm. Lugoj-Gomilă, Sebeş, Şimnic, Valea Răii şi Verbiţia (pentru încadrări vezi
Lazarovici 1977a, 37/38; 1979a, 64-65, tabelele 5-6; 1980a; Nica 1981b; Draşo
veanu 1981).
Etapa IIIB. Trăsăturile acestei etape sînt marcate de două fenomene: un fenomen de difuziune şi retaTdare sau izolare şi un fenomen nou, determinat de un nou
impuls sudic, acesta la rîndul Lui cu mai multe aspecte, provocat de chalcoliticul
balcano-anatolian. Fenomenul de difuziune a fost provooat de către dezvoltarea
începută în etajpa precedentă, care a dus la neolitizarea uno.r zone periferice
oum sînt: Crişana de nord, zona Careiului, bazinul inferior al Someşului (Bader
1968, Lazarovici-Nemethi 1983; Ignat 1979a; 1979b), Moldova (Ursulescu 1982).
In fenomenul chalcoU.ticului balca.no-anatolian sint, iară!ii, două aspecte: unul
provocat de apariţia ceramicii negre lustruite puternic, a speciei blacktopped şi a
ceramicii cenuşii de fază Vinca A 1 (Lazarovici 1977a, 38-40, 49-57, 69 şi urm.);
celălalt este contemporan şi are la rîndul său două aspecte: influenţa directă
a fazei Vin~a A 1 - ce se manifestă in Ban:at (Ibidem); şi celălialt care formează
grupe de sinteză ce au dat naştere La Karanovo II sau unor comunităţi cu ceramică
pictată policromă, barbotină ornamentată, forme bitronconice, şi alte elemente,
sesizat la Leţ, Cîrcea-Viaduct, .Trestiania I, Leţ I şi Voetin (Zaharia 196'2; 1964;
Popuşoi 1965; 1975; 1976; 1980a; 1981).
Fenomenele sus semnalate In această etapă au 'jucat P1Ultiple roluri: sub
presiunea lor comunităţile Star~evo-Criş popu[ează zonele de la extrema ariei:
nord vestul României (Lazarovici 1980b; Lazarovici-Nernethi 1983); zonele de
nord-estul Alfăldului (Kalicz-Makkay 1977, 13 şi urm.); în 'I'ransdanubia (Kalicz
1978; l980b; Kalicz-Makkay 1972), in Moldovia (Ursulescu 197'2; 1973; 1974; 1982);
in Basarabia, unde eronat se foloseşte termenul de cultura Bugo-nistriană (vezi
criticile şi opiniile juste ale S. Marimescu-Bîlcu 1979; 1981a; ,198lb).
Factura .ceramicii este diferită la cele două grupe de staţiuni, dar există
şi elemente noi, ,comune ambelor grupe de descoperki, atît cele în evoluţie Jo2ală
cit şi cele cu influenţe sudice. Cele în evoluţie locală .situaţie sesizată la
Ostrovu Golu li, Gornea-Căuniţa de Sus, Cuina Turcului III, Giulvăz II, AradGrădişte 1 (bordeiul ,2), iar din Crişana descoperirile de la Fughiu, Suplacu de
Barcău, Homorod, Zăuan I, din Transilvania de la Hunedoa1·a-Biserica rcfor-
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mată, Sebeş-Casa Jampa; din Oltenia Sălcuţa şi S~mnic au in amestec tot
mai des nisip şi uneori cioburi pisate, arderea este puternici ajungind sA stră
bat.A peretele vasului. Amestecul nisipos presupune şi o netezire mai dură, vasele
sînt .mai bine lustruite la interior - aiceasta poate din necesităţile gospodăreşti.
ln staţiunile de influenţă sudică factura ceramicii este excelentă. Nisipul
t>Ste foarte fin şi este an:esteaat cu paie bine tocate. Netezirea şi lustruirea este
bună. mecanică ceea ce dă ceramicii un aS{pect superior. Arderea foarte .bună
aminteşte de cea din primele etape ale civilizaţiei, nefiind .cu nimic .mai prejos
decît cea vinciană. Asemenea factură se intîlneşte in sud, in grupul Karanovo,
in cultura Dimini în fazele timpurii Tsangli şi Arapi. ln toate aceste zone .se
!)€trec fenomene identice intre neoliticul timpuriu aflat în momentul maxim al
dezvoltării sale şi noile elemente chalc<>litice.
Asemenea ceramică, cu 'o asemenea factură apare la Leţ I, Tre.5tiana I,
Voetin, Şimn.ic şi mai ales Cîrcea-Viaduct.
Formele. Pe .de o parte se păstrează toate formele cunoscute anterior, ln
special la ceramica uzuală. Unele forme C'UIIl sînt cupele cu picior au corpul tot
mai larg, semisferic SalU tronconic. Datori.tă stării fragmentare :a vaselor este
difidl a separa, mai ales la ceramica pictată, cupele semisferice sau tronconice
d.e străchinile de aceleaşi tipuri. Uneori este dificil a ,preciza dacă este vorba
de cupe cu pidor sau străchini cu picior (fig, 6/5, 6, 8-1, 7/10-17). Toate acestea
sînt cunoscute şi în fazele anterioare, cei idreipt în nU!măr mai restrîns şi nu
pictate cu o asemenea bogăţie. Cupa bitronconică (fig. 7/6; 9, 20-24) cunoaşte
diferite varian,te,, unele intîlnite anterior cu totul foarte izolat (fig. 7/20, 23-24),
avind însă o motivîstică specifică acestei etape şi asociată cu alte elemente caracteristice. Cupa ou marginea profilată (fig. 6/7) are .o imotivistidl incizată cu un
stil tipic acestei etape. Strachina şi castronul bitronconic cunoaşte un nurr.ăr
mare de variante şi sub-variante: largi .cu umăr rotunjit (fig. 6/2-3), bitronconică cu ,partea superioa'I'ă dreaptă, înaltă sau scundă, cu cea inferioară curbă
(fig. 6/11-22) - apare in număr mare .'ii variat. Unele dintre ele au o ,buză scurtă
(fig. 6/23-25, 27-28) oare 'în unele situaţii este marcată de .o canelură sau o
incizie (fig. 6/30, 7:7-8) fenomen .care defineşte un anumit orizont cronologic
(Lazarovici 1980b, 25, 97-101, 102; Lazarovici-Nemethi )983; Lazarovid 1982(
1983). Cele mai multe din aceste forme sînt cunoscute şi în fazele timpurii ale
culturii Vinca A 1-A3. (fig ..6/1, 13, 16, 18-20, 21, ·22, 23-26 ş.a.; vezi Lazarovici
1977a, 55 ,şi urm.; 1979a, 106 şi urm.; :1974-1978; ş.a.).
M·ai există şi unele furme noi, necunoscute pînă în această etapă în această
civilizaţie (fig. 7 /2-4), dar care sint carecteristice open.tru civilizaţiile chalcoliticului balcano-anatolian: Vinea (Lazarovici ,1974/1978, fig. 15, 19, 29. 36-42); Dimini
timpuriu (Milojcic 1949, 74; 1950, 114-115; 1967, 12; Garafanin 1953, 100; Brukner
1960, 104; Covic 1961, 110; Gavel,a 1958, 267; Berciu 1959a; 10; Trogmayer 1968b.
36), Karanovo II (Garasanin .1968, 36; Srejovic 1971, XX; .Nicolov 1974, fig. 1217), fără a aminti cele din Orient, la care numeroşi cercetăto'I'i se referă (Srejovic
1971, XX; Lazar.ovici 1979a, 66-67, n. :481-482 ş.a.).
Ornamentele din ciupituri, alveole, incizii ating acum apogeul evoluţiei lor.
Asocierea acestor elemente este diferită, în funcţie de ,fenomenele şi zonele în
care se găsesc. Cele de la periferia arici, din nordul Crişanei, nordul Moldovei
şi cele izolate sint să·răcăcioase, fiind cunoscute ,doar ciupiturile şi, mai rar,
barbotinia. In zonele de contact cu Vinea A 1 - Clisura, Banatul, Oltenia - se
dezvoltă ornamentaţia incizată şi cu barbotină .organizată ,(fig. '6/8). Tot acum
apar tăieturile scurte ,(Lazarovki 1979a, VII/E 16), inciziile in zig-zag (fig. 6/7)
şi altele.
Ornamentaţia ,pictată dezvoltă o serie de motive din etiapele precedente.
Numeraoase sînt ghirlandele, din 1-2 semicercuri sub buză (fig. 7/10, 12-13, 15)
şi spiralele (fig. 7/19: Gornea-Căuniţa de Sus: Lazarovici 1977a, XVIII/4; 1979a.
VH/D .6; 1980a, 5/21), Cuina ·Turcului ·(Lazarovici 1979a, VII/O 11) Ostrovu Golu II
(Ibidem, VII/D 14), Sebeş-Casa Jampa (fig. 7/16; Draşoveanu 1981, 1/5), Hunedoara-Biserica reformată (Ibidem, 1{4). Linii curbe din segmente de spirale, formînd ghirlande .sub buză, asociate cu puncte şi alte motive apar la Trestiana
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(fig. 7/9, 21-22). Asociate -ou acestea .sint benzile haşuMte din linii curbe (fig. 7/17}

sau cu motive geometrice (fig. 7/22, 24). Mai J>Uţin frecvente în alte pArţi sint
motivele pictate, bicrome cum apar la Cîrcea '(fig. 7/2-4}, Leţ (fig. 7/5-8} şi
TTestiana (fig. 5/9). Aceluiaşi orizont cronologic ii aparţin şi picioarele ,de cupl,
cu una sau două culori (fig. 7/1, 17-18}. O trAsAturA a motivelor policrome este
caracterul lor rectiliniu. In evoluţia ulterioară a lor sint unele ,deosebiri. La Leţ
şi Trestiana nu se mai [primesc noi impuisuri sudice, lucru care se petrece .tnsA
la Circea.
Legăturile cronologice şi culturale. Pe baza evoluţiei motivelor picturale.
a formelor .şi a altor ellemente se pot preciz<a numeroase legAturi cu orizonturi
contemporane din Jugoslavia: Spiraloid A la Dimitrijevic (1969, ,18/17; 1974 Spiraloid), la D. Branjevina ·I'a .(K•armanski 1975, 21-24, XWl), Crnokalacka
Bara (Tasic-Tomic 1969, 16/1-~. 4, 6) Starl!evo (Dimitrijevic •1969, 18(2, 6).
Teci~ (Dimitrijevic 1974, VII/7), Zelenikovo (Galovic 1967, II/5, IT/5-6) precum
!?i în Bulgaria, in nivel C la Gradelinica (Nicolov 1974, fig. 7).
Pe haza stilului policromiei M. Nica a preci7!8t strinse legAturi intre orizontul vechi policrom - Dimini timpuriu - Karanovo II (Nica 1977, 3~39).
Pe alte baze, prin anialize •amAnunţite am fAcut precizAri 'Similare pentru descoperirile din etap'a IlllB din Banat .şi cele ,din Dimini timpuriu, precum .şi cu orizonturi contemporane din Balcani şi Orient (Lazarovici 1974/1978; 1977a, 79; 1979a,
48-49. 74, n. 54-59, lill-112 ş.a.).
tn funcţie de elementele caracteristice, ţinînd cont de evoluţia fiecArei zone
în parte, de înc~utul fenomenului de neolitiz<are, de .oaracterul evoluţiei, de
întinderea şi importanţ;a cercetArilor, pAstrlnd ca principiu asocierile de stratiirrafie comparatA acestei faze, socotim cA 'i aparţin desc~eriri, nivele sau materiale din următoarele puncte: Beşenova, Bonţeşti, Ceruad, Cîrcea-Viaduct. Dubova-Cuina Turiculul III, GlAvAneŞti, GiulvAz, Homorod, Hunedoara-Biserica reformatA, Leţ I, Liubcova, Moreşti, Ostrovu Golu, Probota, SlHcuţa, Suplacu de
Barcău. Sucrava, Sebeş-Casa Jampa, Trestiiana I, Unip, Valea Lupului, Valea
Răii, Voetin, Zăuan I ş.a.

FAZA A IV-A

In aceastA faz.i1 .se încheie evoluţia acestei civilizaţii. .In funcţie de fenomenele sesiziate în etapa iPI"eeedentA, încheierea procesului de evoluţie se petrece
la momente diflerite nAsclndu-se în ,zonA fenorr.ene 'noi care vor da naştere, în
final, la mai multe civilizaţii înrudite care, pe .mAsura evoluţiei, se vor tndepArta, treptat, dar :vor pAstra J;i elemente comune. ln Banat şi, în special, in
ClisurA datorită prezenţei unor comunitAţi vinciene, ,puternice, timpurii, o serie
de staţiuni StarC>-evo-Criş îşi vor încheia evoluţia mai de timpuriu. La acestea
este foarte greu de precizat ce fenomen s-a petrecut cu populaţia. care este drumul evoluţiei, ce se intimplA (?). Fenomenul încheierii evoluţiei a fost sesizat
în Banat (Lazarovici 1969, 24 fig. 12), l!a sfirşitul fazei IIIB, in ClisurA şi, mai .tîrziu, în noroul Banatului. In ClisurA am constatat prezenţa unui îndelungat fenomen de convieţuire intre comuniităţile Starcevo-Criş l?i vinciene. atît in aşezArile
Vinlla cit .şi in cele Starcev()-(:riş .de la Gornea-CAiunliţa de Sus, Moldova
Veche-Rit şi Ostrovu Golu.
Identice, dar mai puţin dare, din lipsa unor cercetAri sistematice, sint !fenomenele care se petrec în nortiul Banatului. Mai daire sint .Lucruri'le SiJ)re N, în
Crişana, pe BarcAu. la ZAuan, unde s-au fAcut cericetări sistematice de elitre Eva
Lak6 (1977; 1978; Lazarovici-Lak6 '1981). Deosebite de puternice influenţe vinciene s~u petrecut în vremea fazei IIIB, cind are loc o ,migraţie spre N, din
zonele sudice, dunArene, care au 'dat naştere, la ZAuan, la fenomene similare,
petrecute în aşezAri Starcevo-Criş ,şi Vinea A din Clisură. Influenţ("le vinciene,
asocfate cu cele Starcevo--Criş tîrzii. la care se mai adaugă şi .alte elemente de
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la periferia ariei, vor da naştere la grupe culturale noi cunoscute sub termenul
de ceramicile liniare (Bandkeramik, Linienbandkeramik, Liniarkeramik). ln nordvestul României şi în zonele învecinate din Unga~ia, în zona de la V de Apuseni, pînă la Tisa se va 'forma un grup liniar de tip Alfold ([părerile noastre şi
bibliografia ,problemei Lazarovici 1980b; i19B2/li983).
ln Transilvania, atît în N dit şi în S, influenţa vinlliană timpurie este sesizată în staţiuni târzii la Iernut-Bideşcut, Balomir şi Ţaga (Vlassa 1967, 403 şi
urm.; Lazarovici ·1976, 204-208; 1977a, 72; Kalmar 1983).
In Moldova, în această werr.e se constată jnflorirea maximă a acestei civilizaţii (Ursulescu 1982) după care are J.oc o decădere a ei. Ultima etapă depăşeşte
ca timp toate celelalte zone.
ln Oltenia, orizontul cu ceramica policromă cunoaşte acum maximum evoluţiei sale.
Etapa IV A. Factura. ln amesteoul celor mai multe categorii ceramice se
foloseşte ca degresant nisipul .şi pietrioe!lele. La unele cate1Zorii se mai păstrează
amestecul cu pleavă. Pleava şi ,rr.iateria organică jnsoţ.esc nisipul. In nordul Banatului, nisipul folosit ca degresant este mai puţin frecvent decit în sudul acestei
provincii, mai ales ~n aşezările în formă de tel:l. In Crişana şi ,pe Bal'Cău, alătur'i
de nisip şi pleavă se foloseşte milrul şi cioburile pisate. Acelaşi fenomen este
semnalat şi pe Someş, la Ţaga. ln .Moldova 'de nord, în complexele de origine
sudică, siipul este mai des folosit dar .!li mai fin. Aspectul ceramicii este, de asemenea, mai fin. Aid predomină ceramica cu culori întunecate şi maronii, la
specia fină. In Oltenia se ,petrece un ·fenomen similaT. Speciile uzuale sînt indentice cu cele din întreg arealul acestei etape dar ceramica 'fină, în special cea
cu pictură policrorr.ă, atinge maxirnumul evoluţiei sale. I1:i:Iocuirea nisipului şi a
plevei cu milui şi cioburile pisa.te oa degresa<nt este un fenomen care anunţă
încheierea neoliticului .timpuriu, la ,periferia cercului vinfian de fază A.
Formele. La marfa uzuală se menţin numeroase forme vechi cum sint vasuJ.
globular cu gît (fig. 8/4, 6, .9-10, 12, 18, 19, 21-22, 9/20, 22-23), .fără gît (fig.
8/13; 9/21) avînd ca motivistică ciupituri, incizii sau barbotină. Dintre formele
noi amintim: vasele cu gît îngust cu brîu alveolar şi cu barbatină ornamentată
(fig. 8/23, 9/19); vasele bi tronconice cu ornamente din ciupituri (fig. 8/17) sau
tăieturi scurte, ordonate în zig-zag sau căpriori (fig. 8/11-12, 14). Pe unele forme,
cum sint paharele sau străchinile, 8/J)ar ornamente incizate (fig. 8/3, 5, 8). Ceramica fină este adesea ornamentată cu piictură. Forn:.ele ·Caracteristice .sînt: stră
chinilP tronconice (fig. 9/5-10), cupei~ cu picior, cu partea superioară profilată
sau bitronconică (fig. 9/11-14, 3-4), castroanele globulare cu buză scurtă (fig.
9/14, 16-71) şi oalele (fig. 9/1-2, 24).
Ornamentele incizate sînt dispuse adesea ,pe vase bitronconice cu buza
scurtă şi umăr carenat (fig. 10/1-12, 30-32), cu buza marcată de o incizie sau
canelură (fig. 10/2, 18-19), bitronconică (fig ..21-24), .cu gH cilindric (fig. 10/17)
şi altele (fig. 10/17, 21, 26-29).
Cupele au o mare varietate de forme: semisferice, ,plate (fig, 11/1-2), bitronconice cu partea superioară conoavă (fig. 11/3-6) iar cea inferioară sem~sferică.
Străchinile au următoarele variante: semisferiice, bitronconice cu ,partea superioară
dreaptă 11i evazată (fig. 11/20, 24-25), aceeaşi fomnă dar cu partea inferioară
invazată (fig. 11/18-19, 21, 23, 26-27). Dintre fragmentele .de străchini .unele ar
putea proveni de la cupe (fig. 11/10-11, 14, 16).
Ornamentele. Pe lingă ornamentele tradiţionale, .cunoscute din fazele precedente (fig. 8/2-10, 13, 16-18, 20-22, 9/19, 10/26) sint şi citeva specifice acestui
orizont cronologic: inciziile lustruite - organizate în căprim'i (fig. 8/11, 10/20-21),
tă:eturile scurte organizate în acelaşi fel (fig. 8/12), caneluri .fine imitind, uneori,
motivele pictate (fiu. 8/15); barbotina organizată (fig. 8/23, 9/19).
Ceramica pictată cunoaşte două grupe: un·a care se dezvoltă din cele geomPtrice rectilinii, din prima fază a picturii policrome, realizate cu culori întunPC·ate, sau policrome eu motive rectilin•ii, în zig-zag (fig. 9/1-2, 4-5, 8), motive
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formind meandre (fig. 9/4, 13, 16-17, 24), în formă de spirale (fig. 9/3), triunghiuri sub buză (fig. 9/2-3, 7, 9), benzi ,pictate spiralice (fig. 9/11-12) şi spirale
terminate cu „degete" (Nica 11977, 23/1-2, 25/9, ,11, 26/6, 13, 27 /7-8, 28/12).
Incadrarea cronologică şi culturală. Pictura cu roşu pe fond ,gălbui de la
Perieni (fig. 9/16-17) şi Leţ (Vlassa 1959/1966, 5/15) are analogii la G. Tuzla VI
(Covic 1961, IV/10; Dimitrijevic 1969, 17V'9); Zelenikovo (Galovic 1967, 11/2) şi
Grabovac (Todorovic 1967, 79, 1/2). Spiralele sub buză, descopexite la Circea
(fig. 9/3), se regăsesc în ornamentaţia de la Obrez (Brukner ,1968, 61, 1/2; Dimitriijevic 1969, 17/4). Motivele ,meandrice cu alb (fig. 9/4, 13-14) din nivel Leţ II
sint imitate pe o canelură superficială, pe madă semifină, la suceava (fig. 8/15;
Ursulescu 1982, 47 /2).
Pictura spiralieră de la Circea (fig. 9/11-12) are .cele mai 'apropiate analogii
în Orient, în .civilizaţiile neoliticului dezvoltat de acolo.
In funcţie de trăsăturile caracteristice, acestei etape ii aparţin descoperiri,
nivele sau materiale din staţiunile: Circea-Viaduct li (Nlica 1977, 36 şi urm.).
Cogeasca, Cuina Turcului Ul (ultima parte a nivelului), Giulvăz, Glăvăneştii
Vechi, Gornea-Căuniţa de Sus, Hlincea, Holrr.·, Iacobeni, L_eţ Jl, Perieni, Pogă
răşti, Ţigănaşi, Ţifeşti (Ursulescu 1984, 21/3, 23/9, 26/1-3,~2, J 7/10, 24/28,
27/3, 10, 48/1-2), Ţaga (Kalmar 1983), Valea Lupului, Vermeşti, Zăuan II (păre
rile noastre cronologLce şi .bibliografia la Lazarovici 1979a, 40-42.). ·
Etapa IVB. Reprezintă momentul de încheiere a evdluţiei marelui complex al
neoliticului timpuriu pe teritoriul României. Acest proces se petrece felurit în vasta
arie. In Banat, ca urmare a sintezelor intre Vinea A 1 ,şi Starcevo-Criş IllB, mai
ales în Banatul de .sud, în Clisură, se naşte un fenomen de sinteză culturală
numit Starcevo IV. (Lazarovici 1977a, 65-80; 197·9a, 55-56 vezi aici şi bibliografia). La aceste materiale în factură, ornamentaţie şi în forme se observă prezenţa
celor două componente. La Gornea au fost descoperite cîteva complexe şi mai
multe materiale; la Gura Văii sint două nivele cu un bogat rr.aterial (nivelele III
şi IV); materiale izolate apar la Moldova Veche, Parţa aşezarea 6 şi altele.
Trăsăturile caracteristice ale acestei etape sînt uşor diferite ,de la·-~ ~onă la
alta. Pentru fiecare provincie sint citeva zone sau sta~iuni care îşi impun amprenta. Totuşi, sînt diferenţe între Star&!vo IV şi Stareevo-Criş IVB. Cele mai
multe elmente ale fenomenului de sinteză Starcevo IV sînt cuprins-e intre caracteristicile etapei Starcevo--Crlş IV (atit A cit şi B). Deosebiri se ,pot observa în
Oltenia la Cîrcea. Pe de o parte ·acolo are loc un fenomen de •retardare a unor
comunităţi cu ceramică pictată. Procesul acesta se aseamănă, întrucitva, cu cel
din Banat. Cele mai tirzii materiale sint cele semnalate la Cîrcea, în punctul
„La Haltă". In Mol:dova se petrece un proces de evoliuţie aparte, sesizat în nivel
Trestiana II şi la Balş (Popuşoi I980a, 12/11; I980b, 12, 8/8), fenomen a cărei
evoluţie se continuă şi pincolo de Prut ca spaţiu, iar ca timp pină in neoliticul
dezvoltat, pină la contactul cu cele mai timpurii descoperiri cu cerarr..ică pktată.
Ia nordul Transilvaniei, pe Someş, incepînd cu Gura Baciului IV (Materiale inedite în MIT, Informaţii amabile N. Vlassa), are loc un ,proces de trecere spre
anumite grupe culturale din neoli1Jicul mijlociu - unul vestic de aspect liniar,
altul pe cursul mijlociu al Someşului Mare şi Mic (Lazarovici-Nemethi 1983,
p. '17 şi urm. vezi şi bibliografia problemei).
.,
In ansamblu, evoluţia formelor şi motivelor ornamentale suferă asemenea
schimbări incit dacă nu s-ar cunoaşte .firul evolu~iel s-ar putea crede că este
vorba de altă civilizaţie (situaţie similară cu Karanovo II). Toate formele sint'
intllnite în fazele precedente, fiind unitare: din nordul Banatului în sudul Moldovei, din nordul Moldovei în Crişana şi de acolo ln Olteniia.
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Forrr..ele Starcevo IV de la Ostrovu Golu şi Gornea (fig. 12/2-4, 6, 9, 11, 14,
25-27, 29-32) au o motivisticA influenţată de cultura Vinfa, motive care însă
nu se întilnesc în Moldova şi nici pe Someş. In schimb, ornamentele pictate de
la Leţ şi Trestiana sint pe forme similare.
In factură aspectul Starcevo-Criş, din fiecare zonă în parte, evoluează spre
dvilizaţiile din neoliticul dezvoltat, constaUndu-se un proces de „topire" a unei
civilizaţii în alta, pAstrînd insA aspectul ultimelor influenţe. In Oltenia unele
categorii au în pastA pleavă, altele nisip. In Mdldova sînt amesteoate cu mii,
nisip, pleavă şi cioburi pisate.
Pînă la sfîrşitul evoluţiei mai dăinuiesc staţiunile de la: Balş, Dăneşti, Gornea-Căuniţa de Sus, GrwnAzeşti, .Let IIl,J Ostrovu Golu IV, PogArăşti, .S.uceav..a,
Ţr~I. JVermeşti, Volneşti. Mai recen,t au fost semnalate în Banat materiale
Slilrcevo-CrlŞ IVB în asociere cu ceramkă Alfold timpuriu şi tîrziu la Fratelia
~i Freidorf (Lazarovici-Resch-Germann 1983) şi materiale similare la Minăstirea
Bodog (informaţii E. PAdureanu).
Incheierea evoluţiei culturii Starcevo-Criş s-a petrecut în mod treptat, începind cu faza IIIB, odată cu procesul de naştere a civiNzaţiilor neoliticului dezvoltat. Mai toate aceste civilizaţii cunosc o perioadă rmai lungă de geneză.
In Banat acest proces se petrece pe tot parcursul fazei Vinca A 1-A3 şi Starcevo-Criş IIIB-IVB, constatindu-se un proces îndelungat de convieţui,re a celor
două civilizaţii, importuri şi influenţe reciproce.
In Oltenia acest proces începe odată cu orizonturile cu pictură policromă,
pe durata fazelor llIB-IVA, după care cunoaşte un pToces de retardare, în care
se petrece contactul cu comunităţile dudeştene. Pe măsura apropierii de Olt, la
Fărcaşele. acest proces se încheie mai tim.puriu, far în vestul Munteniei unde
sint semnalate cele mai tim.purii comunităţi dudeştene - acest proces se petrece
în cursul fazei IV A (Nica 197lb; 1976; 1977; 1979b; Comşa l 71b). In Moldova
s-ar putea ca dăinuirea sA fie mai indelungatA decît în alte părţi dar nu slnt
posibilităţi de referinţă direotA. In T.ransilvania de nord situaţia este întnucttva
similară. In Crişana de nord evoluţia se încheie cu etapa IVA, anumite retardări
fiind asociate cu elementele neamicului dezvoltat (l.Jazarovici, Ncmethi 1983, 17
şi urm.).
Cu încheierea evoluţiei culturii Stareevo-Criş se încheie şi evoluţia neoliticului timpuriu. Ultima sa fază înseamnă şi naşterea civilizaţiilor neoliticuLui
dezvolta.t.

VIATA lN NEOLITICUL TIMPURIU
Reconstituirea vieţii oamenilor în neoliticul 'timpuriu este încă dificlil de
datorită caracterului lacunar al cercetArilor şi al preocupărilor Hmifate
din acest domeniu. Lipsa unor cercetăI"i de mare amploare, caracterul lacunar al
cercetărilor interdisciplinare, 'lipsa unor monografii asupra acestor problerr.e se
face simţită.
Locul unde îşi plasează aşezările străvechile comunităţi slnt presărate în
cele mai variate forme de relief, depinzînd de condiţiile geografice şi economicosociale, în funcţie de diverşi factori, determinaţi de cele mai multe ori de necesităţile imediate: apă potabilă, un rîu, izvoare puternice sau statornke, teren pentru agricultură, zone prielnice pentru vinat, căi de acces sau locuri izolate, în
funcţie de caracterul locuirii temporar sau de durată. Intinderea aşezărilor
nu este prea mare, de cele mai multe or'i nu depăşeşte 3,5 hectare - cum este
cea de la Ostrovu Golu (Roman-Boroneanţ 1974, 120). Cele mai mici au o întindere de cca 1200 m 2 , cazul de la GlAvăneşti Vechi,, fiind formatA din 8-9 locuinţe (Comşa 1978, 10), iar cele mijlocii de cca 2000 m2 1(Basarabi: Nicia 1971a, 547;
Moldova Veche: Lazarovici 1979a, 200). Unele aşezAri sint înmnse, de obicei pe
cursul unui rîu (Schela Cladovei are 1 km.: Davidescu 1966, 547) sau mai infăcut
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tinse (Comşa 1955, 26-27). La Parţa şi Gornea a fost sesizată o mutare succesivă
a vetrei aşezării (Gornea: Lazarovici 1977a, 13; la Gornea locuirea se mută de
la Căuniţa de Sus la Locurile Lungi şi Vodneac iar de acolo ia Llubcova, se reîntoarce la Locurile Lungi şi în final la Căuniţa de Sus, unde intră în contact
cu Vinea A). La Parţa locuirea începe în tellul II (in etapa IIIA), se mută în aşe
zarea 5 (în IIIB) şi în aşezarea 6 (în IVA) (vezi Lazarovici 1982, 31). Cercetări de
amploare s-au efectuat la Trcstiana fiind săpate peste 16 locuinţe (Popruşai 1980a,
105-114) dar cercetările nu sînt încheiate. Cea mai importantă aşezare cercetată, după cit se pare exhaustiv, este cea de la Glăvăneşti unde au fost săpate 8
locuinţe, dispuse într-o suprafaţă de 30 X40 m (Comşa 1978, 11, 29). Cercetări de
amploare s-au efectuat la Suceava (Ursulescu 1974).
Aşezările sînt situate pe cele mai variate forme de relief: terase joase
(Berciu 1966, 71; Comşa 1969, 30; Lazarovici 1969, 18, 1978/1979, 29-30; 1979a,
25; Ursulescu 1973, 48), pe pante domoale lingă duri: în CU.sură (Lazarovici 1978/
1979, 29-30), în Crişana (Ignat 1978, '16), în Transilvania (Vlassa 1967, 17); pe
terase înalte la Sf. Gheorghe-Bedehaza, Cruceni, Glăvăneşti, Gornera~Vodneac,
Leţ, Schela Cladovei, Suplac, Zăuan (Nestor 1957, 59; Zaharia 1962, 8; Vlassa
195S/1966, 11; 17; Comşa 1978, 10. 29; Lazarovici, 1979a, 25; Lazarovic-Lak6 1981,
16; Ignat 1978, 9), pe limite de terase (Comşa 1959, 174; 1963, 26-27; Lazarovici
1979a, 25), pe dealuri la Româneşti şi Vermeşti (Marinescu 1975, 488; Lazarovici
1979a, 25); pe pinten de deal la Suceava (Ursuilescu 1973, 48; MaTinescu 1975,
488), rpe grinduri la Basarabi, Lugoj şi Valea Lupului (Nestor 1951, 57; Nica 1871,
547; Lazarovici 19Wa, 25), pe insule (în Ostrovu Golu şi Ostrovu Corbului (Roman-Boroneanţ 1974, U7; Nicolăescu-Plopşor 1968, 23; Lazarovici 1969, 18; 1979a,
28; 1·978/1979, 20-30; Mogoşanu 1978), în văi înguste, în fonnă de căldări la Gura
Baciului (Vlassa 1980, 691), în peşteri: Peştera lui Climente, Peştera Veterani,
Peştera Cioclovina, peşteTile de la Vadu Crişului ş.a. (Vlassa 1958/1966, 40; Comşa
1959, 175; 1969a. 30:, Boroneanţ 1968. 9; Lazarovici 1969, 18; Comşa 1969a, 30)
şi adăposturi sub stincă la Dubova-Ouin'a Turcull\li (Păunescu 1978; Nicolăescu
Plopşor 1968, 23, Comşa 1969, a, 39; rLazarovici 1968, 18; 1978a, 25; .1979a, 25).
Locuinţele. Tipul de locuinţă folosit in această civilizaţie este in funcţie de
necesităţile imediate sau de durată ale comunităţilor şi de caracteristicile terenu.lui. Bordeiele slnt foarte răspîndite. Ele sint adincite în pămint intre 0.600,90 m, pămînt~ scos era in vecinătate ca un val pe care se aşeza acoperişul,
sprljinH pe unul sau doi pari în centru şi pe grămada de pămint sau un perete
scund. Planul bordeielor este rectangufar, cu dimensiunile de 3,8 X 2.6 X 0,60 ,m,
cum este cel de la Trestiana - locuinţa 3 (Popuşoi 1980, lOG. fig. 4) ln colţul de
NE avea o vatră de foc. Aiipropiat ca formă şi dimensiuni este bordeiul de la
Ostrovu Golu (3X2,6X0,40 m: Ron:an-Boroneanţ 1974, 120; Lazarovici 1979a, 2526, pl. I/1). Bordeiele ovale sint mai numeroase şi au dimensiuni variate. La Gornea-Locurile lungi a fost descoperit un bordei cu dimensi unilc de 5 X 4 X 0,90 m
(LazaTovici 1977a, 22, pl. IB; '1979a, 27). Apropiat ca dimensiuni este cel de la
Verbiţa I de 4,6X3,6 m (Berciu 1959, 75), tot acolo sint şi de dimensiuni mai
mid (3,10X2,60Xl,30 m: Comşa 1959, 174, pl. I). Asemenea bordeie apar la Perieni (2,9X2,1X0,85 m: Petrescu-Dimboviţa, 1957, 68), Basarabi (2Xl.5X0,60 m:
Nica 1971, 547), mai mici apar la Suplac r(l,4X1,2X0,70 m: Ignat 1978, 12, 16).
O variantă lnteTn:ediară, între bordeie şi locuinţele de suprafaţă, il reprezintă
semibordelele (dimensiuni 3,2X2X0,20 m) cunoscute la Tirgşorul Vechi (Teodorescu 1963, 251).
Coliba Teprezintă forma cea mai răs,pindită de locuinţă. Acestea pot fi
identificate dupA resturile ceramice descoperite, răspîndite in interiorul locuinţei,
care au o formă patrulateră. Dimensiunile acestora variază: la Verbiţa II de
5,6Xl;50 (Berciu 195.9a, 75; 3Xl,50: Bereiu 1961, 30; Comşa 1959, 175), la GorneaLocurile Lungi de loc. 1:::4,8X2,5 m; loc. 2=3,25X2,5m; loc. 3=2,lXl,70 m; orientarea este NV-SE (LazaTovici I977a, 22). Locuinţe de SUrPrafaţă sint amintite şi
în staţiunile de la Bedehaza (Horedt 1956, 9), Bonţeşti (Teodorescu 1963, 256), in
Banat (Lazarovici li979a, 22)· şi Moldova (Marinescu-Bilcu 1975, 488; Ursulescu
1983, fig. 3-7).
J
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Un tip aparte de locuinţe sint cele cu platformă din pietre de riu de la
Ostrovu Golu. Acolo au fost cercetate două complexe din care unul, o locuinţă
cu două încăperi patruLatere şi una in formă de „L". La capete au fost observate două grupări de pietre: una rotundă cu diametrul de 1,40 m, iar cealaltă
patrulateră cu dimensiunile de 1X1,20 m. La rr..arginea platformelor au fost
Qbservate gropi de stilpi cu distanţele intre stîlJpi ptnă la 2 m (Roman-Boroneanţ
1974, 120-133; Lazarovici 1979, 26-27, fig. 1). Podeaua acestor locuinţe era for:nată din mai multe rînduri de pietre de rîu aşezate pe nisiiP, cu nisip intre ele.
ln partea superioară. ici-<:olo, s-au păstrat urme de lipitură cu argilă care avea
menirea de a izola locuinţa de U1I11iditatea insulei, fol'Illată în cea mai mare parte
din nisip. O ase.menea locuinţă, cu pat de pietre, a fost observată la Schela Cladovei şi Leţ (Lazarovici 1979a, 28), la Suceava şi Balş - ultima într-<> aşezare din
cultura ceramicii liniare (Ursulescu 1972, 48-49). Asemenea locuinţe, în Clisură,
sînt cunoscute la Lepenski Vir IIIb (Srejovic 1973, 103).
In locuinţe şi în vecinătatea lor se găsesc. uneori, vetre de foc şi cuptoare.
Vetrele în locuinţe se găseSc la: Leţ (Zaharia 1962; Nestor 1957, 60), Sf. Gheorghe-Bedehâză (Horedt 1956, 9, HI; Vlassa 195811966, 17), Trestiana (in cO!lţul de
NV al locuinţei: Popuşoi 1980, 106, 109); in semibordeie la Tîrgşorul Vechi (Teodorescu 1963. 215); şi in bordeie (Berciu l966a, 71) la VerJjiţa (CoIJllia 1959, 174),
Trestiana (Popuşoi 1980a, 106) şi Leţ (Nestor 1957, nota l); vetre in aer liber, in
afara locuinţelor sînt la Leţ (nivel II: Nestor 1957, nota 1) şi Trestiana (PQPuşoi
1980a, 109). După felul in care au fost construite vetrele se pot grupa in: vetre
neamenajate, amenajate din lut (Suceava: Ursulesou 1973, 49); Gornea-Căuniţa
de Sus: Lazarovici 1977a, 25, pl. VA, S 17), construite pe un pat de cioburi (la
Suceava: Ursulescu 1973, 49; Sf. Gheorghe: Horedt 1956, 9) sau pe ,pietre (la Cuina
Turcului: Păunescu 1978, 28; Nicolăescu-Plopşor 1965, 409; 1969, 23; Comşa 1969a,
30). După formă vetrele sint de următoarele tipuri: semicirculare cu pietre de
riu (Ostrovu Golu II: Roman~Boroneanţ 1974, 123), ovale (Cuina Turcului I: Pău
nescu 1978, 28; Trestiana I - vatra 2/1970; cu dimensiunile de 0,60X0,40 m; Popuşoi 1980a, 109) şi rectangulare (Padina: Jovanovic 1963, 291) la Balş (Ursulescu
1973, 71). Mai rare sînt vetrele adincite (Cuina Turculll.l!i: Comşa 1'969a, 30; Plopşor
1968, 23), cu gardină (margine) la Cuina Turcului (Nicolăescu-Plopşor 1965, 409)
'ii cele însoţite de o groapă (Trestiana I: Popuşoi 1980a, 106, 109 şi locuinţa 3).
Cuptoarele sînt mai rar întîlnite decit vetrele. Cuptoare au fost semnalate la
Leţ ·(Nestor 1957, 61), Cîrcea, Moldova Veche şi Trestiana. La Cîrcea a fost descoperit un şanţ în care erau amplasate mai multe cuptoare (Nica 1977, 30-31,
-fig. 14/1, 5-6). Cuptoarele erau săpate în malul şanţului. Dlllpă cit se pare este
vorba de un complex de clliptoare de ars ceramică. Acestea au una sau două
încăperi prevăzute, uneori, cu horn, ceea ce permite obţinerea unor temperaturi
mai ridicate, necesare la arderea unei ceramici fine, cum este cea [pictată. So.cotim că ne aflăm în faţa unui complex de cuptoare-atelier, în care se ardea
splendida ceramică PQlicromă de la Cîrcea. Aceasta ar explica bogăţia nemaUntilnită a ceramicii pictate şi prezenţa unor unelte specializate cum este lustruitorul pentru ceramică (Nica 1977, 37, 18/12-12). La Moldova Veche-Rit a fost
·descoperit un bordei (bordeiul 6: Lazarovici 1979a, 27, I/B 2) de formă ovală, de
mici dimensiuni (diametrul era de cca 1,10 m). La gura sa (de formă semirotundă),
.cu cca 20 cm mai jos a fost descoperită o vatră amenajată pe care s-au găsit
resturi ceramice, dirbune ,şi oase. Ca formă şi .dlimensiunl cuptoarele se aseamănă cu cele pentru piine de periQada feudală timpurie. Un tip aparte este un
cuptor pentru pîine, descoperit la Schela Cladovei (fig. 4/6; Davidescu 1966, 547.548). Cuptorul era de formă semisferică, margti.nea sa fiind ornamentată cu alveole. !n locuinţe, în vecinătatea lor, in apropierea cuptoarelor sau vetrelor s-au
~ăsit gropi de diferite forme (Leţ: Nestor 1957, 61) cu rostul de a colecta cenuşa
~i cărbunele, de a uşura accesul la gura cuptorului, de a evita incendiile ş.a.
Alte gropi au folosite pentru scoaterea pămîntului necesar activităţilor gospodăreŞti sau la confecţionarea ceramicii acolo unde solul -era potrivit pentru
.asemenea lucrări (cazul cu descoperirile de la Gornea - Locurile Lungi şi Cău1'!.iţa de Sus). Unele gropi, cele de dimensiuni mai mari, ar putea fi zona din
1
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partea centrală a unei locuinţe semiadîncite. Asemenea gropi ar putea fi cele de
la Llubcova (Comşa 1966, 355-356; Zăuan: Lak6 1978; 1979, 13-14). Mai deosebite sînt gropile în trepte, semnalate la Cuina Turcului (Comşa 1966, 409). Marea
varietate a locurilor de aşezare, a tipurilor de locuinţe, instalaţii de foc subliniază
ingeniozitatea oamenilor din acele vrerr.uri. Prezenţa unor cuptoare-atelier la
Cîrcea şi bogăţia ceramicii pictate de aici subliniază practicarea acestei meserii
şi existenţa unor zone specializate în anumite staţiuni
Unelte şi obiecte. In neoliticul timpuriu există o mare varietate de unelte, arme
şi podoabe. Dincolo de ordonarea lor tipologică, prezenţa lor demonstrează practicarea diferitelor ocupaţii şi existenţa anumitor meşteşuguri specializate, relaţii de
schimb.
Uneltele de silex. Asupra industriei silexului şi a celei litice din România
există numeroase studii monografice şi teoretice (Păunescu 1970; Comşa 1970, ~
şi urm; 1971 c; Kozlowsky 1982, 11 şi urm;) dar şi în zonele învecinate. Cele
mai timpurii unelte au un caracter rr.icrolitic, în special cele de la Gura Baciului
(Vlassa 1983. 693) urmate de cele de la Cuina Turcului I unde sînt în proportie
de 500/o 1(Boroneanţ, 1970b, 408). Acest microlitism se reflectă şi în etape mai tirzii,
dar nu în aceleaşi proporţii 1a: Ostrovu Golu (Roman-Boroneanţ 1974, .126) şi
GUivăneşti (Comşa 1978, 13, fig. 6). După părerea noastră microlitismul nu este
determinat de evoluţia uneltelor din perioadele anterioare, de tradiţii tardenoisiene, - descoperirile de la Gura Baciului arată strînse legături sudice, cu descoperirile din orizontul Friihkeramik, .cum a subliniat N. Vlassa - cit de necesitatea folosirii 11.Inor asemenea microlite în ocupaţiilie oamenilor, determinate
de caTacterul lor.
Cele mai numeroase unelte în neoliticul tirr..ipuriu sînt lamele de mărime
mijlocie, între 3 şi 5 om şi, mai rare, cele de mărime mare, fiind cunoscute,
deopotrivă, în Banat (Nagy 1909, 154, fig. 1-6; Davidescu 1966, 548; Nicolăescu
Plopşor 1968, 23; Comşa 1l969a, 30; Lazarovici 1969, 6; 1979a, 29, pi. 1V), Crişana
(Ignat 1978, 10), Sllaj (Lak6 1978, 12), Transilvania (Vlassa 1958/1966, 18), Moldova
(Ursulescu 1973, 49; 1982) şi Oltenia (Nica 1976, 5/9-13). Nu lipsesc, din această
categorie, nici piesele componente de la seceTi şi cuţite (Ostrovu Golu: RomanBoroneanţ 1974, 126; Valea RAiii: Berciu 1966a, 75; Teodorescu 1963, 256, 7/4-8;
Comşa 1978, ,13; Nica 1971, 549, 2/6-7) sau trapezul la Ostrovu Golu (RomanBoroneanţ 1974, 126, IV/J.5, 18, 20; Boroneanţ 1968, 15), Cuina Turcului (Comşa
1965b, 545; 1969a, 30; Ploipşor 1965, 40; 1968, 23; Boroneanţ 1968, 15; Lazarovici
1969, 6; 1979a, 29, IV/A 1, 5-11, B 1-7); vîrfurile (Schela Cladovei: Davidescu
1966 548); răzuitoare în: Banat (Lazarovici 1979a, IV/A 18, 26, B 13-14, 28), Moldova (Comşa 1978, 15, 6/3, 8), şi Crişana la Suplac: Ignat 197'8, 10), gratoare în:
Banat (Lazarovicl 1979, 29, IV/A 26--29, B 7-15) şi Oltenia (Nica 1977, 441, 5/1-2,
4, 8); nuclee şi aşchii, peste tot.
Materialul diin care slnt confecţionate uneltele este variat. Silexul provinedin platforma prebalcanică, din Banat. din zonele central-moldoveneşti, de pe
Prut şi altele (Boroneanţ 1970, 408; Comşa 1971c; 1978, 1'3; Galbenu 1975, 16;
Kozlowsky 1982, 149-150) avind diferite nuanţe: de la translucid, gAlbui, gălbui
roşcat, cafeniu, cu vinişoare, alburiu şi altele. Mai ,rar -este folosit cuarţitul
(Schela Cladovei; Davidescu 1966, 548; Tirgşorul Vechd: Teodorescu 1963, 258.
7/3, Cipău: Protase-Vlassa 1959, 450), opalul (Gura BadUlui: Vlassa 1980, 693).
radiolorit (Kozlowsky 1982, 150), jasp (Cuina Turcului: Boroneanţ 1970b, 408), diverse şisturi, gnais, serpenUn şi altele - unele folosite şi la uneltele şlefuite
(Davidescu Î966, 548; Păunescu 1978, 32). Obsidianul este foarte frecvent intilnit
In mai toate provinciile rorr.âneştl. Acesta provine din sud, din insula Melos
(la Gura Baciului: Vlassa 1978, 693) fie din Munţii Biikk (Nandriş 1977, 207-219;
Kozlowsky 1982, 150). Descoperiri din obsidian au fost semnalate în Banat (la
Culna Turcului: Plopşor 1968, 23; Comşa 1969a, 30; Ostrovu Golu: Roman-Baro-
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neanţ 1974, 126), Crişana (Fughiu: Ignat 1979a, 721), Sălaj (Zăuan: Lak6 1978, li2;
Lazarovici-Lak6 1981, 16 avind urme de lustru) in Transilvania la Gura-Baciului
(Vlassa 1959, 450, fJ/2), Ţa~a (Kalmar 1983), Leţ (Nestor 1957, 62), în Moldova la
GUlvăneşti (Comşa 1978, 13, 6/1·3-14), Perieni (Petrescu-Dirmboviţa 1957, 73, 7/89), in Muntenia la Bonţeşti (Teodorescu 1963, 365), în Oltenia la ,Circea I1 (Nica
J 976, 441) şi Şimnic (Gaibenu 1975, 16).
Prezenţa obsidianului în cele mai îndepă.rtate şi variate zone ale României
arată existenţa unor schimburi intertribale intre zonele cu resurse şi locul de
descoperire, pe tot parcursul neoliticului timpuriu.
Uneltele de piatră şlefuită cunosc o mare varietate de tipuri şi forme. La
fel de mari şi variate sînt lucrArile pe care le execută cu acestea: tăiere, cioplire, săpare, etc. Unele tqpoare au rosturi practice in vreme ce a1tele sunt simbolice,
:liind miniaturale (Valea RAii: Berciu ·1966a, 71). Cel mai frecvent intîlnit este toporul de tip calapod, cu multiple întrebuinţări (Childe 1949, 118) deşi unii cercetători îl consideră rar (Be.rciu 1966a, 71). Tipul acesta este intîlnit în Banat (Lazarovici 1969, 6, 2/2. 6, 8; 1979a, 30-31, IV/C 21, 34, 47, 51, 60-62, 65-66, D 5-6)
fo Moldova la Perieni (Petrescu-Dîmboviţa 1957, 73, 7/2-5, 13; Zaharia 1962, 44),
Pogărăşti, Balş şi Glăvăneşti ş.a. (Ursulescu 1972, 70-7<1). Topoare plate, fOlosite
ca tesle sau la săpat, au fost descoperite în staţiunile de la Dubova (Nicolăescu
Plopşor 1965, 409), Ostrovu Golu (Roman-Boroneanţ 1974, 120, 1/1; Lazarovici
J 969, 6), Beşenova (Ibidem, 2/7) în Banat şi Bonţeşti şi ·Budureasa în Muntenia
(Teodorescu 1963, 265) precum şi numeroase punde in Moldova (Ioniţă ~1961,
296, fig. 2). O variantă intermediară intre cele două tipuri sînt cele trapezoidale,
răspîndite în aceleaşi zone ca mai sus ,(Teodorescu 1963, 265; Nicolăescu-Plopşor
1965, 297; Lazarovici 1969, 6).
Un tip deosebit de celelalte îl formează topoarele tip vălătuc (sau Walzenbeil) cunoscute în orizont timpuriu la Gura Baciului (Vlassa-Palk6 1965, 13-15,
·fig. 2/1; 19.72a, 9, 11, 1980, 693, nivel II) şi Cuina Turcului II (Boroneanţ 1970b,
2/1), nu însă în cele mai timpurii nivele. ,Descoperiri mai tirzii se cunosc la
Moreşti (Vlassa-Palk6 1965, 14; Vlassa 1958/1006, 7 /21), Cipău şi !nucu în Transilvania (Vlassa-Palk6 1965, 14) şi la Grumăzeşti, în Moldova (Silvia MarinescuBilcu 1975, 502).
Dălţile, mai subţiri şi lunguieţe decît topoarele, folosite la răzu1t, curăţat
~i tăiat, aveau poate şi alte întrebuinţări, apar în Banat in mai multe exemplare
(Lazarovici 1979a, 30/31, IV/C 35-36, 52, D 1, 13, E 10), Crişana (Ignat 1979a,
721-722, X/3), ele lipsesc la Leţ, dar sint prezente în Moldova (Zaharia 1962, 44).
Topoarele perforate, deşi nu sint atit de numeroase, s-a insistat mai mult
asupra lor, din eauza perforării ce părea o performanţă .pentru acea vreme, sint
răspîndite în Banat la Cuina Turcului (Păunescu 1978, 32, 12/1'1), Beşenova (Milleker 1939, 104), Ostrovu Golu (Lazarovici 1969, 6; .Roman-Boroneanţ 1974, 120,
1/4; Ursulescu 1972, 72), Balş, Suceava şi Valea Răii (Ibidem, 73). In ultima vreme
a mai fost semnalat unul la Trestiana (inf. E. Popuşoi). Asupra lor, în special
a rolului lor a insistat N. Ursule.seu {Ibidem, 76-77) dar :rezervele exprimate de
către S. Marinescu-Bîlcu ni se par corecte.
Măciucile sau sceptrele, de cele mai multe ori sparte .in jumătate, apar in
descoperirile de la Cuina Turcului LI (Păunescu 1978, 32, 13/1), Ostrovu Golu
{Roman-Boroneanţ 1974, 12, 1/3; Ursulescu 1972, 72, n. 12-13) şi Balş (Ibidem,
12/2). Această piesă putea fi folosită ca ari:rr.ă, ca de altfel şi cele de mai sus.
In săpături au fost ade.seor-i descoperite rişniţe, zdrobitoare, precutoare, dar
.acestea sînt amintite mai rar în studii, acordînduli-se mai ,puţină importanţă.
Acestea au avut diverse întrebuinţări la zdrobirea seminţelor, spargerea oaselor
pentru a scoate măduva, pisarea cioburilor pentru amestec în degresant, pisarea
păminturilor pentru vopsele ş.a. Asemenea descoperiri au fost semnalate pe
întreg cuprinsul României (M. Petrescu-Dîmboviţa, 1957, 73, 7{7; D. ,Protase-N.
Vlassa 1959, 450; Vlassa 1958/1966, 49, fig. 2/15-18; Berciu 1961, 192; Comşa 1969,
30; Nica 1971, 549, 2/8; Păunescu 1978, 32; Lazarovici 1979a, 30-31, IV/C 43.
46, 55, 60, 68, D 11 ş.a.).
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Obiectele de os sînt lucrate din diferiţi pereţi de oase, aşchii de os şi corn.
Cele mal frecvente sint: străpungătoarele, folosite la conflecţionarea îmbrăcă
minţii, ca unelte şi ca arme; .virfuri de săgeţi, suliţe, folosite la vinat ori la
pe'icuit. Descoperiri există în Banat la Arad, Beşenova, Dubova .şi Schela Cladovei (Nicolăescu-Plopşor 1965, 409; 1968, 24; Lazarovici 1969; 1979, .IV /F; Lazarovici-Pădureanu 1981, 8/1-2, 4, 6-7; Păunescu 1978, 32, 12/16 ş.a., în Transilvania
la Bedehaza. Leţ şi Zăuan (Horedt. 1956. 17; Vlassa 1958~1,966, '19, 9/17, 1980, 693;
Lak6 1978, 11/4-5), în Oltenia la Circea şi Verbicioara (Nica 1976, 441, 6/~9) şi
în Moldova la Valea Lupului (Nestor 1951, .57) şi Trestiana (Popuşoi 1980a, -116,
10/1). Mai sint de amintit cele cu gaură in vîrf (Be.şenova: Lazarovici 1969, 8/18).
Spatulele avind diverse întrebuinţări din care cea ma<i importantă este legată de confecţionarea ceramicii, în special la modelare dar şi la ornamentare.
Asemenea spatule sint răsplndite pe întreg teritoriul ţării. Spatulele sint .confecţionate din pereţi de femur de Bos primigenius (Nandl'iş 1972a, 63 şi urm., harta
de răspîndire la p. 70 iar catalogul descqperirilor la 78-79). Mai sint fli alte tipuri de spatule confecţionate din alte ·oase şi de alte forme. In afară de descoperiTile semnalate de Nandriş mai sint descQperiri la Sf. Gheorghe (Vlassa 19581966, 19, 9/17), Cuina Turcului (Boroneanţ 1970a, 408-409), Circe~ (Nica 19'm.
441, 6/10-11; 1977, 18/12), Grădinile (Nica 198lb, .69), Lpot~ti (Ursulescu 1982.
8/10), Trestiana I (Popuşoi 1980a, 10/2-4, 18/8), ăuan (Lak6 1J.l.a.--1l!L]). /Verbicioara ş.a. (Berciu 1952, 168). Tot pentru .confec 10narea-cera'micii se """foloseau
citeva lustruitoare de formă deosebită, descoperite la Beşenova (Lazarovid 1969,
6, 3/13; 1979a, 31, IVF 50), Cuina Turcului (Păunescu 1978, 33) şi două exemplare
la Circea (Nica 1977, '37, 18/14---15). La prelucrarea pieilor dar şi la alte întrebuinţări serveau dăltiţele de os descoperite la: Basarabi (Nica 1971, 549, 2/3), Cuina
· Turcului (Păunescu 1978, 33) şi Ostrovu Golu (Roman-BoI'Oneanţ 1974, 126), toporaşe de os la Cuina Turcului (Păunescu 1978, 33).
Din oase mari s-oau confecţionat rundiţe de os (fig. 3/1, 8-9); cele mai
multe provin de la Cuina Tu'l"'Cului (7 bucăţi: Păunescu 1978, 33, fig. 14/1-7;
Nicolăescu-Plopşor 1965, 409; 1968, 24; Boroneanţ J970b, 408-409; 3/1-3; Lazarov<ici 1979a, IV/E 24-27). Nwnărul mare de piese descoperite la Dubova se PXplică prin condi·ţlile excelente de pescuit pe care le
oferă apa
adîncă d1n
Cazane. Din os au fost confecţionate şi aLte obiect: o verigă de os de forma· unui
inel la Arad - V. Moga (Lazarovici-Pădu1reanu 1981, fi,g. 8/3a-c; pl. I/&-e).
O ultimă categorie de obiecte sint cele din lut. Cele mai multe sint folosite·
la pescuit şi vinătoare, ele insă sugerează şi alte ocupaţii. Pentru întinderea
plaselor de pescuit se foloseau greutăţi de lut, cu o gaură mai largă. avind o·
formă cilindrică (Ba'lş: Popuşoi 1980b, 9/4/3)), lobată fiind folosite Ia marginile de jos ale plaselor de pescuit {Liubcova: Comşa 1967, 10; Beşenova: Lazarovici 1969, 6-7, 2/13-16, 18-22; Arad-Grădişte 1 (sau Voivod Moga): LazaroviciPădureanu 1981, fig. 9/3). Acestea din urmă sau altele asemănătoare puteau servi
şi la alte întrebuinţări, la vinătoare, .mai multe legate intre ele gen bola, pentru
hnipiedicarea animalelor (Lazarovici 1979a, 31, H/1-2, 6). Greuităţi de lut au
fost semnalate la Sf. Gheorghe (Horedt 1956, 17). Cuina 1Turcu'lui (Păunescu 1978,
12/8) şi Zăuan (Lazarovici-Lak6 '1981, 16, 10/10). La cele la care se cuno 0 şte
forma pot fi g!"llpate ·în: ova~~ sferice, conice (la SU1Plac şi Flu.ghiu: Ignat l 97P ..
10; 1979a, VIII/10-12) şi patrate (Zăuan: Lazarov<ici-Lak6 1981, 16, 10/2). Alte
obiecte de lut arată folosirea lor în diferite feluri, avind diverse întrebuintăl'i
practiice, altele sint folosite ca podoabe: brăţări şi pandantive de lut (Ignat 1978,
12, IV/3-4).
Pintaderele erau folosite la decorarea ceramicii, ţesăturilor şi tatuaje. Ek
.pot fi ~ru,pate, după formă şi motive, în: simple, cu motiv meandric (Bcşcnova:
Lazarovici 1969a, 17, 9/8; 197lb, 4H, 7/4), piese întilnite pe spaţii largi (Lazarovici 1971b, 411 vezi aici şi bibliografia). In aria de nord-vest sînt cunoscutC"'
la Perieni (Petrescu-Dlmbov<iţa 1957, 73-74, 7/15-17; Corn.şa 1973, 31; Lazarnvici
1971b, 7/7), Verbiţa (Berciu 1959a, 76; 1961, 31-32) şi Trestiana (Popuşoi în Plastica 1982-1983). De la Zăuan provin două exemplare în forrr.ă de picior .,vînd
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în sigiliu ornament meandric (Lak6 1978, VlI/1-2). Pe baza noilor observaţii
aceste pintadere se pot încadra în fazele IIIB-IVA - cum de altfel se datează
şi staţiunile de la Zăuan, Perieni, Trestiana. lJlnele pot apare însă şi mai tim11mriu.
Plastica. Compara.tiv cu civiJ.izaţia următoare, în Vinea, plastica neoliticuln.J.i
ti1111PUriu este .ffi'al săracă. Comparind cu civilizaţiile liniare acestea 1nsă arată o
adevărată bogăţie care reflectă manifestări din viaţa spirituală şi artistică a omului
neolitic.
Analizînd evoluţia plasticii din neoliticul timpuriu, bogăţia ei, caracterul.
scopul se poate aprecia că existau ritualuri bine închegate, simboluri precise,
prea puţin însă .cunoscute. Stilizarea .plasticii, anumite tipuri de altare, presupun
existenţa unor canoane, fie existenţa unor modele pe care Je imitau. Existenţa
unor sanctuare este de presupus încă de la acest oriront cronologic timpuriu.
In orizonturi contemporane cu începutul neoliticului timpuriu, la Lepenski Vir,
la comunităţi mezolitice ori cpipaleolitice existau asemenea sanctuare (Srejovic
1981, 9, 16, 22, 42, 48-53). Asemenea sanctuare - .Prin comparaţie .cu cele din
neoliticul mijlociu (Parţa: Lazarovici 1982) sau mai tirzii la .Kormadin (Jovanovic-Glisic 1960, 113 şi urm.), Căscioarele (H. Dumitrescu 1968; VI. Dumitrescu
1969; Eliade 1981, 51) şi Truseşti (M. Petrescu-Dîmboviţa 1976, 30; Dumitrescu
1968. 72, 106, fig. 8") sîn·t de presupus în neo'liticul timpuriu, 1n staţiuni
principale.
Plastica din fazele timpurii nu este încă unitară, de altfel sînt şi descoperiri
puţine în această vreme. Simţul artistic. realist, cu care este realizată plastica
zoomorfă de la Gura Baciului care avea menirea de ·a in:ita animalele ce urmau să fie vinate este total diferită de schematizarea care se aplică plasticii
antropomorfe, schematizată, canonizată (vezi fig. 1-3). Abia in fazele dezvoltate
ale culturii Starcevo-Criş p'Iastica este unitară. In fazele tîrzii aceasta este influenţată de cultura Vinca (Nicolăescu-Plopşor 1968, 31; Comşa 1969, 31; Lazarovici :J.969, 25; 197lb, 410-412; 1973, 36, fig. 2, 4; 1979a, 35).
O sintetizare a princi;paldor tipuri de idoli sau figurine, chiar şi la cele
mai canonizate stilizări redau o figurină feminină, în cele mai multe cazuri
avind sinii modelaţi. O categorie care se menţine de-a lungul evoluţiei au corpul
prismatic, dar stilizarea diferă în diferite etape. Asemenea piese apar în faza
I de la Gura Baciului (Vlassa 1972b, 180, 3/5), în etapa IIA la Grădinile I (Nica
1981, 36, 5/1), în faza IIB la Circea (Nica 1977, 28, 4/2-172), ÎD. faza lll-la-B.eşe.._
nova V eche (azi Dud eşti V cehi: Lazarovici 1969, 10/5; .1975, IV /2; 1976, 4/2; 1979a.
X/ A 7-8), în faza IVA la Zăuan (Lak6 1978, VII/3). ln felul pe redare al ochilor
se cunosc citeva variante.
---c~ie tirllpurii au .sini, la cele tîrzii .este redat sexul (Lazarovici 1969, 45,
10.15-6, 10; 197lb, 2/1,2-13; 1975, IV /2; 197'6, 4/2; Lazarovici-Lak6 1981, 4/3;
Lak6 1978, VII/3) avind analogii 'n orizontun contemporane, în Vinca A (Lazarovici 1971b; 2/12-15) sau Koros tirzii (Kalicz--.Makkay 1974, 21, fig. 11-12;
1977, 8/1, 4; Raczi 1979-1980, 5-23). Schiţarea gurii este intilnită atit in etapele
timpurii (Gura Baciului I: Vlassa 197·2b, 180, 3/5) dt şi în cele dezvoltate (Nica
1977, 28, .4/1-12/1; 1981b, 5/1), in Ungaria la Kotoapart-Vata şi Kopăncs-Kovăcse
(Kutzlăn 1944, XLIIl/9, 11; Sajol-Felsofeld (Raczi 1979-1980, fii!. 1,2, 5-6).
Apariţia braţelor, a feţei triunghiulare, la figurinele cu corpul sau gitul prismatic este un fenon:en tîrziu în plastica neoliticului timpuriu. Asemenea figurine se cunosc Ia Suplac · (Ignat 1978. 25, VIII/2-3) şi Zăuan (Lazarovici-Lak6·
1981, 26) Jegîndu-sc de o evoluţie similară din Transdanubia (Lănycs6k: Kalicz
1978, 137, 1/2-3).
Cel mai răspîndit tip de idoli, din p!Estica neoliticului timpuriu, sînt idolii
în formă de coloană, mai precis cu gitul în formă de coloană (Saulenhals) răspin
diţi in Jugoslavia, Ungaria şi Grecia (Milojcic 1943-1944, 28; 1944, 112; Berciu1
1961, 35; Csalog 1965, 21-22; Galovic 1964. 27; 19Ci9, 150; Brukner 1968, 47, 59~

6 - Acta Mvsei Porolissensis -
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Bader 1968, 382, 2/6-8), cu variante mai recente in Ungaria (Raczi 1979, 1980,
27-32). In România, asemenea descoperiri existA la Beşenova (Kutzian 1944,
XLIV4; Lazarovici 1969, 12, 10/1-2); Homorod (Bader 1968, 382, 2/6-8, tip C),
Trestiana (Popuşoi 1980a, 127, 18/6) şi cel .mai frumos exemplar, păstrat intreg,
„Venus de ZAuan" (Lak6 1977, ,42, 2/1-4; Lazarovici 1980, 22, 4/2) avind o steatopigie pronunţată. De la asemenea tipuri ar putea proveni şi fragmentele din
Moldova (Ursulescu 1982, tip a), de la Perieni (M. Petrescu-Dimboviţa 1957, 73,
75, 8/1-3), Trestiana, Poeneşti (Ursu'Iescu 1962, tip a), Suceava (Ursulescu 1973,
49) şi Ostrovu Golu (Lazarovici 1969, 18-19, 10/10, 13-14; 197lb, ·2/12, 1979a,
X/Al4), Zăuan (Lazarovici-Lak6 1981, 4/1, 10/1), Grădinile (Nica 198lb, 35, 5/3),
Cenad (Lazarovici 1969, 18, 10/9) şi Ţaga (?) (Bader 1968, .382/385). Staţiunile in
care apar asemenea descoperiri alparţin etapelor IIIrB-IVA. La acest ti,p de
figurine N. Ursulescu a deosebit două variante: una cu creştetul rotund (Beşe
nova şi Trestiana) şi alta cu faţa triunghiulară la Perieni, Homorod, Leţ, socotită, pe bună dreptate, rr..ai tîrzie {Ursulescu .1982).
Un alt grup de figurine sînt cE"le cilindnice. cunoscute la Beşenova {Lazarovici 1980b, fig. 10/2), Balş (Popuşoi 1981b, ;fig. 1'2) şi Homorod ·(Bader 1968, 328,
tip B); o variantă este cunoscută şi in zonele invecinate (D. Garasanin 1954, 159;
Glisic 1957, V/1; M. Garasanin .1958, 112; 197lb, 73; Nandriş 1968, harta; TasicTomic 1969, 28, 16/7: VII/3-4; Karmanski 1968b, 49, XVII/5, 7 ş.a.) O variantă
aparte este un fragment de idol, partea inferioară, descoperit la Arad, care
seamănă cu ,;ghioagă" (Lazarovici-Pădureanu 1981, 8/6, 1/9) cu analogii la Backi
Monostor (Brukner 1968, 48, Hl/3). Deosebit ni se pare un exemplar de la Beşenova, scurt, cu corpul conic 1(Lazarovici 1969, 10/3), variantă cunoscută i'n
Orient, in neoliticul timpuriu (Tulok 1971, 9, 48, ş.a. p. 9-20, pl. lll).
Figurine zoomorfe sint semnalate în staţiunile: de la Cuina Turcului, Ghirbom, Tîrgşoru'l Vechi, Per'ieni ş.a. (Comşa ,l969a, ,30; Teodorescu 1963, 26; Bader
1968; Aldea 1972 ş.a.).
'
Vase antropomorfe întregi sint destul de puţine, dar alpar mai multe fragmente. ~__jifari de vasul de la Beşenova, cunoscut mal de mult (fig, 8/20), care
imită o figură umanA, ·mal: există un vas cu două ,guri şi cu :rr..Hnile pe pîntec,
„descoperit la Zăuan, da tind din faza „JY.~__ (Lak6 1B7.7,. a/3-:-::4). Piesa de la Zăuan
/nu este de dimensiuni prea mart;"· fiind dintre cele mai interesante piese plastice. Vase cu două guri şi cu miini se cunosc în neoliticul mijlociu, la Parţa
,(Moga 1964; Lazarovici 1972, I/5-6; 1982, fig. 11-13; Radu-RelSch-Germann 1974.
KvII/1-la) şi, !n aL ?aşi vreme, în culturn.Esztăr ·(Mate ,1979, 45, I/2}. I
"
Fragmente de u vase antropomorfe au fost descoperite la Cîrcea (fig. 5/9)
şi Ostrovu Golu (Roman-Boroneanţ 1974, 127, IIL/2; Lazarovici 1979a, X/A 27),
,-H\ ambele cazuri sînt fragmente de picioare.
,Un fragment dintr-un obiect de lut, de formă conică, gol în interior, cu
găuri unite în interior printr-un canal (rămas ca impresiune de sfoară sau nuia)
a fost descoperit la Zăuan (Lak6 1977, 44, 5/1). Piesa are analogii, ce merg pînA
) la identitate cu un exerr.plar întreg desco;perirt în OLteniia, în nealiticul dezvoltat
(Nica=fişe în expoziţia: Plastica 1982-19832,v'
~nele .picioare .de mari dtme-risiUili--pot proveni de la vase cu picioare ori
de la statuete de mari dimensiuni (Beşenova: Ku:tziân 1944, XLIV/3; Lazarovici
1969, 18-19, 10/7-8, 11). O piesă aparte, deosebit de interesantă, fără analogii
directe, provine .de la Suplacu de Barcău (Materiale inedite, inf. D. Ignat). Estf'
vorba de un picior modelat aparte .cu o gaură imitînd parcă o „cizmă". Singurele analogii pentru ea sînt în neoliticul dezvoltat ·(Vizdal 1973, 74, 114, obiect C1
1971). Caracterul cultic, - aşa cum este precizat şi pentnl analogie - este neîndoielnic. O asemenea piesă trebuie pusă în legătură cu credinţe sau practici magice. Ideea existenţei unei încălţăminte în formă de oizmă ;nu este străină in
neoliticul românesc fiind cunoscută în cultura Cucuteni.
Plastica pe vase redă atît figurine umane cit şi animaliere. Figuri sau feţe
umane sînt cunoscute la Valea Lupului, Iacobeni, Huşi, Sărăceşti şi altele (Niţu
1968, 388-389, fig. 3; Berciu 1961, 33; Laszlo ,1970, 2/1, 4; 1972, 212, 1/1; Ursulescu
1982, 83). De pe cursul Arancăi, în Pusta Bucovei, în hotarul Beşenovei a fost
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descoperit un căprior, modelat cu mult simţ artistic, pe peretele unui vas (Kutzian 1944, XLII/3; Lazarovici 1969, 24, 12/4). Asen:enea modele sint adeseori întilnite pe ceramică (Kutzian 1944, XLII, Raczi, 1978, 1979-1980, 20, 11/1-2).
Plastica zoomorfă, mai sărăcăcioasă, redă cel mai adesea animale sălbatice.
Cornutele sînt mai des reprezentate. Cele de la .Gura Baciului înfăţişează animale
sălbatice (Vlassa 1972b, 3/6--8, 10, 4/7-8). Tot cornute mari sînt simbolizate şi
prin exemplarele de la Perieni (Petrcscu-Dîmboviţa 1957, 75, 8/4-7). Figurine
reiprezentînd porci, foarte probabil mistreţ după înfăţişarea coamei, au fost descoperite la Zăuan (Lak6 1978, VI/3, VII/4). Imaginea unui berbec a fost redată
prin pictură .Pe un fragment de vas de la Valea Răii (Berciu 1966a, 73). Plastica
zoomorfă, în special cea care redă animale sălbatice se leagă de magia vînătorii.
O altă grupă de piese redau stilizat fruntea unui taur. Asemenea piese sînt
uneori cunoscute sub termenul de bucranii (Jovanovic 19671m 19-20; Srejovic
1969, 163, 43 a; 1973, 259 - le nmr.eŞte pandantive în formă de „T"). Asemenea
piese au fost descoperite la Cuina Turcului în nivel II în etapa IIIA (Păunescu
1978, 36/37, 14/11). La acelaşi orizont şi ceva mai tîrziu sînt şi alte descoperiri la:
Sălcuţa-Piscul Cornişorului (Berciu 1961, 325, 14/4, Nandriş 19613, 77 /23) şi Moldova Veche (în .sondajul din 1981 - Ţeicu-Lazarov.k:i). Asemenea piese simbolizează credinţe legate de cultul fertilităţii <'ii fecundităţii dăinuind şi în neoliticul mijlociu (la Parţa, 1 piesă inedită în .nivel Vinca B). Legiat de practicile aceluiaşi cult este şi o piesă în fol'mă de phaius de la Tîrgşor (Teodorescu 1963,
256, 260, 7/1).
Altăraşele de cult sau opaiţele. Ele joacă un dublu rol, pe de o parte legat
de ideea focului care arde merefll; pe de altă parte cu rol practic pentru a da lumină. Forma lor este cea a unor alta'l"e de jertfă cum se vede limpede într-un
exemplar la Lănycs6k (Kalicz 1978, 138, 1/3, 2) - ceea ce subliniază ideea folosirii lor ca altare de jertfă, nee~cluzînd şi rolul practic. De oele mai multe ori
asemenea altăraşe sililt asociate cu protome animaliere pe colţuri, pe marginea
buzei sau pe picioare. Forma altăraşului este de cele m'ai multe ori cea a unui
animal stilizat.
Numeroasele altăraşe .descoperite şi marea varietate ,presupune o grupare a
lor. Exemplarele cele mai simple au COl"l])Ul rotund, picioare curbe şi o adîncitură
pentru grăsimi folosite la ars. Unele orificii arată ,că piesa putea .fi suspendată
(Gornea-Locurile Lungi. etapa IIB: .Lazarovici 1977a, XIX/3). Cele mai timpurii
exemplare, de la Cîrcea (etapa IIA: Nica 1977, 29, 13/1-2), au corpul scund. Cu
timpul picioarele se înalţă, pe picioare apar „ochi" (Cîrcea II: Ibidem, 13/4-5)
iar din adîncitură începe formarea unei cupe. Colţurile sînt ornamentate prin incizii, motive în relief, „ochi" sau protome anirr.aliere (Beşenova, Kutziăn 1944,
47/19; Lazarovici 1968, 8/7; 1979a, X/B 14), nervuri în relief (BeŞenova: Lazarovici 1968, 8/5), proeminenţe (Ibidem, 8/4; Iaz: materiale inedite în muzeul din
Caranşebeş).

Intr-o etapă mai tîrzie, în faza a III-a, pe picioare, alături de „ochi", apar
excizii triunghiulare (Cîrcea II: Nica 1977, 29, 13/3, 9; Leţ I: Zaharia 1964, 28,
7/18-19; Beşenova: Lazarovici 1979a, X/B 2, 8, 12; Ţaga: Kalmar 1983; Buziaş
Silag:iu: inf. O. Sfetcu). Paralel ln timp cu acestea din urmă apare o variantă
cl'!rt> au C'Upa mult înălţată deasupra soclului (Beşenova: Lazarovici 1969, 8/1;
0radea: Kutziân 1944, XVI/5 - piciOlnll mai arcuit).
·~~- In- fazele. tîrzii, după contactul cu chalcoliticul ba1cano-anatolian, acestea
iau forma unor cutii cu picioare, patrulatere, sau triunghiulare ornamentate cu
incizii, pictate cu culori păstoase, în tehnica crusted, cu roşu, alb şi galben sau încrustate cu alb. Asemenea descoperiri se cunosc, în etapele IIIB şi IV A, la Ostrovu
Golu {materiale inedite din săpăturile lui P. Roman: Roman-Boroneanţ 1974, 10,
lV/5--8; Lazarovici 1969, 8/9-15; 197lb, 4/25), Gornea (Lazarovici 1970, .483, 9/9;
-l971b, 4/1; 1979a, 10/B 22), Cîrcea (Nira 1977, 29, 13/10-15; 1980, 29, 31/3, 8-9),
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Valea LupulUi şi Perieni (Marinescu 1975, 489), Valea Răii (Govora 1909, 155,
fig. 1), VermeşU (Monah 1976, 7/l. 3) şi altele (pentru problerr,ă: Lazarovici
1971b).
Tăbliţele. Tot in fazele tîrzii sînt cunoscute nişte tăbliţe de lut, de dimensiuni mici, de formă patrulateră, la Perieni (Petrescu-Dlîmboviţa 1957, 73, 7/17).
Asemănătoare ca formă, avind incizate nişte semne, este o ,piesă de la Glăvăneştii
Vechi (Comşa 1978, 28-29, 26/1, 27/6), Trestiana (Plastica 1981-1982 fişe E. Popuşoi), care este ornamentată cu incizii meandrice şi alta de la Suplacul de Barcău,_de formă rombică, cu ornamente in relief, .din romburi circumscrise (Ignat
1978, 12, VIH/4), purtată ca pandantiv. Fie că aceste piese erau purtate. fie că
aveau roluri, aceste plăcuţe poartă însemnele unor simboluri, joacă rolul unor
talismane.
Ritul funerar. ObiceiW"ile legate de ritul funerar în neoliticul U!TlJ)Uriu arată
existenţa unor credinţe legate de cultu!! morţilor, de cultul strămoşilor. lnn:ormintăriLe în cadrul aşezării, in locuinţe sau in vecinătatea locuinţelor, atit în cultura
Staroovo-Cl"iş (Hored't 1956; '17; Vlassa 1958N966, '18; 1980, 694 ş.a) cit şi în civilizaţiile eplpaleolltice şi mezoUtice, culturia Lepenski Vb- Schela Cladovei (Strejovic
1973, 253; Letica 1969, 8-9) arată păstrarea unor legături intre cei decedaţi şi
comunitate. Apariţia unor necroPole are loc in perioadele de sfirşit, după contactul cu chalcolitileul balcano-anatoliian (Gara§ann 1958, 15; 19719, 159-160; Grbic
1934). Numărul mormintelor descoperite este incă redus •(intre 30-40 schelete).
Corpurile sint aşezate in poziţie chircită, ghemuite puternic sau uşor chircite, pe ambele părţi orientate diferit. De cele mai multe ori au privirea spre
răsărit. Orientarea scheletului, pe axa coloanei, este est-vest (Gura Baciului, Cernat, Gornea, Trestiana: VIassa ,1958/1966, 18; Vlassa-Palk6 •1965; Papuşoi 1980a,
130; Lazarovici 1977a, 82-83), est-nord-est - vest-suJd-vest (Sf. Gheorghe-Bedehâza: Horedt 1956, 17; Vlassa 1958/1966, ·18). est-sud-est - vest-noro-vest (Gura
Baciului: Vlassa-Palk6 1965, 13) .Şi nord-sud (Ursulescu 1982, 88). In unele cazuri, scheletul a fost ciopirţit (Nestor 1957, 62). De cele mai multe ori mormintele
sint simple dar se cunosc cazuri şi de morminte duble (Valea Lupului: Trestiana:
Berciu 1966a, 74; Ursulescu 1982).
Inventarul funerar este sărăcăcios. Uneori, fragmente ceramice se găsesc
depuse ln groapa scheletului, alteori oase de animale (CfaJă·u, Gornea, Gura Baciului, Leţ, Trestiania, V. Lupului: Vlassa 1959, 24~24l; Vlassa-Palk6 1965, 13;
Vlassa 1980, 694; Comşa 1960, 8; Galovic 1967b, 174; Laza·rovici 1977a, 22, 82).
Ocru depus 1n :rr.orminte a fost găsit la Beşenova (Milleker 1939, 19; LazaroviiCi
1969a, 21, Vlassa 1958/1966, 18; 1970, 532; Ursulescu 1978, 83). Obiecte de inventar
apar mai rar depuse 1n morminte: 1a Gura Baciului un topor de tip walzenbell
(Vlassa-Palk6 1965, 13); o laml ,de silex la Beşenova (Milleker 1939, 105); la
Trestiana sint fragmente de vase de provizii, ClJIPe, străchini (în M 6, 30, 32: Popuşoi 1980a, .130, fig. 6/1, 3/3) ~n general inventarul este sArac.
In aşeziiri au fost d·escoperite oase umane: dinţi, fragmente de cranii şi
altele (Culna TUrcului: Piiunescu .1978, 29).
1

Ace.astă ci.vE.izaţie

,a Jucat un rol important, deosebit la evoluţia
din perio.a.'dele următoare, din civilizaţiile neoJticului
mijilociu. Din analize se desprind mai multe categorii de staţ'iuni, complexitatea relaţiilor dintre ele, necesitatea unor ,an'alize amănunţite .şi·
a unor sinteze pe spaţ"ii largi pentru înţelegere.a fenomenelor etnocomunităţilor

cultura~e.

GHEORGHE LAZAROVICJ
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B. Jovanovic, N. Tasic, Praistoria Vojvodine, BelgradNovi Sad.
Îl1 Godi§njak, 16, 14, p. 75-80.
Al. Bogdan, în Studii şi Materiale, Tîrgu Mureş, p. 79 80.
B. Bujor, în Atlas 1972, p. 207.
V. G. Childe, L'Aube de la Civilisation Europenee, Paris.
The Dawn of European Civilization, New Jersey.
- JM. Cîrciumaru, în A ctes V I II CIS P P, II, p. 172- 173
în SCIV, 24, 1, p. 5-14.
Comori arheologice tn Regiuma Pof'/ile de Fier - Tresors
archeologiques dans la region de Pof'/ile de Fier, Bucureşti.
B. Comşa, în SCIV, 5, 3-4, p. 361-392.
Îl1 SCIV, 6, 1-2, p. 13-43.
Îl1 SCIV, 9, 2, p. 474-477.
Îl1 AetaArch Carp, Krakow, I, 2, p. 173-190.
Îl1 SCIV, 11, 2, p. 217-242.
-
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în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, p. 83103.
în Dacia, NS, 7, p. 477-484.
în Atti VI CISPP, II, Roma, p. 242-245.
în SCIV, 16, 3, p. 545-551.
în' SCIV, 17, 2, p. 355-361.
Date despre cultura Vinla tn Regiunea„Por/ilor de Fier",
în Comunicllri, seria arheologie, III, Craiova, p. 1 şi urm.
în MFME, 2, p. 29-38.
în Dacia, NS, 13, p. 11-44.

1960b
1963
1965a
1965b
1966
1967
1969
1969b
1970
197la
197lb
197lc
1974
1976
1978
1979
to vie 1961
Csalog 1959
1965
Davidescu 1966
Dimitrijevic 1969
1974
Dinu 1961
Draşoveanu 1981
Dumitraşcu 1972

-

-

-

1974

ActaA.r;;hCarp, (1969-1970), p. 5-15.
Apulum, 9, p. 15-18.1\
PZ, 46, 2, p. 195-249.
Comşa C. Kacs6, în Materiale, 10, p. 47-El.
Drobeta, p. 19-22.
Muzeul Naţional, II, p. 209-222.
Dacia, NS, 22, p. 9-36.
Banatica, 5, p. 537-539.
B. tovic, în GlasZMS, 15-16, p. 79-139.
J. Csalog, Csongrddmegyei Tanulmdnyok, I, p. 15-16.
în ActaArchSz, 8, (26).
M. Davidescu, în Rev Muz, 6, p. 547-548.
S. Dimitrijevic, Starlevacka Kultura, Vukovar.
Materialj, 10, p. 93-121.
M. Dinu, în Materiale, 7, p. 121-127.
FI. Draşoveanu, în Apulum, 19, 1981, p. 33-45.
D. Dumitraşcu, în Lucrări Ştiinţifice, Oradea, p. 49-67.
în 1n Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, p. 129136.
VI. Dumitrescu, L'art prehistorique cn Roumanie, Bucu-

în
în
în
E.
în
în
în
în

Dumitrescu 1937

-

Eliade 1981

-

reşti.

M. Eliade, Istoria

credinţelor şi

ideilor religioase, Bucu-

reşti.

Galbenu

1975
1974/1977

Galovic 1964
1967a
1967b
Galle 1980
Garasanin, D. 1954
1959a
1959b
1980
Gara§anin, M. şi
Garalanin, D. 1959
Garalanin, M. 1953
1959
1960
196la
196lb
196Jc

D. Galbenu, Cercetări Arheologice, 1, p. 4-43.
Neoliticul tn Oltenia de sud-vest. Rezumatul tezei de
doctorat.
R. Galovic, în BerRGI<, 43-44, p. 1-29.
în ZborNM, 5, p. 149-152.
în Starinar, 18, p. 173-174.
- C. J. Galle, Kauseis apo tin arhaioteri neolithiki cpohi sti
Thessalia, Athena.
D. Andreevic Gara§anin, Starlevacka I<ultura, Ljubljana.
în Arheolo§ki Pregled, 1.
Petnasetgodina rada praistoriskog o deljenia narodnog
muzeia, Belgrad 1959.
Problemes de la neolilisation dans cerlaines region de
l'Europe, Wroclav - Warszava - Krakow - Gdansk,
p. 73-77.
-

în Zbornik §tip, I. p. 61-65.
în Actes III CISPP, Ztirich.
în BerRGK, 39, p. 3-12.

în
în
în
în

Arheolo§ki Pregled, 2, p. 9-12.
Starinar, 11, p. 228-229.
Germania, 39, p. 142-144.
Antiquity, 35, p. 227.
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Dehm, W.
1963
Garalanin, M. 1968
197la
1971b
1978
1979
Gheorghiev
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1967

- în ]bRGZM, 10, p. 267-280.
- în Neolit Centralnog Balkana, Belgrad, p. 301-336.
în Actes VIII CISPP, I, Belgrad, p. 73-84.
Predistoriski kulturi vo M akedonia, Stip.
în Godi§njak, 16, 14, p. 31-44.
Centralnobalkanska zona, in Praistoria jugoslovenski/I
zemalja, Sarajevo 1979, p. 79-212.
G. I., Gheorghiev, în Zeitschrift far Antropologie, 1, p.
p. 139-159.

1971
1972
1973
Gaul 1948

Gavela 1958
Gim.butas 1974
1976
Glisi~-Jovanovic

1957

Glisic 1959
Grbic 1934
1957
Hautpmann 1967
Hockmann 1973
Holmberg 1964
Horedt
1954
1956
1970
1979
Hourmouziadis 1971
Ignat 1972
1973a
1973b
1977
1978
1979a
1979b
1981
Jovanovic 1973
1967
1968a
1974
1975
Ioniţă 1961
Istrate 1981
Kalicz 1978
1980a

în Studia Balcanica, 5, 21-35.
în Tracia, Serdicae, 5-27.
în Actes VIII CISPP, II, Belgrad, 263-272.
]. Gaul, Bul ASPR, 16, Old Lyme.
B. Gavela, în Starinar, 7 -8, p. 266-268.
M. Gimbutas, în Journal of Field Archaeology, I, 1974,
p. 272-302.
M. Gimbutas, C. Wesley. M. E. Suees, în Science, 17,
III, 191, p. 1170-1172.
- ]. Glisic - B. Jovanovic, în GlasnikMKiM, II p.
223-233.
- în Arheololki Pregled, 1, 1959.
- M. Grbic, în Starinar, (1933-1934), p. 48-50.
- în Starinar, 5-6, p. 24-27.
H. Hauptmann, ·în IstambMitt, 17,
O. Htickmann, Handbuch der Urgeschichte, MiinchenBem.
E. J„ Holmberg, în A]A, 68, p. 343-348.
- K. Horedt, în SCIV, 5, 1-2, (1953-1954), p. 290,
292, 296.
în Materiale, II, p. 7-39.

Istoria comunei primitive, Bucureşti.
Grabungen in einer vor- und frahgeschichtlichen
Siedlung in Siebenbargen, Bucureşti.
F. X. Hourmouziadus, Arhaiologikes Eefmuris, Atena.
D. Ignat, în Centenar Muzeal Ori!.dean, p. 161-164.
în Crisia, 3, p. 7-20.
în ActaMN, 10, p. 477-491.
înActaMN, 14, p. 13-21.
înCrisia. 8, p. 9-25.
în Crisia, 9, p. 721-733.
în Materiale. Oradea, p. 45-54.
în Crisia, 11, p. 41-58.
B. Jovanovic, în Actes VIII CISPP, II, Belgrad,
p. 290-293.
în Starinar, 18, p. 19-20.
în Archaeologia Iugoslavica, 9, p. 1-9.
în Materialy, 10, p. 31-49.
în Godilnjak, 14, p. 5-17.
I. Ioniţă, în ArhMold, I, p. 295-304.
în Materiale, Tulcea, p. 55-57.
N. Kalicz, în ]PMEvk, 22, p. 137-156.
- în Problemmes de la neolitisation dans certains regions ,U
l'Europe, Wroclaw, - Warzsawa - Krakow - Gdansk,
Moreşti.

p. 97-122.
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Kalicz, N. -

Mak.kay, I. 1972

1974
1976
Kalmar 1981
1983
Karmanski 1968a
1968b
1975
1977
1979
Kozlowsk.i 1982
Kutziân, 1944
I,a.k6 1977
1978
1980
1981
I,asz16 1970]
I,azarovici 1969
1970
1971a
197lb
197lc
1972
1973
1973/1974
1974-1977
1975
1976
1977a
1977b
1978a
1978/1979
1979a
1979b
1979c
1980a
1980b
198la
198lb
1981c
198ld
198le
198lf

- în Fllzetei a szlksz4rdi Balogb Âddm Muzeum, 10, p.
11-15.
A Mehteleki agyagistenek, Nyireghâza.
în MittAI, 6, p. 3-24.
Z. Kalmar, Epoca neolitictl şi eneolitictl în Bazinul Someşan, Cluj-Napoca, (ms.).
înActaMN, 20, p. 359-369.
- S. Karmansk.i, Slikana keramika sa lokaliteta Donja
Branjevina kod Deronja, Odzaci.
Zrtvenici, statuete i amuleti sa lokaliteta Donja Branjevina,
Odzaci.
Ornamentika na keramici sa lokaliteta Donja Branju ina,
Odzaci.
Katalog antropomorfe i zoomorfe plastike iz Okoline Odzaka, în Arheolo§ka Zbirka, p. 1 şi urm.
Donja Branjevina, Odzaci.
St. Kozlowski, Origin CSIEL, Wroclaw - Warszawa - Krakow, p. 11-110.
I. Kutziân, A koros kultura, Budapest.
E. I,ak6, în ActaMP, 1, p. 41-46.
în ActaMP, 2, p. 11-15.
în ActaMP, 4, p. 31-34.
în,! ActaMP, 5, p. 37-112.
A. Lasl6, în Memoria Antiquitatis, 2. p. 39-74.
Gh. Lazarovici, în ActaMN, 6, p. 3-26.
în ActaMN, 7, p. 473-488.
în Banatica, 1, 17-60.
în ActaMN, 8, p. 409-413.
în Pontica, 4, p. 31-40.
în Tibiscus, 2, p. 3-26.
în Banatica, 2, p. 25-54.
în A ctes V I I I CI SP P, p. 461-466; Tibiscus, 3, p.
31-63.
Comunicare la Bucureşti 1974; în Tibiscus, 5,
p. 57-66; în Apulum, 15, 19-26.
în Banatica, 3, p. 7-24.
în Pittioni Festschrift, p. 203-234.
Cornea-Preistorie, în Caiete Banatica, V.
în Banatica, 4, 1977, p. 19-44.
în Comori, 1978, p. 23-28, 32-39, 65.
la Simpozion 1978; în Studii şi comunicări Caransebes,
1979, p. 27-31.
Neoliticul Banatului, Bibliotheca Musei Naponcesis,
Cluj-Napoca.
şi. N. Cristea, în ActaMN, 16, 1979, p. 431-446.
în ActaMN, 16, p. 841-844 (recenzie).
Die Periodisierung der Starlevo-Cf'iş-Kultuf' in Rumă
nien, în I I I, Intef'nationale Tf'akologisches Kongf'es,
Wien.
în ActaMN, 17, 1980, p. 13-30.
Das FrUhneolithikum in Eisernes Tores, (comunicare),
Koln, 1981.
Fr. Resch, şi C. German, în Tibiscus, 7, p. 13-20.
Das neolithisches Heiligtum in Paf'ţa, (comunicare),
Xanthi.
E. Plldureanu, în Zif'idava, 14, 1982 p. 15-34.
E. Lak6, în ActaMN, 18, 1981, p. 13-43.
în PZ, 2, p. 169-196.
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1971
1974
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1981
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196la
196lb
1962
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1965

1970
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Milojcic 1043/1944
1949
Milleker

1950
1944/1950
1956
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1967
1969a
1959b
1970
1971
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Mitrofan 1975
Moclt 1976
Mogoşanu 1978
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!n Buletinul Comisiei Nlonumentelor Istorice,1, p. 31-39.
Cultura Vinla şi legăturile sale cu ceramica liniartJ, (comunicare), Hanovra.
şi I. Nemeti, în ActaMP; 7, p. 17-20.
în Arhlug, 10, p. 7-11.
J. Makkay, Îil ActArchSz, 8, p. 15-16.
în MFMEvk, 1, p. 47-58.
în JPMEvk, 13, p. 39-62.
J. Makkay, în AAASH, 26, p. 131-154.
J. Makkay, A magyarorzzdg(neolithikum kutatdsdnak
uj eredminyei, Budapesta.
Silvia Marinescu-Bîlcu, în SCIVA, 26, 4, p. 487-506.
Silvia Marinescu-Bîlcu, în Pontica, 14, p. 39-46.
Silvia Marinescu-Bîlcu, în Suceava, 8, p. 163-167.
Marta S. Mate, DDME, p. 55-56.
A. Mcpheron şi D. Srejovic, Early Farming Cultures i11
Central Serbia ( Eastern J ugoslavia), Preliminary Raport, Kraguevac, p. 15-26.
J. Mellaart, în Anatolian Studies, 11, p, 159-184 .
J. Mellaart, în Scie11tific American, august.
J. Mellaart, în Anatolian Studies, 12, p. 41-65.
J. Mellaart, în Anatolian Studies, 13, p. 43-103.
J. Mellaart, în Anatolian Studies, 14, p. 39-119.
J. Mellaart, Earliest Civilisations of the Near Est, London.
J. Mellaart, Excavations at Bacilar, Edinburg.
B. Milleker, Delmagyarorszag reglsegleletei, I, Timişoara.
Idem, II.
Idem, III
B. Milleker, în Starinar, 13, p. 102-166.
B. Milleker, în Starinar, 14, p. 129-140.
VI. Milojclc, Das Âltere Neolilhikum in Serbien, Wien.
Vl. Milojcic, Chronologie der jangeren Steinzeit Mittel
und Sad-osteuropas, Berlin.
Vl. Milojcic, în Reinecke Festschrift, Mainz, p. 108-118
VI. Milojcic, în Germania, 28, p. 111-114 (recenzie la
Ida Kutziân, The K lirlis Kultura).
Vl. Milojcic, în Germania, 34, p. 208-210.
VI. Milojcic, Neue Deutsche Ausgrabung im Mittelmeergebiet undim Vorderen Orient, Berlin, p. 225-236.
VI. Milojcic, Hauptergebnisse der deutschen Ausgrabunge11
in Thessalien ( 1953- 1958), Bonn.
în Germania, 38, p. 320-335.
în Germania, 39, p. 434-452.
Die wichtigsten Fragen der K lirlJs-Starlevo-Periode,
Heidelberg.
VI. Milojcic, şi H. Hauptmann, Die Funde der Frahen
Dimini-zeites der Argissa Magula, Thessalien, Bonn.
VI. Milojcic, în Germania, 37, p. 65-84.
tn Adriatica Prehistorica et A ntiqua, Zagreb, p. 81-86.
J. Miloj~ic-Zumbusch, Das frah Neolithikum, Bonn.
în Actes VIII CISPP, II, Belgrad, p. 248-251.
I. Mitrofan, în Apulum. 5, p. 93-101.
R.E. ::\'Iock, în Neolithic Macedonia, Los Angeles.
- FI. Mogoşanu, în SCIV A, 20, 3, p. 348-349.
D. Monah, în Carpica, p. 8-29.
- H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, II,
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Nandriş

1904
1907
1909
1911
1968,
1969
1970a
1972a
1972b
1977a
1977b

1978
Necrasov 1965
Nestor 1932
1949
1950
1951
1957
Nica
1971a
1971b
1976a
1976b
1977
1979a
1979b
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1981b
Nicolăescu-Plopşor

1965
1968

Nicolov 1974
1968
Paul 1965
1970
1978

Niţu

Papadoupolou 1958
Popuşoi 1965
1971
1976
1980a
1980b
1981
Păunescu 1963
1970
1978

Gy. Nagy, în ArchErt, 24, p. 417-421.
în ArchErt. 27, p. 266-279.
în ArchErt, 29, p. 146-154.
în ArchErt, 31, p. 147-164.
J.G. Nandriş The Prehistoric Archaeology of South East
Europe with Special Reference to Neolithic Figurines,
Philosophical D. Dissertations, Cambridge University.
în Memoria Antiquitatis, I, p. 11-66.
în Man, 5, 2, p. 192-213.
în Buleten]A, 12, p. 61-69.
Alba Regia, 12, p. 61-69.
The Perspective of Long-term Change in Suoth-East Europe
an Historical Geography of the Balkans, Londra, p. 2555.
On Interim Report an Further Field-work wztch a note on
tektites, în Journal American Scientific, p. 207-219.
în Studia Prehistorica, p. 198-211.
O. Necrasov, în- Apulum, 5, p. 19-33.
I. Nestor, im DerRGK, 22, p. 11-181.
în SCIV, 2, 1, p. 152-158.
în SCIV, 2, p. 208-219.
în SCIV, 2, p. 17-26.
în Materiale, 3, p. 59-63.
M. Nica, în SCIV, 22, 4, p. 547-556.
în Historica, 2, p. 5-33.
în SCIVA, 27, 4, p. 435-463.
în Dacia, 20,p. 71-103.
în Dacia, 21, p. 13-53.
în Materiale, Oradea, p. 29-30.
T. Niţă, în Dacia, NS, 23, p. 31-64.
Das fr'llhneolithikum in Oltenien. Comunicare, Koln
în Arhivele Olteniei, I, p. 27-39.
C. S. Nicolăescu-Plopşor, în SCIV,
16, 2, p. 407 -411.
Rezultatele arheologice din zona „Porţilor de Fier, în Comunicări, ser. arh., IV, Craiova.
B. Nicolov, Gradeşnica, Sofia.
Al. Niţu, în SCIV, 19,3, p. 387-392.
I. Paul, in1Revista Muzeelor, II. p. 294-302.
în Materiale, 9, p. 97-104.
Cultura Griş în sudul Transilvaniei. Descoperirile de la
Ocna Sibiului. 26-27 mai Cluj.
M. F. Papadoupolou, în Thessalika, I, p. 39-49.
E. Popuşoi, în RevMuz, 2, NS, p. 412-413.
Sesiunea ştiinţifică a muzeelor de istorie, Bucureşti 1964,
(1971), p. 30-41.
Raport asupra săpăturilor arheologice din aşeza1'ea neolitictJ
de tip Griş de la Trestiana, corn. Griviţa, jud. Vaslui,
Comunicare Vaslui.
în Cercetări istorice, 11, p. 107-133.
în ArhMold, 9, p. 7-17.
în Materiale, Tulcea, p. 36-52.
Al. Păunescu, în Dacia, NS, 7, p. 467-475.
Evoluţia uneltelor de piatră cioplitd descoperite pe teritoriul
Romtlniei, Bucureşti.
în Tibiscus, 5, p. 41-56.
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Petre-Govora 1969
Petrescu-Dîmboviţa

Pittioni 1980
Plastica 1981-1982
Popesizu 1964
Protase-Vlassa 1959
Raczi 1979-1980
Radn 1970-1971
1974
Rodueu 1962
1964a
1964b
1965
Roman 1974
Rusu 1971
Sachermeyer 1965
Schmidt 1945
Simouska 1975
1976
Srejovic 1963
1964
1969
1971

1973
1979
1981
Tasic 1958
1965
1969
Teodorescu 1963
Theocharis 1958
1959
1962
1971
1973
Titov 1980
Todd 1973
Todorovic 1967
1968
Trogmayer 1964
1968a
19G8b
1969
Tudor 1965

1957
1958
1976
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A.L. Pcrkins, The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia,
G. I. Petre-Govora, RevMuz, 2, p. 154-158.
M. Petrescu-Dîmboviţa, în li! ateriale, 3, p. 65- 79.
în ActaArchBp, 9, p. 53-68.
în Dicţionar de istorie veche a României, p. 29.
R. Pittioni, Geschichte Osterreiches, I, Urzeit, Wien.
Expoziţia „ Plastica neo- eneolitictl în România".
D. Popescu, în SCIV, 15, 4, p. 55-57.
D. Protase - N. Vlassa, în Materiale, 6, p. 445-450.
P. Raczi, SzolnokMMEvk, p. 27-33.
O. Radu, Neoliticul timpuriu în Banat. Cultura StarlevoCriş, Timişoara - Iaşi, (ms).
Fr. Resch - C. Germann, în Tibiscus, 3, p. 65-69.
R. Rodden, în PPS, 28, p. 267-288.
în Balkan Studies, 5, (Thes.salonik). p. 109-124.
în Antiquity, 38, p. 294-295.
în Scientific American, 212, 4, p. 83-88.
P. Roman, V. Boroneanţ, în Drobeta, 1. p. 117-128.
M. Rusu, în Banatica, 1, p. 78-83.
Fr. Sachermeyer, Die Âltesten Kulturen Griechenlands,
Stuttgart.
R.R. Schmidt, Die Burg Vuledol, Zagreb.
D. Simouska - V. Sanev, Macedonia Acta Archaeologica,
1, p. 25-88.
V. Sanev, Praistoria vo Centralna Pelagonia, Bitolja.
D. Srejovic, în Archlug, 4,
în Archlug, 5, p. 1-8.
Lepenski Vir, Belgrad.
Die Anfange des Neolithikum von Orient bis Nordeuropa.
Die Lepenski Vir-J(ultur und der Beginn der Jungsteinzeit an der Mittleren Donau, tn Fundamanta, A. 3, KolnWien, 1971.
în Actes VIII CISP P, Belgrad, II, p. 251-262.
Protoneolit-kultura Lepenskog Vira, în Praistoria Jugoslovenskih Zemalja, p. 33- 76.
Lepenski Vir. 1Vlenschenbilder einer frahen europăischer
Kultur, Koln - Miinchen, 1981.
N. Tasic, în Gtasnik MKiM, 3, p. 11-49.
E. Tomic, Crnokalalka Bara, Belgrad.
în Arheolo§ki Pregted, 11, p. 9-10.
V. Teodorescu, în SCIV, 14, p. 251-274.
D. R. Theocharis, în Thessalika, p. 70-86.
în Thessatika, 2, p. 39-49.
în Thessatika, 1, p. 63-83.
în Ancient Greek Cities, Atena.
Neolithic Greece, Atena.
N.S. Titov, J. Urdely, Arheologia Vengrii, Moskova.
J.A. ToH, în Actes VIII ClSPP, II, p. 214-225.
J. Todorovic, Arheolo§ki Pregled, 9. p. 7-9.
în Arhelo§ki Pregted, 10, p. 11-13.
O. Trogmayer, în AE, 91, p. 67-84.
în MFMEvk, p. 11-19.
în MFMEvk, 2, p. 35-40.
în MFMEvk, 2, p. 5-15.
D. Tudor, E. Comşa, S. 1\Iorintz, Ex. Bujor, P.Diaconu,
N. Constantinescu, în SCIV, 16, 2, p. 395-406.
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Tulok 1971
Ursulescu 1973

-

1972
1974
1982
Uzum 1973
Vasi~

1932
1936a
1936b
1936c
Weinberg 1965
Vizdal 1973
Vlassa 1966
1959a
1959b
1962
1963
1965
1966
1967
1968a
1968b
1970
1972a
1972b
1974
1976

-

M. Tulok, în AAASH, 23, p. 3-17.
N. Ursulescu, în Studii şi materiale, istorie, III, Suceava.
47-62.
în Carpica, p. 69-80.
în Studii şi materiale, istorie, 4, p. 9-15.
Primele culturi neolitice pe teritoriul Moldovei, teză de
doctorat, Suceava - Iaşi, 1982, m.s.
I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, în Banatica,
II, p. 403-416.
M. M. Vasi~. Preistoriska Vinla, I.
Preistoriska Vinla, II.
Preistoriska Vinla, III.
Preistoriska Vinla, IV.
S.S. Weinberg, în Atti VI CISPP, Florenţa.
]. Vizdal, Zemplin Mlad§ej dobe Kamennel, Kosice
N. Vlassa, în ActaMN, 3, p. 9-47.
în SCIV, 10, 2, p. 239-245.
în Materiale, 6, p. 448-450.
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LISTA LOCALITA'rJLOR CU .DESCOPERIRI SAU AŞEZARI
DIN NEOLITICUL TIMPURIU
1. Beba Veche
2. Cenad
3. Beşenova Veche
4. Cenei
5. Cruceni
6. Giulvăz
7. Parţa
8. Freidorf
9. Fratelia
10. Unip
U. Uliuc
1'2. Buziaş-Silagii.:
13. Jabăr

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.

Lugoj
Zăgujeni
Caransebeş

Iaz
Caraşova-Peştera

Liliecilor

Pojejena
Măceşti

Moldova Veche
Gornea-Căuniţa

de Sus

Lun~i
.
lui Climente
Dubova-Cuina Turcului
Dubova-Cuina Turcului

Gornea-Locurile
Dubova-Peştera
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27. Gura Văii-Ostrovu Golu
28. Schela Cladovei
29. Ostrovu Corbului
30. Verbicioara
31. Verbiţa
32. Cleanov
33. Basarabi
34. Sălcuţa
35. Almaju
36. Circea
37. Valea ,Răii
38. Sărăceşti
39. Stejaru
40. lpoteşti
41. Băneşti
42 Bucureşti-M. Vodă
43. Butimanu
44. Tirgşoru Vechi
45. Fintinele
46. Budureasca
47. Gherăseni
48. Băieşti
49. Cindeşti
50. Bonţeşti
51. Munteni
52. GirbovAţ
53. Măluşteni
54. Trestiana
55. Presecani
!;6. Fulgeriş

57.
58.
59.
60.

Dodeşti

Tătărani
Ivăneşti
Poieneşti

61.

Borleşti

62.

Dumeşti

Noi

63 Arsura
64. Hlincea
65. Birgăuani
66. Grumăzeşti
67. Agapia
68. Probota (Suceava)
69. Oboroceni

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Costeşti
Balş

Holm
Valea Lupului
Probota (laşi)
Trifeşti

lacobeni
Andrieşeni

Glăvăneşti

Vechi

80. Ripiceni
81. Mănăstirea Doamnei

82. Liteni
83. lpoteşti
83. Fălticeni
84. Udeşti
86. Suceava
87. Vilcele
88. Solca
89. Frătăuţii Noi
90. Leţ
91. Sf. Gheorghe

92. Ocna Sibiului
93. Cioclovina
94. Valea Nandrului
95. Hunedoara
96. Balomir
97. Tărtăria
98. Sebeş-Casa Jampa
99. Lamncrăm
100. Gaida
101. Berghin
102. Ghirbom
103 Uioara de Jos
104. Uioara de Sus

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Cipău

Tg. Mureş
Bandu
Iernut
Moreşti
Ţaga

Cluj
Gura Baciului
Someşu Rece
Ciurr.ăfaia

Buciumi
110. Vadu Crişului

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Zalău

Homorodu de Sus
Galoşpetreu
Văşad
Ciumeşti

Cubulcut
Zăuan

Suplacu de .Barcău
Fughiu
Biharea
127. Santău Mic
128. Oradea
129. Peştiş
130. Tinca-Rlpa
131. Arad

Truşeşti
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DAS FRUHNEOLITHIKUM IN RUMXNIEN

(S t a tt Z u sa m m e n

~a

s u n g)

Das vorliegende Studium ist eine erweiterte und verbesserte Variante des
Teiles welches uns aus der Arbeit „Das Frilhneolithikum in der pannonischen
Ebene und den benachbarten Gebieten" zufălt.
Der zweite Teii unseres Studiums .,Das menschlichen Leben im Frilhneolithikum", wird im Band IX der Acta MP erscheinen.
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O AŞEZARE TISZAPOLGAR LA DRAGU
(Contribuţii la geneza iculturii Tiszapo1gar în
zonele învecinate)*

judeţul

Sălaj şi

în

Apariţia unor studii recente, .analitke, amănunţite, asupra evoluţiei
neolitioului tîrziu din Bazinul Someşului1, precu:m şi asupra culturii
Tiszapolgar2, publicarea unor materiale nou descoperite la Gilău3 , cercetările intense de la Parţa4, ne-au oferit prileju~ unor refleicţii asupra
altor materiale, mai. vechi, a:Nate în colecţiile muzeelor5. Prin prisma
noilor intexpretări şi descoperiri avem posibilitatea, ,prin publicarea lor,
să aducem in discuţie una din ,problemele de bază a culturii Tiszapo~gar,
cea a originii ei.

Materialele de la Dragu, de altfel foarte J)Uţine, mai multe fragmente de la
trei vase care se află în Muzeul .de istorie al Transilvaniei6, prin caracteristicile
lor ne-au pus citeva probleme deosebite, referitoare la încadrarea cronologică şi
culturală. Rezervele noastre, pe care 'le precizăm de la început, se datoresc puţi
nătăţii materialului. Dorim însă, prin precizarea problemelor pe care le ridicăn:,
să atragem atenţia asupra lor, în vederea unor viitoare sondaje de salvare, mai
mult decît necesare.
Materialele arheologice ajunse la Cluj-Napoca au 'fost donate de Cristea
Alexandru şi Sălăjan Titus, din Dragu, casa nr. 39, in 29 iunie 1970, pe atunci
elevi, neavînd alte informaţii decît că au fost găsite .pe „Vfrful Ţightletului".
Localitatea Dragu este cunoscută mai de mult in literatura de sipecialitate
prin descoperiri arheologice neolitice şi eneolitice in punctele: Bulbuc, Poduri,
(epoca 'bronzului), Lespezi, Pusta Mică 7•
,,. Comunicare susţinută la sesiunea Muzeului de istorie şi artă din Zalău,
noiembrie, 1983.
1 Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, în ActaMN, 19, l91i2, p. 221-245.
2 Gh. Lazarovicl, în ActaMN, 20, 1983, p. 3-32.
3 Z. Kalmar, in ActaMN, 17, 1980, p. 393-416; Idem, in ActaMN, 18, 1981,
p. 305-320; Idem, în ActaMN, 19, 1982, IP· 247-248, fig. 1.
4 In anul 1978 au început cercetările sistematice, care rontinuă şi astăzi, la
Parţa, deschizîndu-se suprafeţe ce măsoară peste 400 m2. Referiri la staţiune:
M. Moga, in RevMuz, 3, 1963, rp. 295; Gh. Lazarovici, în Tibiscus, 2, 1972, p. 3 şi
urm., pl. IX-X; Idem, in Tibiscus, 4, 1975, p. 9 şi Um"J.; Idem, ln ActaMN, 20,
1983, fig. 2/1, 3, 5, 17; 3/5-6; 4/8, 12, 13; 5/3, 14-15; 7~11, 15, 20; 9/7-8, 19, ş.a.;
A. Oprinescu, în Banatica, 6, 1981, p. 43-49.
5 R Florescu, în Revista Muzeelor, 2, 1972, p. 134; :E. Lak6, în ActaMP, 4,
1980, p. 32; Idem, în ActaMP, 5, 1981, p. 63 nr. 66b; p. 64 nr. 67c; rp. 65 nr. 67f;
p. 78 nr. lOOi.
6 Nr. inv. P. 77560-77562.
7 E. Orosz, Husz ismeretlen osemberi teleprOl, Cluj, 1903, p. 4; G. Finâly,
în ArchErt., 1904, .p. 243-246; J. Marţi.an. Repertoriul arheologic pentru Ardeal.
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La punctul Lespezi au fost efectuate sondaje tn anul 1902, fiind descoperite
clteva fragmente ceramicei' atribuite culturii Tiszapolgăr ,de cAtre I. Kutziăn9.
Ceea ce ne frapa 1a materialele de la Dragu10 era asemAnarea lor cu cele
de la DAbka11 şi Gi1Au12, ambele staţiuni fiind socotite cele .mai timpurii din
Transilvania.
Nu ştim încA cu precizie dacA punctul „Lespezi" şi „Virful Ţighiletului",
aparţin aceleiaşi staţiuni, este clar, insA, cA ln parte &int contemporane.
Noile materiale, pe care le ;prezentAm, au urrrJltoarele caracteristici:
1. Partea SlllPerioarA a unei cupe (fig. 1/1), pastA semifinA, clrAmiziu spre
vişiniu, arsA secundar, bine netezită, cu urme de spatulă de 'la lustruire. două
şiruri de cite patru proeminenţe mici, conice, cu început de perforare, toate aşe
zate pe pintecul vasului.
2. Partea superioarA a unei cupe de mArime medie (fig. 1/2), pasta semifină.
cărămizie, arsA secundar, slip lustruit, cAzut parţial, un şir de patru :proeminenţe
conice, trei cu început de perforare.
3. Mijlocul unei cupe sau a unei strAchini cu picior (fig. 1/3), pasta semifină
spre izrosieră, interior bine netezit, urme de slip picat în exterior.
Ceea ce deosebE!!lte aceste materiale de alte descoperiri Tiszapolgăr din Transilvania, sînt douA elemente: a) - factura bunA, culorile roşii - ce-i drept au
suferit şi arderi secundare - şi b) - forma lor. Aspectul facturii este asemă
nător cu cel din cultura Heripăly din Crişana, de la Oradea Saka 13 , sau din
descoperirile de la Cluj - Sfîntu Ionl4, din orizonturi cronologice anterioare.

Sintetiz1'.n'd, pe un spaţiu mai farg, -0pin'iile referitoare la originea
culturii Tiszaipolgar, Gh. Lazarovid precizează componenta de bază ca
fiin'd fondul 1autohton în evoluţia căruia se petrece un fenomen caTe va
finaliza in cul'tura Tiszapolgar. Elementele care contribuie direct sau
stau la baza procesu~ui genet'ic, pentru zonele 'din vestul României, sînt
din grupele neolitice tîrzii; Tisa, tisoilde, Lumea Nouă-Cheile Turzii
(faza tirzie), Icl-Od, Petreşti, Sup1acul tle Barcău, Herpa·ly15. Acestea formează f.ondul pe care îl prelulerează două fenomene: 1 met'alrurgia
cuprului 16; 2 - ponderea ocu'paţiilor legate de creşterea vitelor şi vinăBistriţa,

1920, p. 17; M. Roska, l:n Kăzlemenyek, 1, 1941, p. 56; Roska, Rep., 1942,
p. 69-70; Şt. Ferenczi, ln Studia, 2, 1962, IP· 37; I. Bognăr - Kutziăn, The Copper
Age Tiszapolgcir Cu.lture tn the Carpathian Ba.sin, Budapesta, 1972, p. 113, 165,
173, pe hartă este la nr. 117; E. Lak6, op. cit., p. 52-53.
11 G. Finăly, op. cit., p. 243-246, fig. 1-4.
11 I. Bognăr - Kutzlăn, op. cit., p. 133, nr. 117, p. 165.
10 G. Finăly, op. cit., p. 245, fig. 4.
11 N. Vlassa, în ActaMN, VI. 1969, p. 27-45.
12 M. Rusu, ln Banatfca, 1, 1971, p. 80 şi urm.; Idem, în StComCaransebeş,
1979, p. 164-165, fig. 3 şi nota 18 (autorul le atribuie fazei a II-a a culturii
Tisa); Z. Kalmar, Epoca neolitică şi 1mpolitică în Bazinul someşan (lucrare de·
licen~), Cluj, 1981; .v~l şi supra nota 3:
Gh. Lazarov1c1, Z. Kalmar, op. cit., p. 243, pl. IIl/9-17.
H Ibidem, p. 243, pl. IIIfl-8.
l~ Sintetizate de Gh. Lazarovici, op. cit., notele 17-72, vezi aici şi bibliografia.
l& I. Bognăr - Kutziăn, The Copper Ag.e Cemetery Tiszapolgdr Basatanya.
Budaipesta, 1963, p. 330-336; Idem, The Ea11ly Copper Age Tiszapolgdr Culture
in the Carpathian Ba.sin, Budapesta, 1972, p. 139-144; Idem, în Actes VIII CISPP~
11, 1973, .p. 300-316; S. SHka, 1n S.z, 17, ·1969, p. 415--434 (436); z. Szekiely, in
SCIV, 21, 2, 1970, p. 201-202; Al. Vulipe, Axte und Betle in Rumanien ln Priihistorische Bronzefund.e, IX, 2, 1970, p. 13-21, 23, 25, 54; M. Rusu, op. cit., p. 80-81;
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toarea17 , acestea sînt şi principa.ii factori economiei şi soci'ali, care stau
1°a baza evoluţiei locale.
ln toată perioada anterioară civilizaţiei Tiszapolgâr pe deplin formate, în zonele sălăjene observăm un fenomen de sinteze culturale între
grupurile din Crişana de nor'd 18 şi cele din Cîmp'ia Someşului19. Foarte
probabil, sub presiunea -triburilor cu~turii Petreşti.20 (orizontul cronologiic la care se petrec fenomenele nu este prea sigur) o serie de comunităţi de tip Iclod tîrziu (II/III şi III) pătrund ptnă în zona Zalăului,
la Zalău - Deasupra I.L.F. (FarkaSdomb)21. Acest curent a 'avut drept
cale naturală văile din Bazinul vestic :al Someşului Mic, din partea de
sud a~ Podişiului someşan, pe valea Lonei şi al altor văi mai mici ce
se varsă în Someşul Mic. Dragu se găseşte tocmai in mijlocul acesitui
teritoriu de unde şi importanţa deosebită •a sa. Aspectul hun al ceramicii ar putea veni d'in cultura Petreşti 'sau din HerpiHy. Fără o săpă
tură ·de •amploare, desigur, este greu de precizat exaJct cum 'Stau lucrurile, mai ales că aceste materiale se deosebesc în mod evident de alte
materiale Tiszapolgar mai evoluate, descoperite în ţinuturLe sălăjene2'l.
Locuirea de la Dragu are o importanţă deosebită ·pentru clarificarea
originii culturii Tiszapolgar 'Clin •aceste zone, 'deoarece conţine multe
elemente care au alcătuit fondul autohton al noii culturi.
ZOIA KALMAR

B. Jovanovic, Metalurgia eneolitskob perioda Jugoslavije, Belgrad, 1971, p. 45;
Kutzian, On the Origin of Early Copper - Processing in Europe
(To !Ilustrate Monuments Essayer on Archaeology Presentecl to Stuart Piggot),
London, 1976, p. 71-75; I. Vi2Jdal, Tiszapolgarske prohebisko vo Vel'ikych Raskovciah, Kosice, 1977, p. 118-123.
17 N. Kalicz, în ArchI!:rt, 1, 1966, p. 3; I. Bognâr Kutziân, A korai rezkori
Tiszapolgari cultura a Karpatmedenceben (rezumatul te2Jei de doctorat), Budapesta, 1972, p. 11; I. Ecsedy, in FolArch, 28, 1977, p. 32-34.
lB Ne referim în primul rind Ia materialele de la Suplacul de Baroeău.
D. Ignat, in ActaMN, 14, 1977, p. 17-18; Idem. în Materiale şi ceTcetări arheologice, Oradea, 1979, p. 45 şi urm.; Idem, în Crisia; 12, 1982, p. 19-28; Gh. Lazarovici, in ActaMP, 7, 1983, p. 35 (tabel cronologic).
19 ~te vorba de comunităţi lclod tîrzii din Bazinul Someşului. Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, op. cit., p. 221-245.
20 O sintez!i dintre comunităţile lclod şi Petreşti, sau un grl.llp asem!inător
poate fi observată in Bazin·ul someşan pe văile Vl0.9tice 1a CAienu, Vlaha - Dfmb,
Viişoara şi poate altele. Intre materialele de tl.a Cluj-Naipoca Piaţa Ştefan cel
Mare este o strachin!i de influenţă Petreşti şi un vas de tip pahar cu proeminenţe
in loc de picioare, fornnă des intilni·tă in mediul Tiszapolgăr. Această staţiune se
datează la sfîrşltul fazei I şi la sfirşit de 11 şi început de HI al grupului lclod;
Gh. Lazarovici, Z. Kalrnar, R. Ardevan, comunicare, Cluj-Napoca, 1982, fig. 12/10.
21 S!ipături de salvare 1'983, efectuate de E. Lak6 cllreia li mulţumim şi pe
aoeastă cale pentru amabilitatea cu <:are ne-a arătat rr.aterialele. Apar o serie
de fragmente ceramice lucrate în tehnica Iclod, avînd şi unele forme specifice:
strachină lobată, vase cu picior, proeminenţe mici conice. Materiale în MIJAZ.
22 R!istolţu Mare Şugăreasa, materiale in MIAZ, E. Lak6, in ActaMP, 5,
1981, p. 63 nr. 67b; Şumal, materiale in MIAZ, inv. CC. 388/1981, periegheză Luca
Sabin, informaţii amabile E. Lak6; I. Bognar - Kutzllm, The Early Copper Age
Tiszapolgar Cultu.re in the Carpathian Basim, Budapesta, 1972, pe hart!i nr. 108,
p. 115, 136, 173.

I. Bognar -
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UNE STATION TISZAPOLGAR A DRAGU

(Res urne)
L'article presente les n:ateriaux arclleologiques decouvertes ă Vîrful Ţîghî
letului6. La statlon neolithîque de Dira.gu (dep. de Sălaj) est importante pour la
questlon de Ia genese de Ia culture Tîszia,polgar. La ceramîque decouver.te ici
atteste la syhth~e culturelle entre Ies groUJpes neolithiques de la Crişana septentrionale18 et celles de la Plaine du Someş 1 ~. Ce phenomene a lieu, probablement,
â la suite de la poussee exercitee par Ies tribus de la culture Petreşti20 lorsque
!les communautes du groupe Iclod (Ies phases tardives, II/III et III) se deplacent
jusqu'aux allentours de la vl!lle Zalău d'aujourdhui21.
C'est un processus consomme dans le neolithique final, et ce groupe est la
couche autochtone qul apporte une contrîbution ă la genese de la culture eneolithique Tiszapolgăr.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

.~·'.o~· I
·. _·i
.. ·

'.;~·

I

I

I

\

I
I

'

-

-

/

1 l~

'-'-')
2

Fig. I. Dragu; ceramica di

8 - Acta Mvsei Porolisse11sis -

l cti;1

ura Tiszapolgar.

voi. VIII/1984

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

lN

OBIECTE DE PODOABA DE ORIGINE SUDICA
DE EPOCA BRONZULUI DE LA DERŞIDA
(JUD. SALAJ)

AŞEZAREA

Surprinzătoarea descoperire a prezenţei culturii Wietenberg pe Dealul Balota de la Derşida de către N. C hi di o ş an, a adus o contribuţie
deosebită şi în cunoaşterea faunelor de vîrstă holocenă timpurie. Săpă
turile efectua•te între anii 1963 si 1968 au scos la iveală numeroase resturi menajere, caracteristice în ·general staţiunilor de vîrsta bronzului.
ln această perioadă păstoritul joacă un rol important, după care speciile
domesticite, relativ puţine la număr, apar în depozite cu o frecvenţă
din ce în ce mai mare, spre deosebire de numărul ridicat al speciilor
vînate, a căror frecvenţă scade simţitor.
1

In staţiunea de la Derşida vînătoarea, după toate semnele, constituia o îndeletnicire de seamă. Abundenţa cerbului carpatin (Cervus elaphus) şi a căprio
'l"Ului (Capreolus capreolus), a mistreţului (Sus scrofa ferus) şi a ursului brun
(Ursus arctos), reprezentate sub forme viguroase, la care trebuiesc adăugate şi
alte specii de mamifere mai mici: lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes),
viezurele (Meles meles) etc .. reflectă un potenţial cinegetic deosebit, faţă de alte
staţiuni contemporane. Printre resturile menajere se remarcă prezenţa elanului
(Alces alces), Derşida reprezentînd astfel singura staţiune din nord-vestul României în care, alături de cervideele predominante, s-a putut identifica şi prezenţa acestei specii relativ rare.
Pasiunea pentru vînătoare în această aşezare se poate constata ~i după
numărul relativ mare al pandantivelor făcute din diverşi dinţi, in special canini
de urs sau de lup, canini şi incisivi de mistreţ, combinaţi probabil cu cochilii
de Dentalium şi o specie de Conus (Conus cf. mediterraneus) (Fig. 1-2). ambele
reprezentînd moluşte marine de origine mediteraneană. Am accentuat combinaţia
posibilă a pandantivelor de dinţi cu cochilii de Dentalium, intrucit aceste moluşte, de formă tubulară, apar în această aşezare în număr considerabil, după
aprecierile noastre depăşind 200 exemplare, din care 86 se găsesc în patrimoniul
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea (Fig. 3-4).
In tiIT.pUl săpăturilor localnicii au recunoscut forma .,macaroanelor mici,
de culoare albă" din care ... ,,pe vremuri, un păstor al satului a cules atîtea,
incit şi-a împodobit cu ele traista de piele ... ".
Dacă iniţial amintirile localnicilor cu traista păstorului pAreau simple poveşti, atunci săpăturile confirmau 1prezenţa cochiliilor dind impresia unei perturbări faunistice, ele fiind obţinute de locuitorii acestei staţiuni ori dintr-un
loc fosilifer apropiat ori, prin intermediul comerţului, din ţinuturi indepărtate.
Asemenea cochilii .exotice au fost descoperite în zona Crişurilor în aşezarea
neolitică de la Salca (Oradea), sub forma unei cochilii de purpură (Murex sp.),
precum şi în staţiunea neolitică de la Valea lui Mihai, sub forma unui colier
alcătuit din 16 exemplare şlefuite de Nassa sp., ambele specii reprezentînd elemeRte existente şi astăzi in fauna Mării Mediterane.
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In literatura noastră de specialitate elemente de deoor din cochilii de moa (1942) la Simeria, din mo:rminU> de vîrstă
de cochilii, descoperite în 1901, fără să preresturi de Dentalium de la Cojocna (după
E. Or os z).
In 1970 A 1. V. Gros su identifică la Cuina Turcului, în strat romanello.
azilian I, un fragment de Dentalium, întrebuinţat ca ornament, dar după starea
de fosilizare şi după dimensiunile mari exclude posibilitatea ca aceasta să aibă
provenienţa din Marea Mediterană. In stratul romanello-azilian IL. autorul descrie
un colier de Theodoxus transversalis, Theodoxus danubialis, Lythogliphus naticoides, Nassa (Cyclope) neritea, şi Zebrina detrita. Gros su subliniază faptul că
toate exemplarele sînt în stare fosi'lizată şi perforate. Primele trei specii şi Zebrina trăiesc în albia Dunării, iar Nassa este de provenienţă mediteraneană, dar
obţinută din depozit fosilifer.
Prima sinteză asupra cochiliilor marine prezente în staţiuni de cultură materială primitivă din ţara noastră a fost efectuată de E. Co m ş a. în 1973. In
cele 25 de staţiuni de vîrstă neolitică sînt semnalate zece specii: Pectunculus
py.ZOsus, Pectunculus sp., Cardium sp., Tridacna (?) sp., Spondylus gaederopus,
Spondylus s,p., Ostrea edulis, Nassa reticulata, Cyclonassa sp., şi Dentalium sp.,
specia predominantă constituind-o c<>chiliile de Spondylus sp., utilizate ca elemente de decor aproape în toate staţiunile.
Cochilii de Dentalium sînt semnalate de E. Comşa din următoarele aşezări:
Ceamurlia de Jos: „perle tubulare" de 3 cm lungime şi 1 cm grosime.
Andolina: 24 cochilii de Spondylus sp. şi 6 de Dentalium sp.
Vărăliti: 2 cochilii de Dentalium sp. şi 69 perle din Spondylus sp., în plus
numeroase perle de Spondylus sp. şi Dentalium sp. din necropolă.
Cernica: elemente de decor din Spondylus gaederopus, Ostrea edulis şi Dentalium sp.
Glina: un colier de perle circulare de Dentalium sp.
Vădastra: cochilii de Dentalium sp., Nassa reticulata şi Cyclonassa sp.
1uşte sînt semnalate de M. Ros k
hallstattiană cu un bogat inventar
cizeze specia. Acelaş autor citează

I. O b e r 1 ă n d e r-T î r nove a n u identifică n:ărgele de Caraşezarea neolitică de la Savighiol (Jud. Tulcea).
Din semnalările de mai sus reiese că folosirea cochiliilor de Dentalium ca
elemente de decor, se practica pe teritoriul României încă din epoca neolitică,
dar numai în terit.oriile extracarpatice şi cu predilecţie în Dobrogea şi in Cîmpia
munteană: LLrnanu, Ceamurlia de Jos, Brăiliţa, Andolina, Vărăş.ti, Cernica, Glina,
Vădastra şi Cuina Turcului. Ordinea înşirării localităţilor pare să inspire o cale
de răspîndire din zona pontică în spre V (Fig. 5).
In lucrările sale asupra culturii Wietenberg de la Derşida, N. C hi di o ş an
se ocupă pe larg de formele de decor desooperite în această staţiune şi de frecvenţa cochiliilor de Dentalium care, în Transilvania, apar în perioada bronzului
timpuriu, folosindu-se pe tot parcursul epocii, mai ales în cultura Otomani: Să
lacea, Vărşand, dar în număr inc<>mparabil mai redus <lecit la Derşida. Sporadic
au fost identificate la Pecica, Girişu de Criş, Sălacea şi în Peştera de la Igriţa
(com. Aştileu) în strat remaniat (I. E mod i; 1978).
Pe teritoriile vestice şi vecine în perioada de trecere ele erau utilizate de
purtătorii culturii P&el şi sint identificate 5P0radic in cultura Mureş (grupul
Gava), cultura Nagyrev la Hatvan (I, Bon a, 1975) pină in ariile culturii Unetice
(grupul Wieselburg) etc. (0 h ren b erg e r, A. 1956).
Piese identice sint cunoscute in bronzul timpuriu din Slovacia şi Polonia.
Astfel, într-un mormint de la Hrane, s-a descoperit un colier format din perle

In 1979 E.

dium sp.

şi

şi

Chondrula sp. in
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de Dentalium sp. şi raite cochilii (I. V 1 adă r, 1964), iar alt colier la Vycâpy Opatovce (Mari a G im b u tas, 1'965).
NumArul mare al cochiliilor de Dentaiium descoperite la Derşida a impus
şi examinarea locurilor fosilifere din împrejurimi, în primul rînd a deschiderilor
de virstă rpliocenA din Pîriul Peşterii. aflate la poalele acestei aşezări, unde ele
lipsesc cu desăvîrşire (I. Al. Maxim - V. Ghiurcă 1963; N. Macarovici T. Jur c s â k 1968; T. Jur c s â k 1973).
Forme fosile, uşor degajabile din strat, care corespund şi dimensional şi
morfologic cu cochiliile mai mult sau mai puţin şlefuite de la Derşida, apar în
tortonianul de la Buitur de Ungă Cluj (DentaUum badense Pa r t s c h), fiind deoseb1t de abundente, spre deosebire de cele de la Rî,pa 1(Tinca, jud. Bihor), care
sînt forme de dimensiuni reduse şi mult mai puţin frecvente.
Materialele pe care le prezentăm în cele patru figuri, grupate in alternativa
unor forme decorative, variază între lungimile de 24,5 mm pînă la 44 mm, cu
diametrul orificiului proxima! între 6 şi 9,2 mm, iar orificiul distal între 3,5 şi
6,7 mm. Au culoarea albă-<:enuşie, uneori gălbuie sau roz, sînt uşor curbate şi
fin striate longitudinal. Gradul de fosiJizare este relativ incipient, fapt <lupii. care
presupunem că piesele respective nu depăşesc vîrsta staţiunii. Atribuite iniţial
speciei Dentalium elephantinum, exemplarele s-au :clovedit identice cu cele de
Dentalium vulgare Da Cost a, provenite din zona mediteranean!!., din colecţia
Muzeului de Istorie Naturală „G r. Antipa", cu care au fost comparate. Aceleaşi caractere le au şi piesele !\I)OTadic descoperite la Sălacea şi Gkişu de Criş.
Este de subliniat faptul că pină în prezent din staţiunea de la Derşida nu au
fost identificate cochilii întregi. Fiecare exemplar din colecţia ,Muzeului Ţării
Crişurilor a fost secţionat, după aspectul unor piese o cochilie fiind tăiată chiar
in mai multe bucăţi. Materialele care provin din staţiunea de la Limanu, (cultura Hamangia) pe care am avut posibilitatea să le examinăm, in majoritate sînt
puternic corodate sau şlefuite longitudinal, fapt care exclude orice precizare specifică.

Am amintit că in afara cochiliilor de Dentalium au fost descoperite două
cochilii de Conus mediterraneus (Fig. 1-c şi 2-a), ambele perforate la apex, pe
care le-am reconstituit in grupajul descoperirii lor. Examinările microscopice au
scos in evidenţă structura relativ proaspătă a conchiolinei şi polisarea cochiliei
printr-un grad avansat de uzură. Astfel, detaliile morfologice sînt şterse, coloritul original în schimb, de galben-sidefiu cu nuanţe de roz, se menţine.
Comparativ cu moluştele mediteraneene utilizate în scop decorativ în staţiunea de la Derşida, sînt semnificative materialele identificate in staţiunea de
la Sălacea. I. Or de n t 1 ic h (1972) desrnperă, într-un nivel de bordei incendiat,
un colier format din cinci elemente faunistice (Fig. 6): un canin inferior sting
de cal (Equus caballus), un incisiv superior drept de mistreţ (Sus scrofa ferus),
o cochilie de Conus mediterraneus, o cochilie de Conus cf. generalis şi o valvă
de Pectunculus glycimeris, alături de un microlit de obsidian. Cu excepţia dinţilor de mamifere şi aceste piese sînt de origine mediteraneană. Starea cochiliilor
este slab alterată, cu excepţia exemplarului de Conus cf. generalis, descoperit in
stare calcinată, fisurat şi deformat din cauza focului.
In baza datelor de mai sus, considerăm că numărul mare al cochiliilor de
Denta,lium descoperite în staţiunea de la Derşida, împreună cu cele două exemplare de Conus sp., reprezintă piese decorative obţinute prin intermediul unui
schimb comercial din sud ,spre nord, nord-vest, lăsînd amprenta acestor faune
marine în numeroase staţiuni, ·fenomen dealtfel cunoscut încă din paleolitic
(L. P f ei f te r, 1914). Frecvenţa deosebit de mare a cochiliilor ,prelucrate de
Dentalium la Derşida, constituie un fenomen unic atit în ţara noastră cit şi în
raport cu staţiunile ţărilor învecinate. Dacă presupunem că majoritatea acestor
elemente sînt de origine mediteraneană, atunci o cochilie neprelucrată de Hypopus
.maculatus (Fig. 7), descoper)tll. deasemenea pe Dealul lui Balotă şi care din
punct de vedere zoogeografie reprezintă o specie cantonată în bazinul Oceanului
Indian, ne determină să ne gîndim la interacţiunea unor schimburi mai largi,
care deopotrivă puteau fi desfll.şurate prin Orientul Apropiat, sau prin sud-estul
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Asiei. Datele comparative din multe privinţe pot fi convergente, luind ln discuţie
doar problematica găinii domestice. SIJ)eCie oare apare bMlSC în neoliticul României (E. K e s s 1 e r, 1966), fără forme de trecere, ~a un posibil element adus
din Orient.

Cochiliile de Dentalium, atît ca elemente de decor, cit şi ca mijloc
de plată, au avut un rol important în istoria unor popoare (I. E. Lip is,
1960). In Muzeu~ de Antropologie din Haifa este expus scheletul unui
copil descoperit la Eynan (Mesolitic, cultur.a Nabufi'ană) înhumat într-un
'Înveliş bogat ornamentat cu cochilii de Dentalium, în mai multe registre. El :r.eprezinită cea mai veche mărturie a utilizării coichiliilor de
Dentalium în scop decorativ sau pur funerar (?) Este foarte posibil 'C;a
şi pentru purtătorii culturii Wietenberg (le la Derşlda cochUile tubul1are să fi avut o semnificaţie 'deosebită, care se va putea elucida eventual printr-o mai aprofundată cercetare multidisciplinară.
TIBERIU JURCSAK
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PARURES D'ORIGINE SUDIQUE DANS LE SITE DE L'AGE DU BRONZE
DE DERŞIDA (D~. SALAJ)
(Re sume)
Pendant les recherches dans la station de l'âge du bronze de Derşida (culture Wietenberg). ont ete identifiees des nombreuses coquilles de Dentalium sp.
(Mollusca, Scaphopoda) pres de quelques exemplaires de Conus mediterraneus,
utilisees comme parures, avec des pendentifs de dents de mammiferes.
Les ornements de Dentalium, qui ont ete importe:i par echange du sud,
sont presents dans le Neolithique mais seulement au sud des Carpates.
Dans l'âge du bronze des coquilles exotiques ont ete decouvertes sporadiquement dans Ies stations de Vărşand, Pecica, Girişu de Criş, Sălacea, Cojocna et la
Grotte lgriţa.
Leur abondance dans la station de Derşida est un phenorr.kne unique aussi
dans l'aire de la culture Wietenberg que sur le territoire de notre pays.
La majorite des coquilles sont fa<;onnees (sectionnees dans des morceaux
ă diverses dimensions) et ne proviennent pas d'un gisement fossile. On peut Ies
encadrer ă l'espece .Dentalium vulgare et elles provjiennent, :probablement, du
bassin de la Mer Mediterrane.
A cote de Dentalium, on fait reference ă une coquille de pourpre (Murex sp.),
trouvee dans la station neolithique de Salca (Oradea), aux perles de coquilles
de Nassa sp. decouvertes ă Valea lui Mihai {Neolithique), et aux coquilles perfor6es de Conus mediterraneus, Conus cf. generalis et PecttlinCUlus glycimerlis,
trouvees ă Sălacea (epoque du bronze, culture Otomani).
Dans la station de Derşida on a trouve encore une valve pas fa<;onnee de
Hypopus maculatus, une espl!ce de mollusque qUi vit dans !'Ocean Indien.
on· suppose, en consequenoce, qu'il .existait un echange d'objets decoratifs,
parures, tant avec la population du bassin de la Mer Mediterrane qu'avec celle du
Prochain Orient.
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Fig. l. Colier din ,piese faunistice. Derşida 1968. (a. canin de lup, perforat /Cams
lupus/, b. incisiv de cline d0me6tic, /Canis fa1Tllil'liarls/, c. Conus mediterraneus cochilie perforată, d. Dentalld.um vulgare. Reconstituire duipli. materialele jdesco-perite Ia un loc. Muzeul Ţli.rii Crişurilor, Oradea.
Fig. 2. Piese decorative dintr-un colier cu cochilii. DerŞida, ,1963. (a. Conus mediterraneus, b. Dentalium vulgare}. Muzeul Ţli.rii Crişurilor, Oradea.
1
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Obiecte ele

podoabă

din

aş ezarea
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Derşida

Fig. :i. Colier de D entalium sp . .DerŞida, 1964. Reconstituire în
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea.

Fig. 4.

Mărgele

de Dentalium grupate în
şida,

formă

de aplice p c

1964.
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Fig. 5. Harta R.S.R. cu localităţile unde au fost identificate obiecte de podoabă din cochilii de Dentalium. 1. Limanu, 2. Ceamurlia de Jos, 3. BrAlliţa, 4. Andolina, 5. VArăşti, 6. Cernie'a, 7. GUna, 8. VAdastra., 9. Cuina Turcului, 10. VArşand, 11. Pecica, 12. Glrişu de Criş, 13. S4lacea, H De~ida, 15. CoJoc„
na, 16. Peştera Igriţa. IntocmitA dupAwww.muzeuzalau.ro
E. Comşa (1973)
şi N. C hi di o ş an (1978).
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Fig. 6. Colier din elemente fauni5tice. Sllacea 1969. Legendă: 1. Sus scrofa ferus
l superior dext., 2. Pectunculus glycimeris, 3. Equus cabatlus, C. inf. sin. 4. Comu
cf. generalis, 5. Conus mediterraneus, 6. microlit de obsidian retuşat, 7. ,Sus scrofa
ferus, I inf. dext. Reconstituit şi determinat de T. Jur c să k, 1970.

1
O

2

3 cm

Fig. 7. Hypopus maculatus, valvă neprelucratli. Staţiunea de virsta bronzului de
pe Dealul lui Balotli, Derşi-da 1969.
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SPADA DE BRONZ DE LA GHENCI (JUD. SATU MARE)

Spada de bronz de la Ghenei, ieom. Căuaş, jud. Satu Mare, a fost
pe '1a mijlocul lumi septembrie 1982, cu oc~'i.a arăturilor
de toamnă, la aproxfuliativ 3,5 km E de local'itate, în zona de hotar denumită Togu_ Mare, punctul ferma Car'doş 1 •
Din cercetările de teren efectuate la faţa locului, reiese că piesa
reprezintă o descoperire izolată, . ajunsă probabil incidental iin locul
unde a fost gă'si:tă. Deşi nu face parte d'intr-un 'depozit şi nu se poate
lega d1rect de !\.ln complex 'arheologic, arma reprezintă prin forma, tipul
şi ornamentaţia ei, precum şi prin raritatea în zonă şi starea bună de
conservare, o descoperire .arheologică deosebită, care credem, merită
să fie pusă în cir1euitul ştiinţific.
descoperită

Spada este de tipul cu lama în formă de flamă alungită, cu garda minerului
te11minatA în cupă cu buton 1(Schalenknaufschwerter) .şi este .foarte bogat decorată prin gravare. Starea de conservare este bună .piesa prezentind doar mici
.ştirbituri la virful lamei, pe ambele ·ţăişuri şi la cupa terminală a minerului,
precum şi mici .pet~ de rugină pe miner din cauza ·oxidării, avînd o patină
no,b.iţă _de culoare verzuie.
.
· Lama armei a fost turnată separat de miner, a,poi asamblat!, axul median
longitudinal al lamei avind o uşoară deviaţie. aproape insesizabilă, .faţă de axul
minerului, în dreptul niturilor .gărzii. Lama are o nervură mediană format! din
trei caneluri ponsonate care se pierd treptat în grosimea ei şi este decorată prin
gravare ,cu un fascicol de .patru linii, ,pe toată lungimea ei, dublat de alte două
fascicole de la jurr.ătatea lamei spre virf. La îmbinarea cu minerul, lama se
ingustează în formă de pelta, accentuindu-se astfel ~orma svelt! a acesteia, iar
fascicolul de linii este dublat spre exterior cu un motiv decorativ constind din
înscrierea ritmică a unor arce .de cerc cu un punct la mijloc. In secţiunea transversală lama este relativ îngustă, avînd o formă biconvexă şi este mult îngroşată
spre garda mîn!!!'ului, avind o formă romboidală, accentuată de cele trei caneluri
ale nervurii mediene.
Garda minerului are braţele convexe, prevăzute cu două nituri şi ornamentate cu un fascicol de trei linii inciziate în formă de S, aşezate simetric .
.Minerul are o formă sveltă, realizată ,printr-un contur dublu arcuit, Jar în
profil transversal are formă ovală aplatizată. Decorul minerului, reprezentind
patru cercuri, .fiecare format din patru linii concentrice ·CU un punct la mijloc,
este organizat în patru registre orizontale ţl.elimitate prin benzi de şase sau şapte
linii; liniile bordiere fiind punctate continuu.
Cupa terminală, este ,delimitată de miner prin trei rinduri de haşuri de
mărimi diferite .gravate alternativ, este decorată cu trei benzi de linii, ultimele
1
Spada a fost recuperată de cetăţeanul Jakab Iuliu din Ghenei. La 14 septembrie 1983 a intrat în patrimoniul Muzeului orăşenesc Carei, inv. 7.023.
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doui fiind dublate de un şir de arcade. ,Butonul are ,formă ovală şi este decorat
cu cercuri concentrice, un şir de .arcade şi două rînduri de haşuri alternative.
Lungimea totală a spadei 59 cm, lungimea lamei 47 cm, lungimea minerului
cu garda 12 cm, lăţimea maximă a lan:ei 4,9 cm. a gărzii 4,6 cm, lăţimea maximă
a minerului 3,1 cm, cea ,minimă 1,7 cm, grosimea lamei ,0,6 .cm, a minerului
2,9 cm, diametrul butonului 1,7-1,5 cm. greutatea piesei 835 gr., (Pl . .I/1, 1 a; 11).
Cercetătoarea A. D. Alexandrescu, care a studiat spadele de bronz descopeTite pe teritoriul României 2 , împarte spadele cu miner terminat în cupă cu
buton ln două variante, spada de la Ghenei incadrindu-se in prin:a variantă,
sau cea clasică3 • Mai recent I. Chicideanu. pe baza descoperirilor de la Călineşti
şi Marvila reia problema spadelor de tip Sohalenknatlf.schwerter din ~ntreaj?a
Europă, stabllind două tipuri A şi B4 , spada prezentată aici 1ncadrindu-se în
tipul B 5•
Cronologic, spada ide bronz de la Ghenei poate fi încadrată în hallstattul
timpuriu, Ha Bl6.

Bogatul arusamb~u ornamental al .armei, prin motiviistica reliefată,
prin simetria şi echilibrul componi•stic şi prin geometrismul decorativ
complex, dovedeşte înaltul grad al tehnicii artistice şi meşteşugăreşti
de la începutul epocii fierului din nord-vestul României.
NICOLAE

IERCOŞAN

DAS BRONZESCHWERT VON GHENCI (KREIS SATU MARE)

(Z u s a m m e n fa s s u n g)
Der Verfasser fiihrt einen Bronzeschwert vor, der im Jahre 1982 in Ghenei.
Kreis Satu Mare gefunden wurde. Das Schwef',t gehlkt dem Typ cler SdudenknaufschwertE!'r W1d wird zeitlich dem frliheren Hailstatt, Ha B 1 zugE!Spr'Oeben..

2
3
4

5
6

A.

1D.

Alexandrescu, 1n Dacia, N.S., 10, 11966, p. 117-189.

Ibidem, p. 128-129.
I. Chicldeanu, în Dada, N.S„ 27, 1-2, 1983, p. 11-17.
Ibidem, p . .14, fig. 2 şi p. 16-117.

M. Rusu, în .Dacia, N .S., 7, 1963, ip. 190-194; A. D. Alexandrescu, op. cit-.
p. 128-129; I. Chicideanu, op. cit., p. 11-16.
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Spada de bronz de la Ghenei. Scara I :3

1 a. Minerul spadei de bronz de la Ghenei. Scara l : I
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AL DOILEA DEPOZIT DE BRONZURI DE LA DRAGU
(JUD SALAJ)•

Partea de hotar numită „Părăscuţa" se găseşte la S de comuna
Dragu (jud. Săilaj), la ·o distanţă de aproximativ 200 m. de ultime.e
case .ale satului. In acest punct au fost descoperite în data de 16 Iunie
1983, cu ocazia săpării unei fîntîni, 11a o adîncime de un metru şi jumătate, trei celturi ornamentate, într-o stare de conservare destul de
bună. Cele trei piese cornstituie un depozit, -care iSe pare că a fost recuperat în întregime 1. Ele au fost depuse într-un vas care s-a pierdut,
fragmentele ceramice fiind aruncate o dată cu pămîntul excavat; topoarele fuseseră aşezate cu tăişul în jos, astăzi fiind greu de precizat
dateă ele au fost puse în vas 1absolu t vertica„ sau puţin oblic. Clar este
însă că, sub presiunea pămîntului, celturile s-au înclinat creînd o formă
asemănătoare cu o elice cu .trei pale.

DESCRIEREA OBIECTELOR
1. Celt, cu gura foarte uşor
supraînălţată, tortiţa păstreazA un
piesei e uşor arcuit; acolo unde,

concavă şi marginea lingnJE?ată. Foarte uşor
mic dot rezultat 4e iPe urma turnării. Corpul
in .interior, se termină adincitura de fixare a
cozii, apar, în exterior, patru muchii, care conferă părţii inferioare a celtului
un profil unghiular. Ornamentarea ,piesei constă din nervuri: ln ,partea de .sus,
de .Ungă tortiţă, se găsesc 1Pe o parte patru nervuri orizontale, Jar pe cealaltă
doar trei; mergind mai departe spre tăiş, vom tntilni, şi pe o ,parte şi pe cealaltă, cite trei „unghiuri", cu laturile uşor arcuite. De la vtrful celui rr.ai de jos
„unghi", dar numai ,pe una din părţi, .pornesc două nervuri, care .formează tot
un ornament unghiular, cu deschiderea în jos. Din punct de vedere al tehnologiei, se remarcă .mici bule rămase de la turnare, care. în interior, sint mal
deschis şi mai viu colorate decît restul piesei. Patina este .in general de un verde
mijlociu ca intensitate, in interior ~ăsindu-se şi pete mai albăstrui. Urme de

':- Prezentul depozit de la Dragu trebuie consiiderat şi citat drept Dragu II,
dacă pri.mul depozit provenind din această localitate, datat în BD (Roska
Rep., ,p. 69 .şi urm.. nr. 66) e ieonsiderat ca nesigur ,(M. Petrescu-Dlmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 155, cu bibliografie rr.ai
veche (M. Roska, B. Hănsel, Al. Vulpe, iA. Mozsolks).
Depozitul se află ln MIAZ.
1 Faptul că descoperirea a ajuns aşa de repede la cunoştinţa arheologilor,
se datoreşte bunăvoinţei primarului luliu Lazăr şi secretarului Loontin Briciu
Cimpean, bunăvoinţă pentru care le exprimăm şi aici mulţumirile noastre.

chiar

9 - Acta Mvsei Poroliuen1is -
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folosire se

T. SOROCEANU constată

doar ln zona

tăişului.

E. LAKO
Dimensiuni: L=109 mm; 1=56 mm.

(Fig. 1).

2. Celt, foarte 1Probabil turnat in aceeaşi formă cu cel precedent. Ca difeinteresante, notăm că nervurile ·celei de-a doua piese sint mult mai ,puţin
reliefate, ieşind aşa, cu n-.ultă probabilitate, chiar din valva de turnare; restul
celtului .(partea iSUperioară, ,,suturile" celor două valve, tăişul) apare ca .,nou",
fără urme de utilizar:e. Ca, de~ttet '!f:e turnare; menţionăni' Uh' orificiu .sub tortiţă.
Patina e asemănătoare cu a primului .celt, insă starea de conservare e mai proastă,
constatindu-se şi urme de prelucrare în epdcă .modernă. Micile bule rezultate
ln urma turnării seamănă cu cele amintite mai sus; aproape de buză şi de tortiţă, ·Vizibile doar cu lupa, se găsesc urme ,de substanţă roşie, probabil oxizi din
sol, eventual de fier sau de iplumb. Dimensiuni: L=lll mm; 1=56mm. (Fig. 2).
3. Celt cu buza dreaptă şi marginea îngroşată. Tortiţa puţin supraînălţată;
i~tre ea şi cantul buzei s,e 1Păstrează urrr.e de turnare .. ;Decoraţia constă tot din
nervuri, plasate asemănător, cu .deoseJ:>irea că unghiurile au laturile mai arcuite
decî't la exemplarele iprecedente. Pe una din părţi (vezi fig. 3 dreapta), ornamentele sint mult mai slab păstrate. Patina este verde, uneo?-i de nuanţă · mai deschisă; ca şi la exemplarul nr. •l, în interior există pete de culoare albăstruie.
Unpe slabe de utilizare a piesei, au putut fi surprinse doar in zona tăişului.
Dimensiuni: L=llO mm; 1=51 mm. (Fig. 3).
renţe

~

,.

t"

Atribuirea cronologică a mi'cului depozit, de celturi de la Dragu
poate .fi făcută cu relativă uşurinţă. Credem că et8!pa BD trebuie .scoasă
de la bun început din discuţie, pentru /că celturile din depozite~.e datate
în cursul oei nu prezintă vreo asemănare morfologică sau în ce priveşte
ornamentele. In HaA, deosebirile devin mai mici, în sensul .că apar .
orn1amentele unghiulare, iin variante practic infinite2, însă în i,rnensa
majori'tate a cazurilor, celturile nu posedă decît o margine îngro~ată,
după care urmează direct desenul decoraţiei unghiulare.
Cea mai apropiată de adevăr, pare a fi datarea în HaB, fără .a
putea face o alegere hotărîtă între HaB 1 şi HaB 2, dat .fiind faptu.
că depozitul nostru nu conţine ,Şi alte piese mai.. reprezentaitive din
punct de vedere cronologic. Pentru a uşura înţelegerea opţiunii pe
care o facem, incercăm ·să sintetizăm elementele care, luate toate împreună, ni se par grăitoare în sensul datării propuse; e vorba deci de:
1. existenţa unor' nervuri orizontale b'ine detaşate una ide cealaltă, pre:.
cum şi de marginea îngroşată; 2. ornamentele unghiul•are, unele dintre
ele cu :..a·turil.e mai mult isau m.ai puţin arcuite, pornesc de la marginile
laterale . .ale. corpului celturilor, spre l'ini·a mediană a a:cerstuia, .şi .nu de
sub ullti!rna nervură orizontală; 3. jumătatea inferioară, dinspre tăil?,
1

2 Vezi de ex. celturile marilor depozite de la .Aiud, Guşteriţa, Spălnaca II,
Uioara. (Petrescu-Dîmboviţa,. Depozitele . .. , pl. ·101 şi „urm.): In HaA '2 se ·Msesc.
piese ceva mai apr.opiate {C€nad = Inf. M. Moga la Petrescu-Dîmbov!ţa, D.>po- ·
zitele ... , IPL 286/~4; Dîrja
M. Rusu, E. Dărner, V. Pîntea, T. ~ader; InventArch,
1977, R 44; Petrescu-Dimboviţa, Depozitele .•. ;' pl. .290/2; Zlatna H == PetrescuDimboviţa, Depozitele ... , pl. 293/12, 294/1, cu bibliografie mai. veche M. ·-Roska,
inf. M. Rusu, Al. Vulpe), fără însă a întîlni în .. mod constant şi apariţia muchiilor
lr:i jur;Oătatea din~re tăiş a corpului, astfel că secţiunea devine. din ap_roxiDJativ
ovală, aptci;ximativ dre:ptunghiulară.
.
.
.· ;,

=
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Al dotlea depozit de bronzuri de la Dragu

are o secţiune dreptunghiulară 4;f. şi nota 2). Luate grupat, aceste
elemente se intîlnesc mult mai des la celiturile din HaB, decît la cele
din perioada preceqentă3.
TUDOR SOROCEANU -

lW A LAKO

DER ZWEITE BRONZEDEPOTFUND VON DRAGU (KR. SALAJ)

(Z u s a m m e n fa s su n g)
Der kleine Depotfund .besteht aus drei Tiillenbellen, die, aufgrund der besteo
Analogien, in HaB datiert werden kănnen.

3 Exerr.iple putem alege din .depozitele mai reprezentative, cum ar fi cele
de la Bancu .(Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele .•. , pl. 298/10), Josani (ibid, ,p. 131,
cu lămuriri în ce priveşte ·conţinutul şi pl. ,308}14), PUiieşti (in.f. Z. Milea la
Petrescu-Dlrnboviţa, Depozitele ... , p. 132-133 şi pl. .314/9), Sig (ibtd., pl. 318/10;
T. Soroceanu - E. Lak6, în ActaMP, 5, 1981, fig. 8), Ţelna (Petrescu-Dimboviţa, Depozitele ... , pl. 332/3, 4), Zagon ,II (Roska, Rep., p. 309 urm.; PetrescuDîmboviţa, pepozitele ... , ,pl. 338/7 şi p . .139 ·CU bibliografia mai veche (M. Roska,
I. Nestor, N. Ăberg, M. Rusu, W. A. v. Brunn) şi Fizeşu Ghedii II (ibid., pl.

34G/3, 4, 6-9).

.
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Fig. 1. Dragu. Depozit. Celt ul nr. I.
Fig. 2. Dragu . Depozit. Celt ul nr. 2.

Fig. 3. Dragu. Depozit. Celtul nr. 3.
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CONTRIBUŢII

LA ISTORICUL HALLSTATTULUI TlRZIU
DIN NORD-VESTUL ROMANIEI lN LUMINA NOILOR
DF.SCOPERIRI ARHEOLOGICE

Problematica Halls'tatt-ului tîrziu din nord-ve5tul României ·a fost
recent <liscutaltă pe baza descoperirilor funerare de la Sanislăul. In
ultimul timp au apărut însă nol materiale arheologice care completează
rezultatele cei-cetărilor anterioare.

1. CAREI „ATELIERELE VECHI ALE P.l.U.T.-ULUI" (jud. Satu Mare)

Cu ocazia unor construcţii edilitare, in incinta oraşului Carei, str. Duzilor
nr;. 108, in işanţul fundaţiilor a fost 'descoperit un mormint de incineraţie în
urnA, acoperitA cu capac. Mormintul se afla la adincimea de 1,05 m (umplutura
din nivelul superior avea o grosime de 0,40 rn). In urnă se afla o ·Cantitate micA
de cenuşă şi oase calcinate, precum şi un cuţi.ltaş de fier, fragmentar. Pe Ungă
urni era aşezată o diniţă, ca vas de ofrandă, spartă de lucrători. Lucrările ulterioare au fost urmărite .cu atenţie, dar alte .noi descoperiri nu s-au semnalat.
Cercetarea zonei este irr..iposibilă, fiindcA curtea (atelierelor este .betonatA. (Fig. 1/1).
Materialele arheologice se găsesc ,în Muzeul Orăşenesc Carei, .nr. Inventar: 67536756.

Inventarul funerar

- Urna este un vas de tip borcan, lucrat cu mina, de culoare dlrAmizie, cu
profilul uşor arcuit. Vasul este ornamentat sub buzA cu butoane crestate şi cu
alveole .printre ele. Tipologic ,se apropie de varianta A 2 - Sanislău. Dimensiuni:
1=26 cm; dg=21 om; df=13,5 cm. (Fig. 1/2).
- Urna a fost acoperită cu o strachină lucratA la roată, de culoare cenuşie,
buza 1ngroşată şi invazată . .Aparţine tipului G 2 - Sanislău. (Fig. 1/4). ,Dimensiuni:
1=9 cm; dg=28 cm; df=8 cm.
- Cuţitaşul din fier este fragrnenrtar, puternic oxidat, este asemAnător exemplal"elor cunoscute de la ,5anislău2 şi din necropolele contemporane din zonele
limitrofe. (Fig. 1/3).
- CAniţa este fragmentară, lucratA la roată, nu se poate reconstitui decit
in desen. Avea o culoare negricioasA, !Probabil face parte din tipul F 1 - SanislAu.
(Fig. 1/5).

1
2

I. Nemeti, in Dacia, N.S„ 26, 1982, p. 115-144.
Ibidem, fig. 5/14; fig. 6/12; fig. 12/19; fig. 18/14.
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2. CAMIN ,,MALUL CRASNEI" (corn.

Căpleni,

In anii 1982-1983, în zona dintre 'comuna

jud. Satu Mare)

Căpleni şi

.frontiera de stat a
lucrări de hidroamelioraţii:. de'!m1i1~l ;proporţii' (AJbia ·,rîului a fo~t lărgită şi pe malul stîng a fost
construit. ş~ un .4i.g).. Urmărind ,a~este_ lucrări au tost semnalate mai multe descoperiri arheologice· din diferite perio~de ale epocii străvechi. In apropierea podului
peste Crasna de la satul Cărni~· intre' 7;4-8 km (dl.lpă digul din malul drept)
lucrările au deranjat urmele unor aşezări parţial suprapuse databile din Hallstatt-ul timpuriu, Hallstatt-ul final şi din epoca Latene.
In profilul albiei precum şi în malul taluzat s-au conturat mai multe gropi
şi complexe dintre care cele notate .cu ,numerele 2, 3, 5, 6, 13, 21 sint .contemporane şi pot fţ datate în Hallst'!tt-ul final. (Colecţia Şcolii generale nr. 1 :--;- Carei).
R. S. România, pe irr.alul stîng al Crasnei .au fast executate

Groapa nr. 2: GroaP.'1 a 1ost uşor .. deranjat~ _de lucrările de .•taluzare. Are o

forrr:ă neregulată,

se adînceşte treptat, avind următoarele dimensiuni: dm=4 m,
d. mic=3,20 m; A. maximă=l,50 m. (Fig. 1/6).
Groapa a fost săpată cu scopul de a scoate lut pentru .confecţionarea vaselor, ulterior a fost umplută cu resturi menajere: fragmente ceramice lucrate cu
mina şi . -cu .i;o~ta ~larului, cenuşă ,Şi -cărbuni, puţine oase de animale, chirpici,
un craniu de copil rnic, fusafole, un nasture din lut precum şi un disc din lut.

Ceramica. lucratii'c;u mina
1. Vase mari .
i

; •

•

Vas ,bitronconk· fragmentar, de .culoare neagră ..în exterior şi cărămizie
în interior. Vasul are partea superioară şi inferioară aproximativ egale. Sub linia
de mijloc este ornamentat cu promeninenţe aplatizate. Ui.rr.ensiuni: dg=34 cm,
i=58 cm, dm=38 .cm, df=16 mn. (Fig. 2/1). Vasul se lncadrează ln tipul C1 Sanislău.

- Vas bitronconic fragmentar, lucrat dintr-o pastA fină, cu aspect i~grijit;
are culoarea neagră în exterior şi cenuşie în interior. Partea inferioară este mai
scundă, sub linia de mijloc este ornan;ientat cu iJ)roeminenţe mai relie:fate. Diinensiunf: · dg=26' om; i=44cn'i;. dm,,,;,34 cm. (Fig. 2/2). Vasul si( :încadrează în
tfpuI c 1 _..: Sanislău. '
· ·
·
·
· '. · · .
· - Vas de mArime .rr..ijlocie, ·de culoare neagră in exterior' ~f ·roşiatică' în
interior. Partea inferioara. este mai scundă şi se lărgeşte;' este ornamentat· ·cu
mici" proer'ni.n~ţe. Dime~~h.1.ni::· dg=28
î=24 cm; df::::l2 cm. '(Fig. 1/1). Vasul
se fr1cadrează în tipul c 2 ·....:... Sanislău.
·
·
- Vas similar celui eţnterior, ornamentat sub linia ide mijloc •cu bufo,n alveolat. (Tip'ul C:;! _:_ :Sani.slAu). (F!g. 2/3).
'
.
.
,
·
...:.:... Va·s bltrbnoeonic de' culoare neagră în exterior ,şi roşiatică in interior. 1n
i;>ar):Ra sµper.i.o,a.r:ă ~ste ornaqientat cu triunghiuri în relief, iar sub liJ1f~ .. de' Î'ilijloc
CU; pro:eininen.ţ(; .aplâtizate,„ Dirn,ensiuni: . i = 42,5 cm; .dg =28 ' om, dim::= :40. C!!l ;, 4f =
1'5. cm. (Fig. 2Y4J. 'Vâsul se îricadrează în tipul C 2 - sa:nis.lău.
' " · ··
. ,
- Fragmente dintr-o oalA de culoare cenuşie cu pete gălbui, ornamentată
pe git cu o nervură reliefată şi triunghiuri în relief. Dimensiuni: dg=24 cm.
(Fig. 2/5). Vasul se .încadrează în tipul C 4 ,-- SanislAu.
In groapă se mai aflau îrl.Că fragmente din cel :puţin trei vase mari, dar
formele lor nu au putut fi reconstHUite. i · .~: · , '

cm;
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Fragment· dintr-o strachină mare, de culoare
,.umăr". Diametrul gurii este de 34 cm. (Fig. 3/10). Se
-

Sanislău.

-

F·ragment dintr-o

strachină

!. ;

~

.

:j

.

cenuşie, · bµza cl,reaptă, cu
încadrează in tipul B3 ,.:.__

lobată, de culoare neagră. dg.=3Q cm.
Sanislău.
'
buză invazată, tipul B2 Sanislău. Are o

cu buza

(Fig. 3/13). Face parte din tipul B 4 -

- Fragment de !strachină cu
culoare cenuşie inchisA, d=36 cm. (Fig. 3/11).
- Fragment dintr-o strachină de culoare
avind dg 7 circa 38 om. (Fig; 3/12).

3. Vase -

. ... ' ' '

.-.:,

brună;

de 1tipul·. B 1 ,,:-"--.•S.anisllău,
'':'

borcan

Au fost descoperite relativ multe fragmente de vase de tip borcan. Pasta
acestor vase este grosolană, în eJci:erior sînt. acoperite cu un slip, fin, care dă
acestor recipiente un aspect mai îngrijit. D'in numeroasele frawrţ.i~nte:„ q.u fo,st
reconstituite in desen citeva forme avind cele, rnpi frecvente tipurile. Aj şi A2
- Sanislău.
·
·
Aceste vase de uz comun a\l fost ornamentate cu proeminente mici, plate,
briuri alv~olate sau crestate, mai rar cu proen:inenţe crestate (Fig. 3/lTQJ. , .

4. Vase cu

toartă

Citeva fragmente de toarte şi vase . indică prezenţa cănilor sfiu a ce$tilor,
dar formele lor n-au fost reconstituite· nici ir.Acar in desen.
· ·
·

Vase lucrate la

roată

I.. V ase cu .toartă ·

Cană

-

bi tronconică cu toarta supraînălţată, de culoare· centlşie. lnchisA,
cm; dg=lO cm; dm=l3 cm; d:f=5 cm. Aparţine

kagmentară. Dimensiuni: i=9,5
tipului F 1 - Sanislău. (Ftg. 3/14).

· --"- Cană bitronconicA de culoare negricioasA, fragmentară.' Dimensiuni: i=
10,5 cm; dg=lO cm; dm=l3 cm; df=5,5 cm. Aparţine tip!l.llui Fi - Sanislău

(Fig.·4/3).

.

•

Cană

· ···

·

.

bi.tronconicii, fragmentară, cu toarta· suprainălţată;" ·de culoare c~
nuşie ou pete gălbui. Dimensiuni: Î=l4 om; dg=12 om; dm=lB cm; df=7 cm.
Aparţine tipului F 2 SanlslAu. (Fig. 4/1).
.
• ..
.
- CeaşcA cu gura largă de culoare gălbuie, . cu toarta supraînălţată, frag~
mentarA. Aparţine tipului F 4 - Sanislău. (Fig. 4/2).
- . C,ană de culoare cenuşie cu pete portocalii, fragmentară. Toşrta . vasului
este plasată la mijlocul recipientului. (Fig. 5/8). Asemenea vase se .cui19Sc .de. la
CurtuişeniJ, Livada de Bihor4 , Tapioszeles, Chotjn6, etc.
·
,.
-

.

;

! -L:z ..N('!me.ti,
N.a~as.l, .în. Cri~ia, ~. 1973, pl. IIIf.3.
. . ,,
în Dacia, N.S„ ?6, 1982,, fig. 19/14..
;

5

M. Pftrducz, în ActaArch!fung, 18, 1966, pl. LVI_I/;1:6. ·
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Au mai fost descoperite relativ numeroase fragmente de clni şi ceşti de
culoare cenuşie, gAlbuie sau portocalie, avlnd toarta sU;pralnAlţatA. Torţile slnt
simple cu un şAnţuleţ ln mijloc, bifide sau lucrate ln trei „fire" cu secţiunea
rotundA. Unele fragmente de diferite tipuri de clni sint ornamentate pe gtt cu
linii paralele uşor adlncite. (Fig. 4/5-9).
2.

Străchini

- Fragmente dintr-o strachină de culoare gAibuie cu buza invazatl. Apartipului G 2 - Sanlsllu. (Fig. 4/4).
- Fragment dintr-un castron de culoare cenuşie cu ,pete mari, cafenii,
(Fig. 5/6). Deşi este fragmentar, bănuim că face parte din tipul cu buza evazată
(?), cunoscut de la Ghenei „Movila splnzurătorii" 7 .
ţine

3. Oale

- Oală micii de culoare cenuşie. fragmentară, aparţine tipului H 2 SanisUiu. (Fig. 5/7 ).
- ctteva fragmente de oale cu profil pintecos, avind gitul scund. (Ftg.
5/5-6).

pot

4. Au fost descoperite şi funduri masive de vase de culoare cenuşie, care
atit vaselor mari bitronconice, dt şi unor străchini cu „standring".

aparţine

Ustensile

Din această categorie de inventar au fost descoperite relativ puţine obiecte:
- doul fusaiole mici, bitronconice, fragmentare. (Fig. 5/10-11);
- o fusaiolA mai mare, plată, fragmentară. (Fig. 5/13);
- un nasture din lut (Fig. 5/12);
- un disc plat (Fig. 5/9).
Discul are o formă ovală (dimensiuni: 20,5 x.19,5 cm), plată, avind grosimea
de un cm. A fost folosit,, probabil, ca suport pentru vase, sau eventual pentru
capac. Memenea piese sint cunoscute din descoperirile hallstattiene mal timpurii
sau chiar şi din Hallstatt-ul itirziu: Rateşu Cuzeie, Curteni 9 , Obreasca de Sus,
Grădiştea-Călăraş, Cernica10. Un exemplar a fost descoperit în condiţii s'tratigrafice nesigure la Bihariall.
Groapa nr. 3. 1n lutul .galben s-a conturat doar fundul gropii, avind dm de
1,20 m şi A de 0,25 m. Din umplutura gropii au fost recoltate fragmente ceramice lucrate cu mina şi cu roata olarului: fragmente de străchini lucrate cu nuna
(Fig. 6/1); fragmente din căni lucrate la roată (Fig. 6/2); o fusaioll rrJcA (Fig. 6/3).
Groapa nr. 5. A fost su1,prinsă pe malul Crasnei, răvăşită aproape în întregime de lucrArile efectuate. Din conţinutul gropii au fost recuperate fragmente
6 M. Du§ek, Thrakisches Griiberfeld der Hallstattzeit in Chotin, Bratislava.
1966, .fi. XXXVIII/10.
I. Nemeti, în Dacia, N.S., 26, 1982, fig. 19/5.
1 C. Buzdugan, Cercetări arheologice (MIRSR), III, Bucureşti, 1979, fig. 7/1.
9 C. Iconomu, în Cercetări Istorice, 9-10, Iaşi, 1978-1979, pl. XVIIl/3.
10 E. Moscalu, Ceramica traco-getică, iBurureşti, 1983 (M.N.I.), pi. LXV/1. 3, 5.
11 S. Dumitraşcu,, I. EmOdi, ln Ziridava, 13, 1'981, pi. XVIl/9.
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oase de animale, melci

Groapa nr. 6. A fost mult deranjată; s-a conturat doar fundUJ. gropii, cu
dlmensiunlle: l,90Xl,10 m işi adlncimea de 0,35 m. Groapa a fost umplută cu
fragmente ceramice lucrate cu mina şi cu roata olarului, oase de animale, melci,
cenuşă şi cărbuni, precum şi cu fraglIIlente mari de lut ars. Ca forrr.e de vase
deosebim străchini cu buza invazată sau dreaptă lucrate cu mina (Fig. 6/5-1),
şi fragmente de căni lucrate la roata olarului. (Fig. 6/6).
Groapa nr. 13. Groapa a fost răscolită de lucrările de diguire. Au fost recuperate mai multe fragmente de vase de tip borcan (Fig. 6/8-10), un fragment
dintr-un castron adinc cu buza lobată (Fig. 6/11) şi fragmente din vase mari de
culoare neagră în exterior şi cărămizie in interior.
Groapa nr. 21. La exteriorul digului nou construit, la o distanţă de 5 m
a fost săpat un şanţ de scurgere. In profilul şanţului au fost observate mai multe
gropi ,printre care şi o groapă menajeră cu dimensiunile: l,60X 1,10 m şi adincimea de 1,05 m, care conţinea fragmente ceramice de vase de tip borcan (Fig.
6/12) şi de diferite străchini lucrate ou mina (Fig. 6/13, 14, 15) şi clteva fragmente
de căniţe lucrate la roatA.

3. GHENCI „LUTARIE" '(corn.

Căuaş,

jud. Satu Mare)

Cu ocazia exploatării lutu)ui au fost descoperite mai multe complexe arheologice datate din diferite epoci ale antichităţii. De această datA ne vom ocupa
numai cu groapa nr. I, care conţinea materiale arheologice din Hallstatt-ul tîrziu.
(Colecţia Şcolii generale nr. 1 Carei).
Groapa nr. 1. Groapa a fost deranjată de nlvelările de teren, conturindu-se
perfect restul gropii în lutul galben ca o pată de culoare cenuşie, avind dimensiunile: 3,50X3,20 .m şi adincimea de 0,50 m faţă de nivelul actual (Fig. 1/5).
Groapa avea o formA neregulată, cu adîncimi variate, umplută cu resturi menajere. Iniţial a fost săpată cu scopul de a obţine lutul galben .pentru confecţionarea
vaselor.
Umplutura gropii conţine: fragmente ceramice 11!1.crate cu mina şi cu roata
olarului, multă cenuşă şi cărbuni, oase de an'imale, puţin chirpici şi un fragment
de fusaiolă.
Ceramica

-

lucrată

cu mina

Fragmente din vase de tip borcan, ornamentate cu briu alveolat sau cu ·
mici. (Fig. 8/1, 4, 5, 6).
Fragmente din străchini cu buza invazată (Fig. 7/8, 10).
Fragmente din vase mari ornamentate cu proeminenţe plate.

proeminenţe

-

Ceramica

lucrată

la roata olarului

- Fragmente din căniţe şi căni de culoare cenuşie-gri, ·cu profil bitronconic
cu toarta supraînălţată. (Fig. 7/6; Fig. 8/2, 3, 8).
- Fragmente dintr-o strachină cu buza invazată (Fig. 1/1).
- Fragmente dintr-<> strachină cu picior (Fig. 8/1).
Au mai fost descoperite fragmente dintr-o fusaiolă şI dintr-o linguri? (Fig.
7/9; 8/9).
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4. SANISLAU „GRADINARIE" (jud. Satu Mare)
Cu oe.azi.a unor lucrări edilitar-gospodăreştl, în primă.vara anului 1982 a fost
descoperit incidental un rr.ormînt de incineraţie în urnă. Locul descoperirii se
afli la cca 700 m de la necropola hallstattiani cunoscuti deja din literatura de
specialitate. Cercetările viitoare vor stabili daci avem de-a face cu un mormfnt
izolat sau cu un alt cimitir inci necunoscut. DupA relatirUe 1ucritorilor, mormîntul se afli la adlncimea de . 0,90 m, în poziţie verticali, iar vasul-urnă era
acOiJ)erit cu un fragment de fund de vas. (Colecţia Şcolii generale - SanisU\u).

Inventarul funerar

- Urna este un vas de tip borcan, lucrat cu mina, de culoare
ornamentat cu brîu alveolat. Face parte din tipul vasului borcan A 1 Dimensiuni: 1=21 cm; dg=l6,5 om; df=ll,5 am. (Fig. 6/11).

cărămizie,
Sanislău.

5. SANISLAU „NISIPARIE" (jud. Satu Mare)
Cu ocazia nivelării parţiale a dunei de nisip ce adăpostea necropola haUstattianA, în anul 1981 au mal fost descoperite ocazional, inel două morminte
de incineraţie în urni notate cu nr. 74 şi 75. Mormint~le. au fost descoperite
lntr-o zonă care iniţial a fost acoperită cu o mică pădure de salcîmi şi n-a fost
cercetată exhaustiv (Colecţia Şcolii Generale Sanislău).
1

Mormîntul nr. 74. Groapa mormîntului nu s-a conturat, inventarul mormîntului s-a prăpădit, fiind salvată doar urna funerară.
Urna este un vas de tip borcan, de culoare cărămizie, îngrijit lucrat, acoperit cu un slip fin, ornamentat cu patru butoane crestate, aşezate sub buza
vasului. Vasul aparţine tipului A 2 - Sanlslău. Dimensiuni: î=l4,4 cm; dg=I0,2 cm;
df=8 cm. (Ftg. 1/3).

Mormfntul nr. 75. CU ocazia unul mic sondaj de verificare la o distanţă
de 2,5 m de la primul complex funerar menţionat a apărut încă un morrr.int,
dezvelit sistematic. Groapa s-a conturat slab, era mai bine observati în stratul
de nlsLp „geologic" (Fig. 7/1}, se adtncea .ptnll la 1,30 m faţă de nivelul actual
(gr0!5imea nisipului zburlltor recent este de 0,90 m). Urna a fost acoperită cu
o strachini, iar lingi urnil era aşezati ln poziţie culcati o cană lucrati cu mina.
Inventarul funerar

1. Urna este un vas de tirp borcan, fragmentar, slab păstrat, ornamentat cu
un brlu alveolat. Dimensiuni: 1=24 cm; dg=l6 cm; df=l0,5 cm (Fig. 7/4). Face
parte din tipul A2 - SanislAu.
.
2. Capacul urnei este o stracbini mare de culoare cenuşie, cu buza dreaptă
fragmentară. Dimensiuni: 1=15 <:ICI; dg=39 cm; df=14 cm (Fig. 6/16). Face parte
din tipul B3 - Sanlslilu.
3. Cinlţa este lucrată cu mina, de (profil bltronconic şi cu toarta suprainăl
tatil. Are o culoare brun!, este lucrati dintr-o pastil finA. Dimensiuni: t:-:8 cm;
d2=9 cm; df=4 cm. (Fig. 1/2). Face parte dlll tlpu1 0 1 - SanislAu.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Contribuţii

Za istoricul H(lllstattului tfrziu

i35

lncadrarea ooianoZogică şi hi cu.ltură a .descoperirţ.lor
Pe baza analogiilor menţionate şi a tipurikJr de vase stabilite la necropola
de la Sanislău,' mormintele de la Carei-„Atelierele vechi ale F.I.U.T>ului", SaniSlău ·„Grădinărie" şi Sanisliiu „Nisipărie" (M. 74, 75) datează in Hallstatt D2 ,
resp_ectiv în a doua jumătate a secolului al V-lea i.e.n. şi prima jumătate a sec.

rv i.e.n.

~

·

~,

.'

~

Cercetările foarte sumare de
stabilit prezenţa unor aşezări,

la Cămin .,Malul Crasnei" şi Ghenei „Lutărie"
au
care, după factura ceramicii descoperite, credem
că sînt contemporane cu orizontul necropolei· de la Sanislău. In groapa nr. ·2
de la Cămin regăsim aproape toate tipurile de vase cunoscute de la Sanislău, atît
în ceea ce priveşte forrr.ele lucrate cu mina. cit şi: formele lucrate cl.i roata olarului. Situaţia este similară şi la groapa· nr. l Ghe1ki „Lutărie". lntrucit ceramica lucrată la roată în ambele aşezări este prezentă lntr-un procentaj similar
necropolei de la Sanislău, credem că ambele descoperiri se încadrează mai ales
în· prima jumătate a sec. IV i.e.n. cind ceramica cenuşie sau gălbui ....por.tocalie
lucrată la roată reprezintă un inventar obişnuit· al
necropolelor hallstattiene
tîrzii12.
Aşezarea de la Ghenei „Lutărie" este probabil contemporană cu necropola distrusă de la Ghenc'i „Movila spînzurătorii"l3 _. Ambele staţiuni arheologice
sint situate pe malul unui piriiaş, avind o distanţă de cca 1,5 km intre ele.
Aşezările din Hallstatt-ul final din grupul cultural Szentes Vekerzug Chotin
sint aproape necunoscute. Din literatura de specialitate se cunosc doar citcva
gropi menajere menţionate de la Hejokeresztur14, Rad lingă Treb!Sovl5, precum
şi fragmente ceramice găsite în condiţii s.tratigrafice nesigure de la Biharia (?) 16
Probabil tot ·aici putem rr.enţiona şi descoperirile incidentale de la Virşolţ şi
Zalău-„Valea Miţii"l7, Aşezările recent semnalate din zona Careiului vin să
completeze cu noi date aspectul Hallstatt-ului final schiţat pe baza descoperirilor
funerare.
Nu avem intenţia să readucem în discuţie întreaga problematică a c€rarnicii
c·Pnuşii-g1·i lucl'l1lă la roată din sfîrşitul primei epoci a fierului. Problema a fost
larg discutată recent cu ocazia publicării necropolei de la Sanislău 18 şi .în legă
tură cu problematica ceramicii traco-getice19• In nord-vestul ţării noastre în cadrul complexelor închise procentajul ceramicii lucrate .la roată este intre 20-30D/o,
privind numărul total al vaselor intacte sau al fragmentelor ceramice descoperite
(Fig. 9). Această frecvenţă similară a eeramicii lucrate la roată în necropole ·şt
in aşezări ne îndreptăţeşte să presupunem că ea este confecţionată in această
zonă, nu reprezintă o ceramică de import din lumea greacă sau sud-tracică cum
s-a presupus de unii cercetători ai ;Hallstatt-.ului tirziu .din ţara noastră şi din
zonele limitrofe20. Pentru căniţele lucrate la roată, tipul de· vas cel mai frecvent
12
13

I. Lengyel, în FoZArch, 16, 1964, p. 27.
I. H. Crişan, Materiale dacice .•• , Baia Mare, 1964, fig. 28/1, 2, 4-6; Idem,
in ActaMN, l, 1964, fig. 7/1-7; I. Nemeti, în Dacia, N.S„ 26, 1982, fig. ,19/1-12.
14 M. Părducz, în A Herman Otto MUz:eum Ev~Onyve, 2, 1958, pl. Ill-13;

11/1-7; Ill/1-10.
.
15 Elena Mi.rosayova, în Traco-dacica, 3, 1982, fig. 2/3-7.
16 S. Dumitraşcu, I. EmOdi, in Ziridava, '13,_ 1981, pl. XX; XXI; XXII; (Biharia", Grădina C.A.P. - Baraj); S. Dumitraşcu, in Studii Dacice, Cluj-Napoca,
1981,
117.
.
1 Alex. V. Matei, in ActaMP, 3, 1979, p. 21-22; pl. 11/1-7.
16 I. Nemeti, în Dada, N.S., 26, 1982, p. 124-1~.
rn E. Moscalu, op. ctt., p. 117-182, p. 209-215.
20 M. Dusek, în ArchMold, 2-3, ·1964, p. 273-293; Idem, în SlovArch, 22,
1974, 2; Iderr.,, Die Thraker im Karpatenbecken, Amsterdam, 1978, p. 121; G. I. Smirnova, în ArchRozl, 17, 1965, 1, fig. 45; G. Sin:ion, fn Traco-Dacf.ca, 1, 1976, p. 157.

?·
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in necropole şi ln aşez!ri, poate să prezinte un bun prototip cana lucrată cu
mina de profil bitronconic şi cu toarta supraînălţată din M. nr. 75 (Fig. 6/2).
Această formă era deja cunoscută şi din alte morminte de la SanlslăU. încadrată
în tipul D 1 - Sanislău.
Ceramica lucrată la roată descaperită in aria de răspindire a grupului cultural Szentes Vekerzug-Cbotin este, din rpunct de vedere cantitativ, mai numeroasă ca în descoperirile din zonele care au intrat sub influenţa coloniilor greceşti
de pe ţărmul Mării Negre sau ale neguţ!torilor care vehiculau ceramica grecească.
Ceramica cenuşie-gri desroperită în necropola de la Slobozia21 , sau în aşez!rile
de la Curteni22 din Moldova are un procentaj relativ foarte mic (1,30;0 la Curteni).
Cercetătorul C. lconomu presupune că această categorie ceramică nu este un
produs local şi este de origine sud-tracică23 .
.ln descoperirile hallstattiene Urzii din Moldova, incluzîndu-5e aici şi cetă
ţile hallstattiene (Stinceşti-Botoşani, Moşna, Cotnar etc.24), ceramica cenuşie-gri
este descoperitl totdeauna împreună cu ceramica de factură grecească, fapt care
nu se constată în cadrul grupului cultural Szentes Vekerzug-Chotin, deci nici !i.n
grupul local Sanislău-Nir, de unde ceramica grecească lipseşte cu desăvîrşire.
Prezenţa ceramicii cenuşii-gălbui lucrată la roată ca o creaţie locală 1(Cîmpia Tisei) în Hallstatt-ul tîrziu, avind ca zonă de concentrare spaţiul dintre Tisa,
cursul inferior al Mureşului şi Crişurilor în sec. V şi prima jumătate a sec.
IV î.e.n., a devenit, aşadar, o realitate.
Examinînd ceramica din ~oca Latene se constată o influenţă puternică a
fondului local hallstattian în apariţia tipurilor de forme şi ornamente Latene25.

Simbi-0za populaţiei hallstattiene tîrzii tr:aco_,dacke cu grupurile
celtice pătrunse în nord-vestul României curînd după mijlocul secolului al !V-lea i.e.n.26, 'dă ci notă ldistindă descoperirilor de tip Latene
din .acest spaţiu geografic, fa'pt care nu se poate explica făTă cunoaş
terea temeinică a Hallstatt-llllui tîrziu local. Dacă ceramica lucrată cu
mina de tradiţie h'aUstaftiană finală ise menţine morfologic aproape neschimbată în epoca Latene, ce.a lucrată la roată prezentă în Latene
B 1/B2, datorită unei producţii ceramice locale, împreună cu vasele tip'.ce
celtice oocidentale vor forma repertoriul de fond al ceramic!i Latene
luicrată la roată în fazele B 2 şi C ale La1tene-ului. Ceramica lucrată cu
mina avîntd o funcţie obişnuită in viaţa de toate zilele {vase de gătit,
o.ale folosite 'pentru tleµ-0zitarea icerealelor, a •apei, vase mici fol-0site
în metalurgie, etc.) e firesc isă 1Se afle din abundenţă în gropile menajere ale aşezărilor. In schimb mormintele din Latene B2 şi mai ales
în !Jatene C conţin mai mult va-se luorate la roată, uneori ·adevărate
„artizanate", 'care însoţesc îm'preună cu -0franida alimentară pe „călă
torul" la o ·altă formă de „viaţă" - potrivit credinţelor epocii.
C. Buzdugan, în Carpica, 1, 1968, fig. 5/1.
C. lconomu, în Cercetiiri Istorice, 9--10, ~1978-1979, Iaşi, p. 204, Pl. XX;
Idem, în Dacia, N.S., 23, 1979, fig. 9; (Curteni-Valea Merii, 550-470 i.e.n.); Idem,
în Cercetiirt Istorice, 1981-1982, 12~13, Iaşi (Curteni - Dealul Viei, Curteni Dealul Pietrăriei, 450-300 i.e.n.).
·
23 Idem, în Cercetări Istorice, 9--10, 1978-1979, Iaşi, p. 233.
24 A. C. Florescu, Studii şi Materiale, Suceava, 1, 1969, fig. 3.
25 I. Nemet!, Evoluţia ceramicii din a doua epocii a fierului în nord-vestul
21

22

Romd.niei (mss).
26 Idem, ln The Celts in Central Europe, Szekesfebervăr, 1974, p. 187-190;
Idem, Nord-vestul Romd.ntei de la Hallstatt-ul tfrziu şi pînă la Latlme-ul mijlociu
(teza de doctorat, mss.).
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Continuarea cercetăriJor, mai 'ales a aşezărilor recent semnalate,
credem că se impune de la sine, pentru ia ~unoaşte mai temeinic cultura materială, felul de viaţă al po'pulaţiei traco-daciiee din sec. VIV î.e.n.

BEITRllGE ZUR GESCBICHTE DER SP.ii.TEN BALLSTATI'ZEIT
IM NORDWESTEN RUM.ii.NIENS IM LICBTE
DER NEUEN ARCHllOLOGISCHEN ENTDECKUNGEN
{Z u s a m m e n f a s s un g)
Das Problem der spaten Hallstattzeit in Nordwesten Rumaniens wurde anlasslich der Veroffentlichung vom Graberfeld zu Sanislll.u disk:utiert. Diese Ergebnisse werden durch die jilngsten Entdeckungen von Carei - alte Werkstătten
FIUT; Cll.min - Crasnaufer; Ghenei - Lehrngrube; Sanislll.u - Gartnerei; Sanislll.u - Sandgrube (Graber Nr. 74 und 75) ergănzt. Diese Entdeckungen ordnen
sich in die Kultur Szentes - Vekeraug - Chotin; Sanislll.u - Nir Gru~ und
werden auf die zweite Hfilfte des V. Jahrhunderts und auf die erste Halfte des
IV. Jahrhunderts (v.u.Z.) (HaD2) datiert.
Die Siedlungen zu Cămin „Crasnaufer" und zu Ghenei - Lehmgrube sind
die ersten gemeldeten zeitgenossischen Sied1ungen in der Zone von Carei mit
den Grăberfeldentdeckungen aus der s.păten Hal'lstattzeit. (Sanislău - Sandgrube,
Sanislău Gărtnerei, Ghenei Galgenhilgel, Carei - alte Werkstatten FIUT).
Inwiefcrn der Prăzentsatz der Drehscheibenkeramik bei der Grăberfelden
entdeckungen und in den jilngst gemeldeten Siedlungen identisch sind, (20-300;0
der Gesamtheit von den Gefassen oder Scherben der entdeckten Gefăsse) nehn:en
wir an, dass diese Kategorie der Gefăsse hier, in dieser Zone gemacht worden
sind und bezeugen keine aus entfernten Zonen eingefi.ihrten Waren.
Also die ortliche hallstattische trakisch-dakische Bevolkerung kennt schon
zu Ende der Hallstattzeit die Tl:ipferscheibetechnik und wei.st einem bedeutenden
Beitrag zwn Erscheinen der Ttipferkunst Tyip Latene auf.
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FRECVcNTA CATEGORllLOR CERAtv11CE•
Ceramica lucrată
cu mina
A

Descoperiri
arheologice
-

SANISLĂU
'

- --

Ceramica lucrată
cu roata

TOTAL
Cifre

Procentaj Cifre

Procentaj
!""'

156

CĂMIN
groapa nr: 2__ 229

_- - GHENCI - 105
1qroapa nr.1

79,4°/o 39
-

-

20,6°/o 195
--

-

6.9,8°/o 102

30,82°/o 331
- r-----·--·-

--

70Îo
-

„.
l5

--·

3-0°/o

• Se iau în vedere atît vasele întregi cit şi
fragmente le.
Fig. 9.

Frecvenţa

categoriilor ceramice.
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PIESE NOI DIN TEZAURUL DE LA CUCEU

Din tezaurul monetar de la Cuceu, recent descoperit şi publicat1,
au fost recuperate încă 17 piese: 15 'denari repubUcanL şi două imitaţ!i
de tetradrahme thasiene de ti'pul Dionysos-Herakles. Iată lista Ioi21
I. REPUBLICA ROMAN A
1. M. Acilius, Ron:.a, 130. RRC, 255, 1. G = 3,83 a -= 7
2. C. Plutius, Roma, 121. RRC, 278, 1. G = 3,83 a = 11,30
3. Cn. Domitius - Q. Curtius - M. Silanus, Roma, '116 sau 115. RRC, ·285, 2.
G = 3,80 a = 7,30
4. M. Sergius Silus, Roma, '116 sau 115. RRC, 286, 1. G = 3,85 a = 6,30
5. L. Flaminius Cilo, Roma, 109 sau 108. RRC, 302, .1, G ... 3,85 a ... 3
6. L. Valerius Flaccus, Roma, 108 sau 107. RRC, 306, 1. G = 3,91 a = 4,30
7. M. Porcius Cato, Roma, 89. RRC, 343, 1 b. G = 3,82 a = 4
8. M. Fannius - L. CI'itonius, Roma, 86. RRC, 351, 1. G = 3,53 a = 8
9. L. Iulius Bursio, Roma, 85. RRC, 352, 1 c. Pe avers trident + simbol neprecizat; pe revers I A. G = 3,77 a - 8
10. C. Mamilius Limetanus. Ser.,.,atus, Roma, 82. RRC, 362, 1. Pe avers caduceu + M. G = 3,73 a = 8,30
11. Q. Antonius Balbus. Serratus, Roma, 83-8'2. RRC, 364, 1 c. Pe avers A.
G = 3,86 a = 6,30
12. L. Rustius, Roma, 76. RRC, 389, 1. G = 3,92 a = 7,30
13. C. Postumius, Rorr..a, 74. RRC, 394, la. G = 4,19 a 10,30
3,98
14. L. Cossutius Sabula, Roma, 74. RRC, 395, 1. Pe revers XVI. G
a = 5,30
15. Iulius Caesar, monet!l.rie mobil!!., 48-47. RRC, 452, 2. G = 3,95 a
5,30

II. THASOS

·16. Tetradrahmă de imitaţie cu sigla M barat. G
17. Idem cu sigla M barat. G ... 16,45 a = 12

Denarii nr. 2-7 şi
existente deja
de pe aceste emisiuni: aşa
Denarii nr. 1, 8 şi
tezaur şi acoperi unele
tezaur.
magistraţi,

1

=

16,53 a ... 12

9-13 sporesc doar nwnlrul pieselor emise de acee1111t
ln tezaur, completlnd uneori seria de semne de control
este cazul cu piesele nr. 9-11.
14 reprezintă emisiuni care nu figurau ptnA acum tn
mici goluri în succesiunea emisiunilor republicane din

Vezi E. ChirilA - .Al. V. Matei, ID ActaMP, 7, 1983, p. 101-1'18.
sînt aceleaşi ca ID ActaMP, 7, 1983, p. 101.

2 Abreviaţiile
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AL. MATEI

Deosebit de important! este lnsă piesa nr. 15, datată ln anii 48-47 i.e.n.,
care este cea mai recenUI. piesA a tezaurului. Ea deplasează data lngropării tezaurului la anul ±46 î.e.n. spre sfîrşitul domniei lui Burebista3•
Piesele nr. 16-17 stnt imitaţii de tetradrahme thasiene din seria de imitaţii
timpurii, după originale cu sigla M barat, care, ln ce priveşte imaginea aversului,
se incadreazA in tipurile curente aflate in circulaţie în Dacia.

Cele 17 monete recuperate r~ent ridilcă totalul pieselor tezaurului
de la Cuceu la 523, reprezent'înd o greutate de 2,406 kg argint monetizat. Astfel tezaurul de la Cuceu !Se înscrie între cele mai frumoase, mai
bogate şi reprezentative tezaure monetare din secolul I î.e.n. descoperite în Dacia Intracarpatică.
EUGEN CHIRILA -

ALEXANDRU V. MATEI

NEW COINS FROM THE COIN HOARD OF CUCEU
(Su m ma ry)

The paper deals with 17 newly acquired coins from the hoard of Cuceu
r~ubliioan denarii and two early balca111k imitations of spreadflan thasian tetradrachms of the Dionysos-Herakles type. Very important is the
denarius m•. 15, issued in 48-47 B.C.; it represents the most recent coin of the
hoard. Accordingly the hoard was burried in ±46 B.C.
Key to plate: coins nr. 8-11 and 14-17. Coins nr. 8-11 and 15 are enlarged
2 x; nr. 14 and 16-17 are 1 x.
For abbreviations see f.n. 1.

(.see f.n. 1): 15

Remardim cu această ocazie că cerx:etAri mai recente tind sA plaseze sftrdomniei regelui dac cu ceva lnainte de anul 35 i.e.n. şi nu ln jurul anului
44 î.e.n. Vezi VI. Iliescu, ln SCIV A, 32, 1981, p. 67-75.
3

şitul
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I. Piesele nr. 8-11

mărite

de 2 X
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Planşa

II. Piesele ur. 14-17; piesa nr. 15

mărită

2x; piesele nr. 14
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FIBULE ROMANE DIN DACIA PREROMANA•

Relaţiile economico-<:omerciale şi culturale între lumea clasică
co-romană şi daco-geţi au constituit obiectul a numeroase studii de

gresin-

sau de specialitate1. In cadrul acestor relaţii un aspe'ct mai puţin
cercetat este cel ·al icomerţului cu produise mărunte de argint şi bronz
(pandantive, ·aplid, piese de harnaşament, piese 'de uz casnic, cercei,
fibule, et.c.). Lucrarea de faţă se va referi numai la importurile de
fibule romane, piese ce pot oferi o datare relativ restrinsă a unor aşe
zări, necropole etc.
Fibulele ca accesorii vestimentare au fost folosite de daci inică din
sec. V î.e.n.; alături de cele de ţip trac şi celtic, daco-geţii au creat
de-a lungul isecolelor forme originale locale (fibule cu scut, linguriţă,
latene tîrziu etc.). Din sec. I i.e.n. se observă o penetraţie de fibule
romane, lucru pel"fect explicabil prin lărgirea contactelor comerciale
între cele două civilizaţii.
teză

ln clasificarea fibulelor romane am respectat împărţirea obişnuit! a speA. fibule cu acul acţionat de resort; B. fibule cu balama. Din prima
grupa fac parte: fibule de tip Jezerine, fibule de tip Nertomarus, fibule cu ochi,
fibule puternic profilate, fibule de tip norico-pannonic cu doi butoni, fibule mască.
A doua grupă cuprinde urrr:itoarele tipuri: fibule Aucissa, fibule cu aripioare,
fibule plate sau în formă de disc.
cialiştilor:

Fibule de tip Jezerine

Cunoscute şi sub numele de fibule gallice timpurii, ele sint printre primele
piese importate de daci. Corpul fibulei este lucrat dintr-o placă dreptunghiulară
ce se îngustează spre piciorul care se termină cu un !buton. Centrul iniţial de
producţie este <Italia de unde se răspîndeşte în Dalmaţia şi în provinciile dună
rene. Datarea fibulei se face în perioada cuprinsă Intre a doua jumătate a sec.
I 1.e.n. şi mijlocul sec. I e.n.2
Descoperirile arheologice de la Ocniţa3 şi Popeşti4 au scos la iveală două
asemenea exemplare de bronz (L=8,5 om) ce pot fi datiate în perioada mai sus
menţionată

(pl. 1/1).

* Comunicare la sesiunea Muzeului de istorie

şi artă Zalău, Zalău, 1983.
Vezi bibliogra;fia la I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea
elenistică şi romană, Cluj. 1974, p. 10-13.
2 S. Rieckhoff, în Saalburg Jahrbuch, 32, 1975, p. 24-26.
:1 D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 270, pl. 00/2.
4
M. Turcu, Geto-dacii, din cimpia Munteniei, Bucureşti, 1978, p. 147, fig. 'J3/4.
1
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Fibule de tip Nertomarus

Caracteristica principală a acestui tip este capul in formă de tub in care
este aşezat resortul; el este ornamentat ca şi corpul cu linii incizate longitudinal.
Portagrafa este ajuratA.- avînd două. sau trei orificii .. .El a luat naştere in provinciile gallo-germanice pentru aceasta pledîrid şi. numele celtic' NBR.TOMAR (US)
lnscris deseori pe capul fibulei5. Inceputurile fibulei datează de la mijlocul sec.
I 1.e.n., fiind în uz pină la sfirşitul sec. I e.n.6
In Dacia exemplare din bronz (L=5,5-8,5 cm) sint serr.nalate la Ocniţa7 şi
iPoiana8 aparţinînd sfîrşitului sec. I î.e.n. şi începutului sec. I e.n. (pl. I/2).

I

Fibule cu ochi

dată

s~au răspîndit

Executate .pentru pri!Da
in provinciile germanice ·ele
ln
întreg imperiul. Caracteristic pentru aceste fibule slnt ,,ochii", ordfi;cii, repreZentate pe capul fibulei. Se cunosc pină în prezent .patru variante: prima are .ochii
la marginea capului, a doua spre mijlocul capului, a treia are ochii repre:ljentatl
numai prin' două cercuri ştampilate, iar la ultima variantă ochii dispar completb.
Corpul este plat avind la. mijloc o proeminenţă; p,ortagrafa este triunghiulară sau
trapezoidală.
·
Fibulele descoperite la OcniţaIO, Poianau şi· Răcătău 12 aparţin variantelor
trei şi patru şi sînt databile in prima·jumătate a sec. I e.n. (pl. I/3).

Fibule puternic profilate
Işi au originea în fibule .cu noduri din Latene-ul tîrziu. Centrul iniţial de
producţie se află în Alpii estici unde se îritnnesc formele cele mai timpurii,
databile în epoca lui Augustus1J. Din Noricum şi Pannonia se răspîndesc în Raetia,

la Rhin, în provinciile dunărene, spre est ajungînd ptnă în sudul U.R.S.S. iar spre
nord pină în Cehoslovacia, Polonia şi Danemarca 1 . Corpul fibulei este puternic
curbat, fiind prevăzut cu una sau două nodozităţi. Portagrafa (plin1i sau ajurată)
este aşezată .paralel cu piciorul fibulei, avînd forma dreptunghiulară sau trapezoidală. Piciorul se termină întotdeauna în cite un buton.
In Dacia tipul profilat apare în două variante: a) cu doi butoni; b) cu un
buton; fiecare cu subvariantele s.ale.
5
6
7

p.,

T. Bechert, Funde aus Asciburgium, Duisburg, 1973, p. 21.

Ibidem.

„

D. Berciu, op. ctt., p. 118, pl. 67/7.
e R. Vulpe şi Ec. Vulpe, în Dacia, 3-4, 1927-1932, IP· 327, fig. 106/18.
9 Ţ. Bechert, op. cit., p. 17~
.,
10 D. Berciu, op. cit., p. 52, pl. 36/2, pL 38/11.
11 R. Vulpe şi colab., in SCIV, 2, (1-2), 1951, p. 190, fig. 24/9.
12 V. Căpitanu, în Carpica, 8, 1976, p. 94, fig. 41/7.
13 E. Rih?. Die Romischen Fibeln au~ Aµgst ti.nd KaiSeraugst, Augst, . 1979,
73.
. .
' '.
.
'
14

15

Ibidem.

R. Koscvic, Anticke fibule
(1317-139).·

'$

produc:ia. Stska, Zagreb,. 1980, p. 24, pl. 19

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fibule romane în Dacia preromană

151

~·==Varianta cu doi butoni (nUmitA şi varlantA orientali) 15 are în generar·=i:Iimensiuni mici (L=2,5-5 cm); coarda dnterloari şi portlagNl:fa plini, fiind datat4 "la
sfîrŞitul sec. I î.e.n.:
- a 1 are corpul neornamentat; asemenea piese s-au descoperit la: Brad 16,
Moigrad17, Ocniţa 1B, PoianalY, R1icătAu21l, (pl. 1/4).
- a 2 are corpul ornamentat; săpăturile arheologice de la Ocniţa21 şi Poiana22
au scos la iveală asemenea subvariante (pl. 1/5).
. Varianta cu un butcm (occidentală)z.i are din:ensiuni mlai mari (L=5-.9 cm)
şi este datată intre sfîrŞitul sec. I i.e.n, şi mijlocul sec. I e.n„ deşi multe sint ln
circulaţie şi după această dată:
· ·
. - b 1 are portagrafa ajura~ şi este semnalată în aşezările de la Ocniţa24,
:Poiana25, Şimleu! Silvaniei26 (pl . .1/6).
- ~ are portagrafa plină şi este semnalată în aşezirile de la: Brad27, Bitca
Doamnei , Cuc:iul.ata29, Ocniţa30 , ~oian!J.31 , Răcătiu:l'l, Tinosul:i:i (pl. II /7 ).

Fibule de tip norico-pannonic cu doi butoni
Derivă din tipul puternic .profilat cu două nodozităţi. Spre deosebire de
acesta are dimensiuni rr..ai mari, capul mult lăţiţ, ,portagrafa în formă de. cadru
şi nodozităţi mal proemlnente-14. Se datează tn a doua jumătate a sec.. I e.n.:11
In spaţiul dacic este semnalat un singur exemplar la Ocniţa36 (pl. II/BJ.

Fibule

mască

Ele derivă de asemenea din fibulele puternic profilate cu doi butoni. Unul
butoni este lăţit luind aspectul unei fLguri umane. Porllagrafa eSte ajurată
Iar piciorul se termini într-un buton. In provinciile apusene asemenea piese sint
relativ frecvente37.
d~n

.
·

1s
17
18
lY

Informatde V. Ursachi.

27

Informaţie V. Ursachi.
C. Mătase, I. Zamoşteanu,

M. Mia.crea, M. Rusu, în Dacia N.S„ 4, 1960, p. 215, fig. 13/3.
O. Berciu, op. cit„ p. 196, pi. 20 '(1-2).
R. Vulpe şi Ec. Vulpe, op. cit„ p. 327, fig. J.06/4 .
.20 V. Căpitanu, op. cit., p. 65, fig. 41/6 .
21 D. Berciu, op. cit„ p. 196, pi. 20/4. '
2"l R. Vulpe şi Ec. Vulpe, op. cit„ p. 326, pl. 106/H.
2:1 R. Koscvic, op. cit„ p. 2a-:-23.
24 D. Berciu, op. cit„ p. 196, pl. 20/5.
25 R. Vulpe şi colab„ op. cit„ p. 206, fi!. 24/4.
26 Al. Matei, în ActaMP, 3, 1975, p. 17, pl. VI/I.

M. Zamoşteanu, în Materiale, 7, 1961, p. 312,
.
fig. 3 (2, 4).
w Gh. Bichir, în Materiale, 7, 1961, p. 354, fig. 2/1.
:JO D. Berciu, op. cit„ p. 196, pl. 20/7.
;11 R. Vulpe şi Ec. Vulpe, op:'cit., p. 326, fig. 106/8.
:J'2 V. Cipitanu, op. cit„ p. 66, fig. 41 (3-6).
~ R. Vulpe şi Ec . .Vulpe în Dacia, 1, 1924, p. 214, fig. 44 (1).
34
E. Riha, op. cit., p. 80'-81; pl: 11/279. ,·
:
28

35 Ibidem.

·

D. Berciu, op. cit„ p. 211, pl, 36/6.
-.n E. Riha, op. cit., p. 77, pl. 10/270.

Jtl
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Un exern'Pllllr identllc de bl"onz (L=9,5 cm) a folst descoperit La OcniţaJI şi
poate fi datat ln prima jumătate a sec. I e.n. (pl. 11/9).

Fibule cu corpul triunghiular

Au corpul semirotund in profi'l, iar piciorul prevAzut la partea inferioară
cu un buton. Unele exemplare sfnt ornamentate pe corp cu cite un orificiu longitudinal. Piesele de acest gen apar in Italia - fiind considerate ca precursoare ale
fibulei Aucissa - răspindindu-se apoi in toate pr<>vinciile:l!I. Specialiştii consideră
perioada lor de circulaţie Intre ultimul sfert al sec. I f.e.n. şi prirr.a jumătate a
sec. I e.n. 40•
Singurul exemplar de acest tip este semnalat la Popeşiti41 datarea lui oorespunzind cu cea din provinciile romane. (pl. 11/10).

Fibule Aucissa

stnt cele mai cunoscute fibule cu balama, denumite astfel după numele
meşterului gravat de obicei pe capul fibuiei. Fibulele de acest tip au ln forma
lor clasică corpul arcuit, avind ca ornament incizii longitudinale. Portagrafa se
'termină intr-un buton ce apare ctteodată şi l'a cele două capete ale acului care
prinde .balamaua. Centrul iniţial de producţie este nordul Italiei, de unde Se
rAspindeşte pini in Britannia, la Rhin, in provinciile dunărene şi de aici plnă
la Eufrat42• Sint in general folosite de militari fiind ln circulaţie mal ales ln
timpul lui Augustus şi continW:nd să fie folosite pe parcursul sec. I e.n. şi chiar
ln prima jumătate a sec. II e.n.43.
In Dacia s-au descoperit trei exemplare de bronz, la Căpilna44, Popeşti45 şi
Răcătău46 , ce pot fi datate în sec. I e.n. (pl. 11/11).

Fibule cu aripioare

Corpul este curbat, ajurat în formă de trapez, avind in colţurile laterale
cite un buton aplatizat, iar piciorul se termină cu buton. Fibulele cu aripioare
sint caracteristice pentru provinciile vestice; ln Pannonia şi in Balcani apar ca
importuri fiind in circulaţie pe parcursul sec. I e.n.47.
O ·astfel de fibulă de bronz (L=6 cm) provine de lla Ocniţa şi se dalteazl în
sec. I e.n.48 (pl. IIr/1?.).
D. Berciu, op. cit., .p. 181, pl. 5/7.
E. Ettlinger, Dfe Romischen Fibeln in der Schweiz, Berna, 1973, p. 89-92,
pi. 8 (6, 8-10).
li
;1'

•

40 Ibidem.
41

42
43

R. Vulpe, în Materiale, 1, 1961, p. 333, fig. 9/3.
T. Bechert, op. cit., p. 12-13.
Ibidem.

"" M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 20, fig. 5.
45 M. Babeş, ln Dacia, N.S., 19, 1975, p. 137, fig. 7.
46

Ibidem.
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Fibule plate şi in formll de disc

ln cadrul acestul tip lntllnim numeroase variante care se aseamlnl mult
cu broşele de astlzi. Ele slnt larg rlsplndite ln imperiu fiind executate din
bronz sau argint, multe din ele fiind emailate. Au ln general dimensiuni mici.
a) fibule în formă de lună

-

Au corpul plat, avind centrul ornamentat. Ele sint ln uz ln sec. I e.n. şi
prima jumltate a sec. II e.n.49•
Exemplarul de la Poiana 00 , poate fi datat in prima jumltate a sec. I e.n.
(pl. IIl/13).
b) fibule în formă de romb

-

Caracteristic pentru această variantă este discul prevlzut cu un buton supraln jurul cAreia este incizat un cerc'l. Extremltlţile rombului se termlnA
cu clte două butonaşe iar portagrafa este dreptunghiulară.
Un exemplar· de argint descaperit la OcniţaS2 este databil intre sflrş'-'tul
sec. I l.e.n. şi începutul sec. I e.n. (pl. 111/14}.
lnllţat,

-

c) fibule cu medalion

Aceste fibule au discul rotund, de o parte şi de alta a .lui fiind ataşate
diferite reprezentlri vegetale, animaliere sau umane. Centrul iniţial de producţie
este Gallla nordoică şi .provinciile de la Rhin, de unde se rlsplndesc ln întreg
lmperiul5:1. Cronologic ele se înscriu in sec. I e.n.
Dintr-un mormlnt distrus de la OcniţaM provine o fibulă de argint databilă
probabil în aceeaşi perioadA (pl. 111/15}.

-

d) fibule rotunde

Piesele ln discuţie au corpul rotund avînd marginile ornamentate de regulă
cu mici protuberanţe. In mijloc au un buton; unele exemplare au ca ornament
!'entral elemente vegetale şi zoomorfe stilizate sau perle de sticlă şi email!>S.
Piese asemănAtoare s-au descoperit numai în aşezarea de la Ocniţailli, fiind
datate ln sec. I e.n. (pl. 111/15-19}.
47
111
4!l
50

Sl
52
ID
M
li.'i
li6

E. Rlha, op. cit„ p. 126, pl. 34/932.
D. Berciu, op. cit., p. U4, pl. 92/12.
E. Riha, op. ctt., p. 183.
R. Vulpe şi Ec. Vulpe, tn Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 237, fig. 106/23.
E. Riha, op. ctt., p. 181-182, pl. 58 (1535-1536).
D. Berciu, op. ctt., p. 112, pl. 96/23.
E. Riha, op. cit., p. 197~198, pl. 66 (1700-1706).
D. Berciu, op. cit., I]). 126, pl. 107/3.
E. Riha, op. cit., p. 180--181, 186, pl. 57 (1504, 1515, 1526), .pl. 60 (1586, 1589).
D. Berciu, op. cU., p. 39, 53, pi. 20}10; pl. 36/14; pl. 36/16; .pl. 12~1.
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In finalul studiului, se impun cîteva consideraţii de ordin general.
Ma1terialul din 1care sînt confecţionate 'aceste ·piese este cu precădere
bronzul. Numărul mai mic al celor de argint importate poate fi expli'Cat
prin două moti~e: întîi, pentru ·că' fibulele de 'Qronz er.au mai ieftine
Şi în aJ .doilea rîrid pentru că, ·după ·cU[.Il este curi"oscut, dacii ___:. mai al:es
aristocraţia - aveau la dispoziţie ·o producţie focală de fibule de argint".
Analogiile din imperiu arată ică a.ceste ornamente vestimentare sînt folosite în special de către bărbaţi.
!n privinţa ariei lor de ră,spîndire se remarcă superioritatea dmpiei
muntene şi a Moldovei, unde. piesele în dilscuţie sint concentrate în
marile aşezări (Ocniţa, Popeşti, Poiana, Răcă'tău) în raport cu spaţiul
intracarpatic. în cetăţile din zona Munţilor Orăştiei, de pildă .nl1 cu·
noaştem pînă în prezent nici o fibulă romană de import, producţia IO-:.
cală acoperind probabil necesităţile populaţiei de aici.
Cronologic fibulele romane pătrund în Dacia în a doua jumătate
a sec. I î.e.n., răspîndindu-se masiv pe parcul'sul sec. I e.n. Trebuie
făcută însă distincţia între perioada lor de apariţie şi între perioada
în care ele sînt în. uz_, ceea .ce necesită o atenţie deosebită la datare„
Se constată că ele pătrund relativ repede în Dacia unde unele tipuri
(cele puternic profilate, cele plate) 'S'înt folosite chiar•·după ce, în imperiu, au ieşit din modă ori s-au transforma"lj. De aceea în cazul fa
care contextul arheologic al detSCoperirii unor piese oferea o plasare
sigură în timp, am păstrat vechile datări, iar acolo unde acestea nu
oferea nici un element concludent, am propus datări pe baza analogiilor din imperiu.
.
.
. . ._
O ultimă constatare ce se impune este faptul că în spaţiul Daciei
pătrund itipuri şi variante caracteristiice provinciilor Dalmaţia, Nori'Cum,
Pannonia şi mai puţin Italiei şi provinciilor a:pusen~.
SORIN
FIBULES ROMAINES DE LA DACIE

COCIŞ

PR~ROMAINE

(Re sume)
Le travail · etudie l'importation des !ibules romaines dans . la Dade · preromaine, pendant Ies si~cles I av. n.e. ,:__ I n.e., et etablit leurs princLpales . C{ltegories. On classifie Ies fibules, en Ies partageant en deux grands groupes: A.· fibules â ressort; B. - fibules â charni~re. Dans chacune des ces grands groupes
nous distinguons divers varietes typologiques; .fibules de Jezerine (pl. I/l); fibules
de Nertomarus (pl. I/2); fibules aux yeux (pl. I/3); fibules puissaminent iprofilees
(pl. 1/4-6; pl. II/7-9); fibuJes norico-ipannoniennes â deme nodosites (pl .. _II/8);
fibules avec masqtie humaine (pL II/9); fibules â l'arc triangulaire· .(pl. rI/10);
fibules d'Aucissa (pl. II/11); fibUles aux ailes (pl. III/12); fibules plates (pl.
III/13-19).
..
.
.
.
.
.
Dans la Dacie on trouve :des types e.1: -des vari,antes· caract~ristique ·pqµr Ies
provinces. romaines Ies plus .proches (Dalmatie, Noricum et Pannoni_e)._' Les °fibules
proven.a.nt de;l'Jtalie ··ou d~S'•p~vinces occidentales Sont peu ·frequentes; La. pfopart
des fibUleS- -connUeS jusqu1â present <SOnf en bronze.
.
-.
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7

8

1.

I,·

J.

9
PI. II, 7-9

Fibule cu acul

acţionat

de resort; 10, li, Fibule cu balama

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fibule romane f.n Daci.a preromană

157

"fi

12

411;A~-~L=~
c
....
.

'~
/

.

/

13

'

/-'/
,

•!

••

,,,,./"

.,~ iii>'::
i ~

...

;:,-,; .

.

/

/
///

,,'

ni~

11.

"•Y'.'.'.. /

15

.....

.

.

.

/

./

16

19
PL III, 12-19

11 - Acta Mvsei Porolissensis -

Fibule cu balama

voi. Vlll/198•

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

UN

CETAŢEAN

ROMAN DIN AFRICA DE NORD-VEST
ONORAT IN DACIA

Unul din ·cele mai valoroase şi semnificative documente epigrafioe
privind relaţiile externe, „internaţionale" întreţinute de provincia Dacia în veacurile II-III ale sltăpînirii romane efective, este un monument
onorar descoperit la începutul veacului al XX-le.a în Caesarea Mauretaniae (Cherchell, Algeria): o piesă e:pigrafiică cu text scur't, l'aconic şi
foarte „lapidar", am zice aproape telegrafic, ou numai două nume proprii, unul de cetăţean cu tria nomina la cazul dativ, al doilea de ora.ş
roman din Dacia, la nominativ ca subiect al propoziţiei ce nu are verbpredi:Cat .(subînţelets). T1extul epigrafirc a fost mereu citit şi .citat în
ultirn'a jumă!tate de vea•c în bibliografia prosopografică şi la noi în
ţară, fără însă ca monumentul să fie cunoscut direct ca înfăţişare şi
dimensiuni, prea puţin ca semnifilcaţie soci'al-'.politică, din cauză că precum se pare - nu a fost vă2mt în original ori fotografie 1 ; de altă
parte nu s-.a dat deci't prea puţină atenţie relaţiilor dintre Dacia roman~i şi provinrciile nord-vest afrfoane. După informaţiile şi fotografia
cP nl'-a trimis prompt şi amabil profesorul francez Ph. Leveau (Aix en
Pro\'ence) este prezentat aici monumentul epigrafie onorar caesarierus.
B az

ă (placă?) înaltă de 98, lată 56 cm (grosimea nedeterminabilă, fiind
într-un perete al muzeului municipal din Chercheli); cimpul inscripţiei
încadrat de un chenar simplu, litere înalte de 55 mm în r. 1, de numai 50 mm
în rest; fig. 1: scrierea corectă, litere „monumentale" destul de elegante.
zidită

Lipsa în publicistica românească a unor semnale despre piesa epigrafică
nu înseamnă că ea a fost total ignorată de românii care au umblat
prin Algeria; menţionăm aici numai o informaţie ce ne-a venit întîrnplător la
cuno.~tinţă: „Bucureşti, 26 V 1976. Către Academia R.S.R. Secţia de Ştiinţe Istoric<'. Am întîlnit in Algeria, pe malul Mediteranei •(la Chercheli, oraş amplasat pe
locul unei foste aşezări urbane romane, Cesareea) o piatră funerară [ !] a unui conaţional al nostru din timpurile acelea, judecind după inscripţia săpată în acea
piatră: SEX CORNELIO/ LUCAERIANO 1 MUNDOIPIUM / HADRIANUM DROBETENSE I EX DACIA. Am scris din Algeria în aug. 1975 revistei «Magazin Istoric» pentru a-i informa despre acest lucru, dar din motive pe care nu le cunosc,
nu am primit niciun răspuns. Mă adresez acum Dvs .... [adică Academiei R.S.R.]
... ", semnat ing. Florin Scurtu, str. Miron Constantinescu 10, Bucureşti 66, de
unde solicitantul a primit răspuns cu informaţii şi bibliografie ce i-am dat însoţite de rugămintea de a ne trimite vreo fotografie a inscripţiei ... , la care n-am
primit răspuns ...
l

„C'af'sariană"
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Sex(to) Cornelio
Eucaeriano
Municipium
Hadrianum
5. D r o b e t e n s e
ex Dacia

Traducere: „lui Sextus Cornelius Eucaerianus, MunicLpiul Hadrianum
/5/ Drobetense din Dacia (îi pune acest monument)".
Piesa epigrafică a ieşit la iveală în anul 1905, la Cherchell, publicată imediat de V. Waille, în Nouvelles explorations d Cherchell, Alger, 1905, p. 23 [non
V\idi], de unde textul a fost reprodus în Revue Archeologique, (Paris), 6, 1905,
p. 208 (AnnE:p, 1905, nr. 110) şi în Bulletin archeologique du Comite des travaux
historiques, 1905, p. CLXH; Thesaurus Linguae Latinae, onom. IU, 253. In r. 2
co.enomen-u.1 persona}uJUli onorat era citi•t [VCfilRIANO, adid E - inlţiia.l era consllderlllt oa un simplu ,,sigma" .unghiular. Els,te deci o deldăoaţie IJUi Sextus Cornelius
Eucaerianus de căJtre Munictpium Hadrianum Drobetense ex Dacia.
Primul erudit care a dat atenţie personajului „caesarian" pare să fi fost
la 1936, eminentul istoriograf-prosopografist vienez Edm. Groag scriind: Sex.
Cornelius Eucaerianus, căruia Municipiul Hadrianum Drobeta din Dacia îi ,pune
inscripţia la Caesarea, probabil fiu al lui Sex. Cornelius Clemens nr. •1340, Prosopografia Imperii Roma.ni saec. I-II-III, pars II, Berlin, 1936, p. 3211, nr. 13532,
iar la p. 315, nr. 1340: Sex. Cornelius Clemens cind guverna Dacia („co(n)s(ularis)
et dux trium Daciarum") - este onorat de Avidius Valens centurion în legiunea
X!llll Gemina, CIL, VIII, 20994 (ILS, 1099); III 7505 (ILS, 2311); Cass. Dio. exc. 71,
12, 1.2; originar din Caesarea Mauretaniae şi înrudit cu Eucaerianus care era
fiul său3.Tot înrudire apropiată intre cei doi Sextus Cornelius (adică: guvernatorul Clemens şi cetăţeanul caesarian Eucaerianus) a fost admisă .de istoriculprosopograf al Daciei romane Arthur Stein, Die Reichsbeamten von Dazien,
Budapest, 1944, .p. 44: Sex. Cornelius Eucaerianus înrudit de aproape, poate fiu al
l'llli Cornelius Clemens4 • &!a admds 1di guvernlatorlalbull „dacic" al lui ~mens se
dateazi în anii lW/172; cf. ultima lucrare-repertoriu al tuturor ,,praesides" ai Daciei5.
Cu toate că 1n inscripţia din Oherchell (textul epigrafi'c fiind păstrat integral, nevltămat) este redat clar EVOAERLANO, antroponimul apare stilcit în
unele publkaţii epigrafice; astfel, colecţia lui A. DobQ, Inscriptiones extra fines
Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes, Buda1

2 „Sex. Cornelius Eucaerianus, cui municipium Hadrianum Drobetense ex
Dacia t(itulum) posuit Caesareae Mauretaniae, filius fortasse Sex. Corneli Clementis n. 1340 in quo vide".
3 ,.SElX. CORNELIVS CLEMENS cum Dadas regebat Avidio Valente centurione legionis Xlll Gemlnae, CIL, VIII 20994 (=UB, 1099, corr. Albertini, Bullet.
Trav. histor. 1925, p. CLXII); rr.emoratur in t. Ul 7505=1LS, 2311 Troesmis, Dio
Cass. exc. 71, '1~, 1.2. Oriundus puto ex colonia Caesarea Mauret., cos. suff. a
inc. Marco et Vero imiperantibus", după Claudius Fronto (despre acesta: IDR 111/2,
90); ,.parentela cum hoc coniunctum esse Sex. Cornelium Eucaerianum, cui municipium Drobetense ex Dacia statuam posuit Caesareae, Bull. Trav. hist. '1905,
CliXII suspicatus est [Herm.] Dessau probabiliter in scheda nobiscum communicata; fortasse Eucaerianus fllius Clementis fuit (senatorem originis et modicae et
provinclalis filio nomen imposu.Usse Eucaeriano illis tempioribus non est qucxl .mliremur)" Gr.
4 „Sex. Cornelio Eucaeriano municipium Hadrianum Drobetense ex Dacia
einem nahen verwandten, vielleicht seinem Sohn gesetzt".
i> Sextus Cornelius Clemens a ·guvernat Dacia prin a. 171/172, cum se admite
ln deobŞte; Bengt E. T.bo.miaSSon. Laterculi Praesidum. Moesia, Dacia, Thracia,
Gotheborg, 1977, p. 43.
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pesta 1975, p. 129, nr. 219 ,,sex. Cornelio ·Luceriano" cu textul intreg, lectura eronată fiind pricinuită de lnţelegerea incorectă a primei litere din cognomen E- ca
L şi repetată pină .în ediţia a IV-a drin a. 1975, nr. 856 [în ed. I din 1940 lipseşte
piesa epigrafică caesariană], adică „Lucaerianus", cu toate că Dob6 citează P.I.R.
II 321, nr. 1353 unde cognomen este scris corect şi dar Eucaeria:nus. La noi, în
istoria Olteniei Romane de D. Tudor, ed. II[ 1968, p. 179 se citeşte o bizară metamorfoză a numelui, scurtat ca „Sextus Cornelius": „Municipium Hadrianum Drobetense ex Dacia onorează, in oraşul Caesarea Mauretaniae din nordul Africii,
cu un monument pe Sex. Cornelius (Ann~. 1905, nr. 1·10)", citind pe Groag şi
pe Stein ca „un fiu sau rudă a lui Sertus CorneUus Olemens (etc.)"; în ciiuida acestei mici erori-lacune de „onomatologle", se recunoaşte de către eminentul istoriograf bucureştean al Daciei Inferior (Malvensis) că „cel onorat ar fi adus mari
servicii oraşului de la Dunăre şi era un influent personaj, ca el să fie cinstit la
o aşa mare depărtare [în Algeria]". Peste un decenfa insă lacuna-eroare epi•graficonomatologică este reparată, numele ciuntit (in a. 1968) fiind redat complet cu
oognomen mutilet puţin (după A. Dob6) ,,sex. Cornelius Lucerionus (Ann:Ep.
1905, nr. 110, Groag, Dob6, Ste1n etc.")
în
acelaşi
text unde .se repetă ideea justă că „cel onorat ar fi adus mari servicii oraşului dela Dunăre
şi era un influent personaj ... " (Oltenia Romană, ed. IV, Bucureşti, 1978, p. 172).
In monografia istoric-epigrafică şi arheologică aslllpra oraşului Caesarea
Mauretaniei (în pregătire), ,profesorul Philippe Leveau din Aix-en-Provence fa<::e
(cum ne informează in scrisoarea din 18 aug. 1980) o statistică a numelor gentilicii romane ale oraşului african, !Jtabilind cifric: Cornelii 24, Claudii 54, !ulii
153, Aelii 24, Caedlii 21, .Aemilii 26, Plavii 24,, Valerii ,29, Ulpii 26. Niciunul dintre
Cornelii nu ocupă magistraturi muntcipale in Caesarea; dar, observă, este cunoscută aici dedicaţia făcută lui Sex. Cornelius Clemens, consular şi dux Daciarum,
de către Avidius Valens, centurion ln legiunea XIU Gemina din Dacia (garnizoană la Apulum Alba Iulia), ofiţer care avea desigur vreo misiune la Caesarea ln legătură cu şeful silu ierarhic Slliprem, •guvernatorul Daciei; acesta din
urmA se vede că era acasă la el în oraşul nord-vest african, cum a observat la
rtndul silu şi G. Alfoldy (Consulat und Senatorenstand unter den Antontnen,
Honn, I!J77, p. 317. ci<tat de Ph. Leveau): guvernatorul Daciei Cornelius Clemens
era originar din Caesarea, - aserţiune la care eruditul francez provensal amintit {fidel corespondent şi informator al nostru) obiectează di legatul Clemens era
din trlbus Falerna, iar în oraşul său mauretanian .tribus era Quirina. Oricwn
ar fi fost, Cornelius Clemens avea puternice relaţii in acest oraş, precum este
sigur cA ruda sa, Sextus Cornelius Eucaerianus - indiferent de gradul înrudirii sale cu guvernatorul Daciei - se afla stabilirt permanent, nu ca simplu
„flotant" in urbea nord-vest africană, avind aici respectabile relaţii sociale. Dar
scurtimea telegrafică a textului onorific pus de Drobetensi nu oferă despre personajul ,.caesarian" dedt numele cu cele trei elemente antrqponimi'Ce ale sistemului civic roman: onoratul poartă praenomen şi nomen gentiliciu ca guvernatorul-dux, iar cognomen Eucaeri.anus era un derivat gTeco-roman din antro,ponirnul Eukair(i)os, un fel de „cel venit la timp; bunvenit", nurr_e de bun augur6, der~lrv'arc mai verosimHă deaît cea sugerată epist.dlair (laug. 1980) de Ph. Leveau
Euc(h)airius; antr~nime de acest tip mixt nu erau o raritate în societatea romană a Imperiului .
Era firesc ca provincialul nord-african Sextus Cornelius Eucaerianus să fi
întreţinut cu Drobeta şi poate cu zona exrtracarpatică a Daciei (Inferi<>r, Malvensis) legături social-politice directe şi dintre cele mai intense (cum just releva
profesorul D. Tudor), avind aici vreo misiune <>ficială de mare importanţă, ma-

· 8 Cf. nota 3. F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen
bis auf die Kaiserzeit, Halle, 1917, p. 171.
7 Din Dacia menţionăm numai două exemple mai celebre: C. Iulius Corinthlanus din Theveste, praef. coh., alae, CIL, I>II ·1193; Iulius Euangelianus; IDR.
111/3, 47.
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gistratură superioară (procurator), sau comandant al vreunei formaţii auxiliare din
ocupaţie a provinciei etc. (lucruri cunoscute publicului şi cititorilor din
Gaie.sarea, .nemenţionate în textul rtrdimÎIS din Drobeta-Turnu Severin). dar posibil
să fie cunoscute şi de noi în viitor prin alte descoperiri epigrafice. Eucaerianus
poate să fi domLciLiiat citva !timp chiar în splen.didllll Munllcipium Drobetense, ai
cărui locuitori îi purtau sentimente de ,gratitudine eX1primate între altele în scris prin tabla onorifică solemnă la Caesarea: vreun monument sculptural
(statuie, bust?) în oraşul său de reşedinţă, unde el s-a stabilit după plecarea din

armata de

Dada. In
preună

această ţară se poate afirma dl el a zăbovit în timtPUl sau chiar îmsău unchi (<tat!? rudă .ajpropiată?) Sextus Cornelius Clemens;

cu puternicul

este modalitatea cea mai simplă care să explice excesiva gratitudine exprimată
lui Cornelius Eucaerianus de obştea marelui oraş dacoroman Municipium Hadri.anum Drobetense ex Dacia. Conducerea Drobetei îşi va fi manifestat recunoŞtinţa faţă de protector şi binefăcător prin ,trimiterea vreunui n:embru din
ordo decurionum sau a unei mici delegaţii la festivitatea tîrnosirii monumentului
sau măcar a rplădi onorare ce i s-a dedicat în oraşul Mauretaniei.
Onoratul Sextus Cornelius Eucaerianus şi guvernatorul Cornelius Clemens
consular nu au fost singurii „africani" care au umblat şi zăbovit prin Dacia
carpato-danubiană, cu relaţii politice-oficiale. Numeroase alte elemente socialetnice izolate sau în grllip venite din zona nord-vest africană se cunosc din documentarea epigrafică locală sau externă: - unităţi mi Ii tare, mai ales au:cili.a,
o cohors Afrorum staţionată vremelnic în Dacia (,;praefecto cohorrtis Afrorum in
Dacia ...", CIL, VI 3529); cohors li Flavi.a Numidarum staţionată după mijlocul
sec. II in castrul de lingă Feldioara (jud. Braşov; SCIVA, 28 ,1977, p. 204-205); vexiZlarii Africae et Mauretaniae, în Dacia Superior (DiplD XVI); Mauri şi Numeri Maurorum în patru pu.note: la Tibiscum, Micia, Ampelum (Zlatna) şi Sutoru (O,ptatiana);
- elemente militare izolate: un veteran „anonymus" originar din Hadrumetum într-un fragment de diplomă la Apulum 1(DiplD XI); ofiţeri ca C. 'Iulius C. fil. Theveste Corinthianus, rpraef. coh,. VIII Gallorum, alae mil., tribun.
ooh. I. Brirbt„ la Aprudum (CJlL, HI 1193); C. ,Petron:irus Noviatus IPI'lllef. coh. V Gali.,
la Pojejena (jud. Caraş-Severin, l.D.R. IIL/1, 11); la Enlaca (lnlăceni, jud. Harghita) P. Dlvius Italicus praef. coh. III Hisp. domi Mauret. Caesaren. (CIL, III,
6257); Anius Annianus dom. Tipasa, !Praef. coh. 111]1 Hisp. (CIL, 1111 945); un
M. Servilius Fortunatus a militiis, care ,,peste ţări şi milri a transportat ril.rnilşi
ţele pămînteşti ale soţiei sale decedate in Dacia" la oraşul Lambaesis <(Numi.dia,
CIL, VIII 2772);
- antrQ1mnin:e şi indivizi din Africa nord-vestică veniţi in Dacia romană:
T. Aurelius Afer şi un Satta.ra la A~elum (CIL, III 1322=1.D.R. UI/3, 345); Umbria Africana (la Strei, jud. Hunedoara, [.D.R. Irl/3, 5); Atasa şi Birsus la Potaissa (SCIV, 18, 1967, p. 187), 'Bociinus la Cigmău (?), I.D.R. HI/3, 220; !arsa Ia
Tibiscum {l.D.R. 111/1, 270); Afer la Porolissum (Daci.a, 17, '1972, p. 33-0, 332) etc.;
- elemente de cu 1 t-religioase: zeiţa Caelestis (nume roman al puno-fenicienei Astarte) adusă in Daciia mai, ia.Ies sUJb influenţa din'astiei romJano-<afri.cane a
lui Septimius Severus (l.D.R. !111/2, 17, 192; CIL, HI, 993, 992 = StCl, 12, 1970,
p. 163-164); Dii Patrii ai Maurilor la Micia (l.D.R. IIl/3, 47) ş.a.
In sens invers, din Dacia spre Africa aipar imigrate numeroase elemente
militare la garnizoana legiunii III Augusta în Lambaesis (Numidia, CIL, VUI
18085; unii traco-romani cu nume.-cognorr_en naţional); un mic grup de daci din
jA.la Gemelliana dv.ium Roma.n'Ol1UJJ1, lJa Banlasa Mauretaniei {CIL, XVI J71, diplomă din a. 124; cf .. Daco-geţii fn Imperiul Roman, 1980, ip. 38, 43) etc. In directă
legătură cu relaţiile inter-provinciale „daco-africane" poate fi menţionată aici
existenţa unei curia Dacica în oraşul Leptis Magna (AnnEp, 1946, 131=1960, 374),
considerată eronat ca echivalent cu. . . „colonia Dacica Sarmizegetusa" din Dacia
(Ulpia Traiana) de către N. Gostar (Omagiu C. Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 259264; admis de unii grăbiţi, neatenţi), cirtă vreme era un simplu nume simbolic
dat unei curia a oraşului Leptis unde existau de fapt două „curiae" numite simultan una „Traiana", alta „Dacica" („curiae duae Traiana Dacica", AnnEp, 1950,
157; v. şi Dobo, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ... , 197'5,
1

1
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nr. 863, 864 etc.). - Diferite erau elementele social-etnice şi culturale din nordestul Afrkii antice, prevalent egiptene, prezente şi active deopotrivă in Dacia
ron:ană.

O cercetare analitică (pe baza materialului documentar în ansamblu) a relaţiilor dintre Africa şi provin'cia 'carpato-rlanubi'ană este necesară şi poate fi. realizată prin Jstabilirea tuturor elementelor populare
şi a grupurilor ce s-au deplasat dintr-o zonă în alta trecînd prin sau
pe lingă Italia şi Roma, în cadrul intensului proces de 'Cinculaţie demografică şi de amestec social-etnic..:cultural din toate provinciile şi
chiar dinafara hotarelor (limes) vastului Imperiu. Asemenea obieictiv istoriografic de ~arader prioritar va fi realizat într-o lucrare monografică
asupra populaţiei, a desvoltării societăţii şi romanismului Daciei în
ansamblu.
IOAN I. RUSSU

UN CITOYEN ROMAIN DE L'AFRIQUE DU NORD-OUEST HONORf:
EN DACIE

(Resume)
En cxaminant !'importante inscription honoraire decouverte en 1905 â Cherchell (Caesarea Mauretaniae) dediee: Sex(to) Cornelio Eucaeriano Municipium
Ha.drtanum Drobetense ex Dacia (fig. 1 photographie que nous devans â l'amabilite
de M. Ph. Leveau, Aix-en-Provence, et dessin· de la piece qui se trouve au Musee
de Cherchcll), on admet qu'il s'agit d'un personnage considere par H. Dessau,
E. Groag, A. Stein comme parent (fils, neveu?) du consulaire homonyme Sextus
Cornelius Clemens, gouverneur de la Dacie romaine dans Ies annees 170-171. Ce
Cornelius Eucaerianus, citoyen de Cesaree et peut-etre originaire de la meme viile, comme son parent et patron Cornelius Clemens, porte un cognomen hellenisant
forn:e sur Eucair(i)us: Eucaerianus (plutât que derive de Euchairius toujours
grec). Sextus Cornelius Eucaerianus a eu une fonction importante civile ou militaire (p. ex. procurator, ou praefectus d'une formation auxiliaire en Dacie), notamment en Dacie Inferieure (Malvensis), ou il a rendu des grands services â la
ville de Drobeta; c'est precisement pour de tels merites que le Municipium Hadri.anum Drobetense a decide de recompenser avec un monument (buste, statue?) ou tout au moins avec la plaque inscrite (qu'on voit dans l'image, fig. 1)
son „evergete" africain de Caesarea Mauretaniae, dans le cadre d'une festivite
A la quelle doit avoir .participe une delegation des Drobetenses.
On presente â la fin de l'article une breve enumeration des principales informations epigraphiques concernant les imigres de l'Afrique du nord-ouest en
Dade romaine, et ceux de cette .province attestes en Afrique, - informations qui
seront reexarr.inees en detail dans notre monograiphie sur la population et la
romanisatlon de la province carpato-<lanubienne dans son ensemble.
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CASTRUL ROMAN DE LA BUCIUMI.
PROPUNERI PENTRU O RECONSTITUIRE GRAFICA, I-IV.

I. Introducere

a. Motivapt,a lucrării intreprinse. Castrul roman de la Buciumi (jud.
România), fortificaţie din siJStemul defensiv al Daciei Porolissensi:Ls, constituie pină în 'Prezent unul din cele mai .amplu cercetate castre
din Dada şi, in orice caz, singurul pentru oare ·a fost 1prezentată -0 monografie arheologică de mari proporţii1.
Ansamblul de construcţii al unui castru reprezintă un monument
dintre cele mai semnifilc:ative ale epocii romane (secolele II-III e.n.).
Castrele au constituit importante focare de civilizaţie şi cultură materi'ală romană atît prin prezenţa militarilor, cit şi prin funcţia lor (a
castrelor) de centre de producţie. Este un fapt general acceptat în literatura de specialitate privitoare la is'toria Imperiului Roman că în
zona castrelor de graniţă 'S-a dezvoltat, în isecolele II-III e.n., o 'Civilizaţie materială şi spirituală infloritoare2. Mai mult, în domeniul construcţiilor, castrul cu elementele lui a coJ11Stituit un adevărat model
pentru populaţi·a civilă din jur.
Toate acestea au făcut ca cercetarea arheologică, studiile de arhitectură militară, valorificare·a ştiinţifică şi interpretarea materialului
arheologk din castre să fie completate de încercări de reconstituire grafică3 sau chiar de re!Constituiri arhitectonice ale unor fortiDcaţii romane4.
Aceleaşi motive, valabile în cazul nostru pentru Dada Porolissensis,
ne-au îndemn'at să incercăm prezentarea unor propuneri ide reconistiSălaj;

1 Pînă în prezent nu există 1n nici una din .provinciile dac:ce un oastru
cercetat atit de amplu şi relativ sistematic ca Buciumi, chiar dacă unele castre
oa Drobeta şi Slăveni prezintă planuri mlai 'compilete. Pentru cercetările din
castrul de la Buciumi .vezi: E. Chirilă - N. G'udea - V ..Lucăce'l - C. Pop,
Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cunoaşterea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972; vezi şi varianta în limba germană de aceeaşi autori: Das
Romerlager von Buciumi. Beitrage zur Untersuchungen ,des Limes der Dacia
Porolissensis, Cluj, 1972.
2 M. Macrea, Viaţa în Da.cia romană, Bucureşti, 1969, p. 224 sq.
J In cea mai reare plarte aşa-zisele reconstituiri .grafice re.prezintă deseneperspectivă ale unor ,castre, infăţişind ·ansamblul de construcţii al'e acestora. Există
insă şi numeroase reconstituiri tehnice ale unor elemente de fortificaţie ca ziduri
de incintă, turnuri, clădiri de comandament, băi etc. care stabilesc uneori dimen-
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tuire grafică a unui castru, iar castrul de la Buciumi ne-a oferit cele
mai bune icondiţii pentru o astfel de înlcercare5 .
După 'părerea noastră, o realizare 'de acest fel, ichiar rămasă la nivelul teoreti.c de reconstituire grafică, permite aprecieri mai complete
în legătură cu nivelul atins de ci.vilizaţia romană in ·această parte a
Imperiului Roman, cu modul în care legile arhitecturii romane s-au
aplicat la condiţiile locale, cu modalităţile şi sistemele de 1 constrU1cţie,
etc. Intr-un cuvin1t, o astfel de realizare reflectă dar modul în care,
într-o provincie îndepărtată din Imperiu, au fo'St cunoscute şi aplicate
standardele tipice ale dezvoltării generale.
b. Mijloacele de lucru au fost alcătuite din suma datelor care ne puteau
oferi informaţii pentru realizarea reconstituirilor. J:n primul rînd am folosit
întreaga documentaţie a săpăturilor arheologice de la Buciumi, atit cea publicată,
cit şi cea rămasă încă inedită6. In al doilea rind am folosit toate indicaţiile şi
datele pe care le-au oferit izvoarele scrise şi cele ilustrative, fie ele conteITiiPOrane cu obiectivul nostru, fie imagini tîrzii ale unor construcţii antice bine conservate7. In al treilea rînd am folosit toate analogiile de plan, sistem de construcţie şi arhitectură datînd din aceeaşi epocă, din diferite provincii ale Imperiului Roman. Iar în al patrulea rînd am folosit toate încercările de reconstituire din literatura de specialitate la care am avut acces, bineînţeles preluate
critic.
In literatura de specialitate din România încercările de acest fel sunt foarte
puţine şi nesistematice. Amintim o schemă de castru reconstituire, prezentată de
siuni şi rezolvări constructive. Tot în cadrul acestei categorii de reconstituiri,
care rll.min 1a nivel teoretic, se înscriu machetele executate pentru ca.stre întregi
sau pentru elemente ale lor tratate izolat. Vezi de pildă G. Ulbert - T. Fischer,
Der Limes in Bayern, Stuttgart, 1983, p. 40 Rotelsee (D. Plank).
4 Oastrul de la Saalburg (Germania Superior) in .R. Pi:irtner, Mit dem Fahrstuhl in die Ri:imerzeit, Diisseldorf, 1959, p. 192; turn de colţ .reconstituit la Kongen; cf. Das ,romische Germanien aus der Luft, Ki:iln, 1981. p. 115; Fiihrer zu
romischen Milităranl.agen in Siid-Deutschland, Stuttgart, 1983, p. 41-44, fig. 13
(D. PLa.nk); poarta cu zilduri 1aterale a fost reconstiJtuită 1a Welzheim; cf. Fiihrer
zu romtschen Milităranlagen .in Silddeutscnland, p. 61-65, fig. 22 (D. Plank).
5 Lucrarea de faţă, .oare ;eprezintă o sinteză, a fost precedată de o serie
de articole ·cu propuneri de reconstituire pentru elemente izolate ale ·castrului:
A. IJandes, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi. I. Elementele .incintei, în ActaMP, 3, 1979, p. 411-425; A. Landes - N. Gudea, Propuneri pentru o reconstituire graficii a castrului roman de la Buciumi. 11.
Clădirea comandamenrului, în ActaMP, 4, 1980, p. 211-227; A. Landes N. Gudea, .Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi. 111.
Bariicile, în ActaMP, 5, 1981, p. 247-270.
La invitaţia unor specialişti din strAină'tlate am unificat aceste articole şi
am prezentat spre publioare Ia revista Saalburg Jahrbuch o lucrare de ansamblu
privind propunerile de reconstituire a castrului de la Bufciumi. Lucrarea de faţă
este variantă româneascA a acestei sinteze.
6 E. ,ChirilA N. Gudea V. Lucăcell - C. Pop, op. cit.; in cadrul monografiei nu au fost publicate toate planurile, schiţele şi profilele; materialul documentar provenit din cercetArile din anlii 1971-1976 a rAmas inedit.
7 GravurA lnfAţişind zidul median al clAdirii com'andarr.entului din castrul
de legiune de la Burnu:m; cf. S. Zabellicky-scheffenegger-M. Kandler, în Burnum,
I, Wien, 1979 (cqperta); porta decumana la castru'l de la Birdoswald, gravurA din
1850; cf. E. Birley, Research on Hadrl.an's wall, Kendall, 1961, pl. X.
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D. Tudor pentru fortificaţia de la Cimpulung Muscele. Aceast! schemă reprezintă
însă o reconstituire absolut teoretică, abstractă, planul castrului nefiind cunoscut
la data aceea, astfel că să!Păturile ulterioare au scos la iveală o situaţie cu totul
deosebită. Tot D. Tudor a !prezentat reconstituiri grafice ,pentru porţile de S şi
de N la fortificaţia romană tirzie de la Sucidava9 • Planul acestora este foarte
asemănător cu cele ale obiectivului nostru, iar problemele de construcţie care se
ridică sunt aceleaşi.
In literatura de specialitate referitoare la castre din alte provincii ale Imperiului Ron:an s-au propus în mai muH:e rînduri reconstituiri. Unele s-au referit la ansamblul aastrului1~. alltele la cons:t:nucţii din interior: clădiri de corr.andamentll, magazii pentru cerealel2, barăci13 sau la elementele fortificate ale incintei: porţi, turnuri de colţ, turnuri de curtină, incinta propriu-zisă, etc 14•
Noi am încercat să prezentăm reconstituirile cu întreg suportul tehnic de
construcţie, arhitectură şi stratigrafie oferit de săpături. In ·cazul de faţă reconstituirile au fost propuse numai pentru clădirile dezvelite integral.
c. In ce priveşte metoda de prezentare, am procedat astfel: pentru fiecare
element reconstituit am analizat în parte: a. rezultatele săpăturilor arheologice,
datele tehnice, stratigrafice şi cronologice; b. analogiile de plan şi de reconstituiri; c. ·propunerea noastră de reconstituire. Atît pentru problemele de ·construcţie cit şi pentru formele arhitecturale am căutat să oferim expresia cea mai simplă şi mai uşor de realizat din punct de vedere tehnic şi am ales de fiecare
dată soluţia cea mai obişnuită. Numai în măsura în care materialul documen'tar
ne-a permis, am propus rezolvări mai .amănunţite sau elemente. decorative.
Acţiunea noastră fiind aşadar la începuturi, atît pentru Dacia cit şi pentru
Imperiul Roman, propunerile noastre sunt în măsură să stîrnească discuţii, unele
probabil chiar contradictorii. Credem însă în utilitatea unor astfel de discuţii,
care nu pot decît să impingă înainte cunoaşterea acestui aspect al arheologiei
epocii romane.
d. Locul castrului de la Buciumi în sistemul defensiv al Daciei poate fi stabilit după schema întocmită pentru acest sisterr., în care castrul ocupă locul
nr. 22 15 . Fig. 1. Castrul se află pe graniţa de NV a .provinciei Dacia Porolissensis, la cca. 6 km în spatele unei trecători a Munţilor Meseş (pasul Ragului).
Dincolo de această trecătoare, la V se afla lumea „barbară", reprezentată de triburile de Daci liberi.
e D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1958, p. 231, fig. 56; pentru săpăturile
exterioare efeotuate la oastnu: vezi Em. Popescu - EUJ?. Popescu, în StCom
Piteşti, ,1, 1969, p. 67-76; idem, în Materiale, 9, 1970, p. 251-262.
9 D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1978, p. 201, fig. 53/1; p. 202, fig. 54.
lO D. Baatz, Der rămische Limes, Berlin, ,1975, p. 31, fig. 12; S. von Schnurbein, Die Ramer in Haltern, Miinster, 1979, p. 25, fig. 14; H. Schonberger, Kastell
Kii.nzing-Quintiana, Berlin, 1975, IP· 10, fig. 4.
11 Schema funcţională şi volumetrică a unei Clădiri comandament la D. Baatz,
op. cit., p. 26, fig. 8; reconstituiri pentru principia de la Nijmegen (Germania
Inferior) în Limes 10 Xanten, ,1974, p. 115 ,(H. Brunsting); A. V. M. Hubrecht, Le
fortificazioni lungo la frontiera romana nel ?aesi Bassi, Medelingen, 1976, fig. 3;
pentru Intercisa (Pannonia Inferior) vezi Zs. Visy, lntercisa, Kecskemet, 1977,
p. 17, fig. VI; pentru clădirea comandamentului la Chesterholm (Vindolanda) (Britannia) vezi R. Birley, Vindolanda, a roman frontier post on Hadrian's Wall,
London, 1977, p. 89, fig. 48.
12 A. P. Gentry, Roman military stone-built granaries, Oxford, 1976, p. 17,
fig. 1.
lJ Ph. Philzinger, in Limesmuseum Aalen, Stuttgart, 1971, p. 130, fig. 51-52.
14 E. Birley, op. cit., fig. 5; J. Colingwood Bruce, Handbook to the Roman
Wall, Newcastle upon Tyne, .1'966, p. 16.
15 N . .Gudea, în Saalburg Jahrbuch, 31, l974, p. 41-49; idem, in Aufstteg
und Niedergang der riimischen Welt, Berlin, ·.11, o, 1977, p. 851-871.
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Aşa cum este aşezat pe .teren, castrul nu beneficiază de o apărare naturală,
de care, se pare, di. nici nu avea nevoie. Vizibilitatea maximă directă din icastru
era spre valea A.grijului şi nu spre trecătoare. Dar controlul acesteia era asigurat de sistemul de turnuri de pindă şi semnalizare ,de pe culmea munţilor Meseş, care făcea legătura directă cu castrul.
e. Aşezarea castrului pe teren. Castrul este aşezat la marginea de NE a satului Buciumi, pe pantele dealului Mihăiasa, fiind practic adiacent gospodăriilor
din vatra satului. Locul se numeşte ,„Gradişte" sau „Cetate". Terenul pe care se
află castrul are o pantă de aprolllPe 100/o. orientată NE-SV, spre confluenţa .piraielor Lupului şi Mihăiasa şi spre valea Agrijului. Distanţa de la laturile castrului spre valea LUJpului şi valea Mihăiasa este de 800 m, respectiv 500 m.
f. Date tehnice generale despre castru. Castrul a fost construit cu laturile
lungi paralele cu linia de pantă a terenului. Valoarea pantei pe teriitoriul castrului
nu a pus dificultăţi deosebite in realizarea unei construcţii. In schimb spre SV
şi SE terenul coboară brusc spre văile Lupului işi MihAiasa, astfel Incit în acele
părţi nu a fost ,posibil sA se ridice construcţii. Spre NE, terenul continuă aproape
orizontal, aici afiindu-se aşezarea civilă sau cea mai mare parte a ei.
Castrul este orientait în aşa fel incit porta decumana se află în partea superioară a pantei, iar porta praetoria în partea de jos. Orientarea în acest fel este
contrară indicaţiilor de castrametati-0 în ce priveşte porta praetoria (Hyginus, 56),
el.ar corespunde unor indioaţid în ce p.rdv~ porta decumana 1(Hygi.nus, 18, 56).
Cercetările arheologice executate la Buciumi între anii 1963-1976 (Fig. 3} au stabilit că în evoluţia incintei castrului au existat două faze de construcţie:
- fazii. cu elementele incintei constind din şanţ - val - palisadă; dimensiunile 128X153 m (mii.surate de la coama valului); laturile lungi orientate NVSE; colţurile orientate pe direcţia ,punctelor .cardinale principale. De la această
fază avem date numai despre elementele incintei, despre drumurile şi barăcile
din praetentura. Castcu.J. de pămint a !fost OOIIlStruilt rpro'blalliil înainte de 110 e.n.;
aici a staţionat la început cohors I Augustus Ituraeoruml6.
- fazii. cu elementele incintei constind din: două şanţuri - zid de piatră agger; dimensiuni 134X 157 m (măsurate de la faţa exterioară a zidului). Colţu
rile castrului erau orientate pe direcţia punctelor cardinale princia>ale; laturile
lungi erau orientate NV-SE. Porţile decumana ,şi praetoria au fost plasate pe
laturile scurte în poziţie centrală. Porţile prtncipales sunt aşezate la 100 m faţă
de latura de NV şi la 57 m faţii. de latura de SE. In interior au fost identiiicate
barii.cile din praetentura, barăcile din retentura, clădirea comandamentului (principia), două magazii (horrea) pe latus sinistrum, iloouinţia 'oomandan,tiului (praetorium) şi o baie pe latus dextrum. Pe latura de SE înitre poartă şi turnurile de
curtină au fost identificate două construcţii. Fig. 20. Incinta din zid de piatră
şi elementele sale au fost datate la înceamtul secolului III e.nP. Construcţiile
din interior prezintă fiecare, sau aproape fiecare, etape de construcţii succesive,
care însă nu au fost puse in legăturii. cronologică cu fazele incintei.
Propunerile de reoonStitiuire grlafiică pe oare ile avansăm a~ci se vor referi
numai la faza cu zid de piatrii. a castrului, avind în vedere că pentru această
fazi problemele ,de arhitectură se .pun mai acut şi că ea (faza) este mai bine
pusă in evidenţii. de urmele arheologi-ce.
1

II. Date tehnice ale elementelor castrului

şi

propunerile de reconstituire

I. Elemenrliele incintei puse în ev'idenţă de săpă<turile iarheologioe sunt unmă
toarele: A. incinta prQpriu zisă alcătuită din: şanţ (şanţuri), bermă (?), zidul ,de
piatră, agger-ul; B. turnurile de colţ; turnurile de curtină; .porţile. Le vom discuta
pe fiecare în parte:

16 E. Chirill - N. Gudea, în Das Romerlager von Buc:iumi, p. 16.
17 E. Chirilă - N. Gudea, in Das Romerla.ger von Buciumi, p. 122.
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şanţul de apărare a
şi NV (Fig. 4 c).

fost identificat nurr_ai pe laturile ,de SE (Fig. 4 a), NE
Pe laturile scurte au fost ,puse ln evidenţă două şan
ţuri, în timp ce pe latura lungă, precum şi in dreptul turnului de colţ apare un
singur şanţ. RemarcAm lnsA cA 'lăţimea totalA a gurii şanţurilor variază intre
10,00 şi 11,50 m, în .timp ce ad!ncimea şanţului mare faţă de nivelul bermei variazA intre 3,10-3,70 m, indiferent de numArul şanţurilor puse în evidenţA şi de
profilul lor in diversele cazuri particulare. tn cazurile cind avem două şanţuri,
panta escarpei Interioare a şanţului mk este întotdeauna mai accentuată decit
cea a escarpei interioare a şanţului mare, jn timp ce in secţiunile în care aiJ)are
un singur şanţ, constatAm că escarpa interioară prezintă o fr'ingere, astfel incit
la partea superioară, panta escarpei este sensibil mai mic! declt in partea

(Fig. 4 b)

inferioară.
adică spaţiul dintre şanţ şi zid, este alcătuită pe toate 1aturile din
din fostul val de pAmint rămasă Jn afara zidului. LAţimea ei este de
cca 1.50 m pe toate laturile; la colţul de N e5te de 3,00 m. Suprafaţa acestui spaţiu nu este orizontală şi este evident că nu a fost amenajată şi deci, probabil,
nu a fost nici folosită.
Zidul de incintă a fost realizat din ,piatră calcaroasă de carieră ln tehnica
opus incertum. Fundaţia lui este înaltă i:Ie 0,70-0,80 m şi are lăţimea cu 0,10 m
mai mare declt zidul .propriu zis. Pietrele fundaţiei nu au fost .prinse cu mortar.
Zidul .propriu zis avea grosimea de .l,10 m şi a fost construit cu mortar de bună
calitate. Pe laturile de NE şi SE fundaţia zidului străpungea valul de pămint ln
intregirr.e, adincindu-se in pămtntul virgin; pe latura de NV ;zidul nu a pătruns
pină la baza valului.
Agger-ul este alcătuit din restul valului de păm:int rămas în spatele zidului de incintă. Lăţimea lui pini la via sagulari.s era de 6,50 m pe latura de SJi:,
(;,50 m ,pe latura de NV şi 7,20 m la colţul de N. tnălţimea păstrată a agerr-ului
este de 1,50 m pe latura de SE. 2,00 .m .pe cea de NV şi 1,25 m pe latura de NE.
Faţă de nivelul bermei această lnălţime este pe toate laturile cu 0,50 m mai
mică decit cea măsurată de la baza valului. Agger-ul a fost puternic aplatizat,
astfel incit înălţimea lui de astăzi este departe de a reflecta realitatea antică ..
Via sagularis a fost identificată pe laturile de NV, SV şi NE la baza interioară a valului de pămlnt. Pe latura de SE, ea a Jost acoperită de construcţii
ulterioare. Constă într-un strat de prundiş aşezat pe lutul neumblat. Pe laturile
de NV şi NE peste stratul de .prundiş au fost aşezate cărămizi şi ;ţigle. Via sagularis avea o lăţime de 2,40 m.
b. tn literatura de !ij)ecialitate cunoaştem numeroase lncercări de reconstituire a diverselor tipuri de incintă cu zid de piatră, dar o bună jparte din ele
se referă la castra aestiva. La Hesse1bach, (Germainia Superioară), pe baza indioar
ţiilor din Vitruvius, s-a propus o .fortificaţie cu incinta din două ziduri paralele
peste care era instalată o .platformă de lemn, iar pe coama zidului exterior se afla
<> palisadă de lemn 1B. tn Anglia, unde o bună parte din ,zidul lui Hadrianus s-a
păstrat pini astăzi. au fost deasemenea făcute o serie de prQpuneri de reconstituire19. In toate cazurile, zidul masiv, lat de 2,00-4,00 m poartă in partea exterioară de sus un zid mai subţire, înalt de cca. 2,00 m, terminat cu creneluri.
Suprafaţa largă a zidului de bază folosea ca drum de rond. tn România, o reconstituire a unui zid de limes a fost propusă de Gr. Tocilescu şi P. Polonic20
pentru valul „transalutanus" (Dacia Inferior). Fortificaţia consta dintr-un val de
pămînt bătut, în care se presupune că a fost încastrat ,zidul propriu zis din
piatră, terminat cu creneluri. Drumul de rond era alcătuit de coama valului de
pămint aflată spre interior.

Berma,

porţiunea

18 D. Baiatz, Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes,
Berlin, 1973, p. 17, fiig. 5.
19 J. Colingwood Bruce, op. cit., p. J3, 16.
20 Vezi la D. Tudor, op. cit., p. 201, fig. 53/2.
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c. Situaţia de la castrul ,de la Buciumi are, din punct de vedere tehnic,
numeroase asemAnAri cu această din urmă propunere. Fig. 4 e. Valul de pămînt
al .fazei iniţiale a fost utilizat ca agger în faza cu zid de piatrA. Valul a fost .făcut
din pămîntul obţinut la săparea şanţului. Acest pămînt, reprezentat la Buciumi
de un lut galben cu coeziune .destul de mare, nu a necesitat elemente de susţi
nere interioare O încercare de Sll!Praipunere a secţiunilor de pe toate laturile
castrului a demonstrat dl dungile orizontale de cărbune, puse în evidenţă de
secţiuni, sunt aşezate cu totul întîmplător, ceea ce înlătură presupunerea dl ele
ar proveni de la un schelet de lemn iniţial.
Avînd în vedere natura materialului din care era constituit valul, putem
preSUJPUne o pantă a .acestuia de pînă la 1 :1, ceea ce ar duce la o inălţime mult
prea mare, de cca. 5,00 m. Din acest motiv vom determina înălţimea agger-ului
în funcţie de celelalte elemente ale incintei şi de condiţiile de folosire.
Coama valului reprezenta drumUl de rond. Am propus pentru aceasta o lă
ţime de 1, 70 m, necesară pentru a asigura trecerea simultană a două persoane cu
arma în mină. Valul fiind alcătuit din pămî:nt lutos, era absolut necesar să se
asigure pentru drU1I11ul de rond o pardoseală .care să împiedece formarea unei
stliprafeţe lunecoase. .Aceasta ar fi putut fi constituită, ca şi în cazul castrelor
de campanie, din grinzi .de lemn legate intre ele prin nuiele împletite. Accesul la
pi]Ja.tforma astfel formată se asii.<gura prin turnurile de curtină, everutuial. completate cu scări de lemn aşezate din loc în Joc de-a-dreptul .pe panta agger-ului.
Aflîndu-se Ia o înălţime apreciabilă, drumul de rond era prevăzut spre interiol'
cu o balustradă de lemn.
Zidul de incintă, construit într-o fază ulterioară valului, avea înălţimea determinată de necesitatea de 18Si1gurare a vi2Jibill:Ulţii de la drumul de rond ia.Supra
şanţurilor. Analiza secţiunilor 1Pri1n elementele incintei a dlalt ca rezultat o înălţi
me minimă a zidu'lui faţă de bermă de 4,50 m. Acest zid, aşa cum 'î1 arată toate
analogiile, avea un ~oronament de creneluri care ii .sporea înălţimea pînă la
5,00 m. Considerînd di înălţimea necesară unui om de talie medie pentru .a
privi spre exterior era de 1,50 m, a rezultat o înălţime a prumului ,de rond
faţă de hermă cu 3,00 m. Constatăm că via sagularis se afla la acelaşi nivel cu
berma, astfel incit, din cauza terenului denivelat din castru, a fost necesară
aşezarea drumului sagularis peste un strat de Un11Plutură din agger.
Nu se observă nici o urmă care să îndice existenţa vreunui sistem de acoperire .a zidului şi drumului de rond. Coama zidurilor, respectiv a crenelurilor,
era probabil protejată de intemperii cu ajutorul unei cornişe dintr-un amestec
de ţigle sparte şi mortar21• O asemenea cornişă apare ·constant pe imaginile de pe
columna lui Traianus22 , iar metoda este recomandată de Vitruvius pentru zidurile
de cărămidă, chiar cind acestea se aflau sub un acoperiş23. Dealtfel, în toate
secţiunile executate peste incintă, chiia1r şi airolo unde în dreptul lor nu se aflau
construcţii (S XIV, XVIII), au fost găsite, în şanţul castrului, fragmente de că
rămizi sau ţigle.
O problemă im'Portantă o constituie panta naturală a terenului. Diferenţa de
nivel <I.intre latura de NV a castrului şi cea de SE este de cca 8,00-10,00 rn.
Este deci exclus să se fi asigurat orizontalitatea drumului de rond {deci şi a zidului) in asemenea condiţii. Atit lăţimea agger-ului, aproximativ aceeaşi pe toate
laturile, dt şi înălţimea ,păstrată a acestuia faţă de bermă, ne face să •credem că
agger-ul avea aceeaşi înălţime pe toate laturile şi că drumul de rond urma panta
naturală a terenului.
B. Turnuri de colţ au fost identificate numai în colţurile .de N,E şi S. In
colţul de V nu au fost identificate unne de turn.
1

21 I. Miclea - R. Florescu, Decebal şi Traian, Bucureşti, 1980, fig. 29-30, 61.
22 Vitruvius, Despre arhitectură, Bucur~ti, 1964, II, 8, p. 64 (după Vitruvius,
De architectura libri X; cu ilustraţii .recon6tituite după textul lui Vitruvius de
A. Choisy (Vitrove, Paris, 1909). Indi·caţia lui Vitruvius se referă la zidurile de
cărămidă supuse intemperiilor.
23 H. Schonberger, op. cit., p. -15, fi.g. 6.
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a. turnurile de colţ au iplan trapezoidal, fără a fi egale 1ntre ele. Peretele
exterior era al'cătuit din ,zidul de incintă, cu ,raza de cu'rbură de cc'a 18 m.
Zidurile care alcătuiau laturile interioare aveau o .grosime mai redusă, de cca
Q,80 m. Zidul de incintă şi turnurile au fost construite concomitent. Toate turnurile au avut acoperiş cu învelitoare ide ţigle .Şi ,olane, aşezat pe o schelărie de
lemn. In toate cazurile in interiorul şi in jurul turnurilor a fost găsit un strat
compact de ţigle şi olane, •CU multe piroane, scoabe şi alte piese din fier utilizate in construcţii.
Turnul din colţul de N; dimensiunile laturilor sunt 5,40X7,15X7,15X7,00 m;
grosimea zidurilor este 0,75 m ..Jn interiorul turnului valul pe 1Pămtnt a fost nivelat şi deasupra a fost aşezat un pavaj din pietre de rlu. In mijlocul turnului
s-a găsit o gaură de stUp cu dLametrul de 0,40 m, aclinciltă. au 0,60 m faţă de padiment. Fragmentele de mortar găsite în interior dovedesc că pereţii interiori au
fost tencuiţi.
Turnul din colţul de E; dimensiunile laturilor: 5,40X5,50X5,50X7,00 m; grosimea zidurilor 0,75 m; fără padiment; în interior a apărut o dungă de pămînt
negru amestecat cu cărbune, re.prezentînd probabil urma unui stilp prăbuşit.
Turnul din colţul de S; dimensiunile laturilor 5,30X5,00X5,00X7,00 m; .grosimea zidurilor 1,00 m; fără padiment; din interior a apărut un fragment de
colonetă canelată din piatră calcaroasă, cu diametrul de 0,16 m.
b. O încercare de reconstituire pentru un turn de ,acest tip a prezentat
H. Schonberger pentru castrul de la Kilnzing (Raetia) 24 . El a propus un turn terminat în partea de .sus cu o platformă cu creneluri. Imaginea unor turnuri, de
lemn în general, terminate cu o platformă .descoperită, •corespunde in bună parte
reprezentărilor .de pe columna lui .Traianus, ori de cite ori .aceasta înfăţişează
castre. Să nu uităm însă că, în ·Cazul fortifi.caţiilor consemnate !l)e columnă, era
vorba de castre .de campanie. Fortificaţia de la .Buciumi a fost construită în
piatră cam după un secol şi era o construcţie stabilă. ,Presupunem deci că, departe de a renunţa la preţioasele mărturii ale columnei, ar fi mai util să căutăm
analogii acolo unde artiştii au reprezentat cetăţi dacice, adică acolo unde ne-au
lăsat imaginea lor .convenţională despre o fortificaţie cu zid de piatră, stabilă.
Turnurile de colţ sau de curtină, aşa cum apar ele în reprezentările de pe
col'llmna lui .Traianus25, se ridicau ·Cu un etaj deasup,ra zidului de incintă. Ele
aveau acoperiş in două ape, cu coama perpendiculară pe linia •zidului şi .prezentau la etaj, pe fiecare latură, cite o deschidere dreptunghiulară de ,dimensiuni
destul de mari, avînd latura lungă orizontală. S-au păstrat de asemenea o serie
<le turnuri .romane, independente sau făcind !l)arte ,din fortificaţii mai mari. .Imaginea pe care ne-o relevă, 1uneori modificată de secolele ulterioare, este de cele
mai m'Ulte ori aceeaşi .cu cea reprezentată ,de colurr.nă. Turnul de la Aigosthena26, de pildă, păstrat în forma lui originală pînă sub acoperiş, avea un fronton
triunghiular construit prin înălţarea peretelui pe care se rezema direct acoperişul.
c. In studiul de faţă am propus o ,reconstituire a turnului din ·co'lţul de N,
pentru care avem datele arheologice cele mai complete. Avem bune motive să
credem că şi celelalte turnuri de colţ, iPrec'Um şi cele de curtină erau construite
<luJpă acelaşi principiu. Fig. 5. 'I'urnul, construit in intregitr.e din piatră, avea
un parter locuit, cu acces de [pe .via sagularis şi un etaj lnchis, cu acces pe douA
laturi spre drumul de rond şi cu o fereastră .de dimensiuni mari spre ,exterior.
Etajul avea acoperiş de ţigle şi ofane. Vom e:xipllca aC'llm fiecare componentă in
parte.
In interiorul turnului, nivelul padimentului se afiă cu cca 0,50 m mai sus
dectt berma .şi decît nivelul drumului sagularis, aşa ieum ·apare acesta din alte
t;SeiCţin.mi. Fig. 4 b; 4 d. Zidll.lll lbu.rruulluli ddI1S1Pre miteri.OI'Ull oastnu!lui s-a p&;trat
pină la înălţimea padimentu1ui, rla cca. 1,00 m faţă de nivelul terenului din'
castru. Pentru a intra de !Pe via sagularis în ·turn era dElCi necesar să se urce
24
25
26

I. Miclea - R. Florescu, op. ţit., fig, 283.
D. Baatz, Die Wachttiirme am ,Limes, Stuttgart, 1976, p. 34, .fig. 22.
D. Baatz, Kastell Hesselbach ... , p. 120, fig. 43-44.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

172

A. GYEMANT -

N. GUDEA

clteva trepte. cum 1n dreptul intrArii Sn turn săpătura arheologică a pus In eviun strat de cen'UŞA şi cArbune, ,trebuie sA ne icmaginAm cA ,accesul se .flcea
pe o scarA de lemn, care se rezema direct pe pavajul de cirAmidA al drumului.
Nu cunoaştem în mod cert JnAlţimea parterului, dar ,considerAm ca cea mai
probabil! ipoteza cA nivelul planşeului etajului corespundea cu inAlţimea idrumului de rond. Aceasta ar determina pentru ,parter o înA'lţime de cca ,2,50 ,m, ceea
ce pare convenabil in caZ'Ul unui ,parter locuit. Accesul de la parter la ,etaj, in
interiorul turnului, se fAcea i;lesigur pe o scară de lemn interioarA, probabil
mobilA.
Planşeul .de lemn al etajulUi era susţinut de un stnp de lemn central. Nu
credem cA acest stnp sA fi continuat pfni )a acoperiş, greutatea acestuia din .w-mă
fiind desigur mai rnid declt cea a ostaşilor şi ..a eventualelor maşini ,de rAzboi
aflate pe platfurmA. In ,acelaşi timp etajul trebuia ·SA tie liber pentru manevră
şi un a5tfel ,de stllp ar fi incomodat. Credem cA .turnurile erau !n întregime
construite din piatrA, la fel ca şi bastioanele jpOirţilor, pentru care avem suficiente
analogii. Pe de altă parte, din rr.oment ce am stabilit ci zidul -de incintă se
ridica cu l,50 m (respectiv cu ~.oo m calculînd şi ·crenelurile) .deasupra drumului
de rond, este logiic, aitit ,din ,punct ide ,vedere constructiv clt ,şi din motive de
apArare ca, mai ales ln drepM punctelor vulnerabile, continuitatea zidului să
nu fie întrert11ptA. De'ci JnAlţimea etajului, pentru a putea fi ,folosit!, trebuia să
aibă minimum ,2,50 m liber, ceea ce conduce la o .înălţime totali a turnului de
ooa 8,00 m de Ia nl!velUil !Pardoselii parien.ilUi (hermei) pinA 1.a ooama iaroperiŞIUlu.i.
Materialul arheologic indici firă dubiu un acoperiş de ţigle ,şi ol'ane. Planul trapezoidal al turnulUi a ridicat unele probleme în legătură cu forma acoperişului. .Credem totuşi cA putem !Propune o acoperire sim1Pli în două ape, IPe un
plan dr~tunghiular, diferenţa dintre acesta şi .planul în forrr..ă de trarpez al
construcţiei fiind preluat! de streaşină.
Turnurile aveau ferestre spre exterior, dar probabil şi spre Jnteriorul castrului. Deschiderea şi forma pro:priu zisA propusA pentru fereastră se bazează pe
existenţa fragmentului de coloană găsit in .turnul de S. ,Pentru deschiderea dreptunghiulari cu fereastră dubli .avem analogii la unele propuneri de reconstituire27 de turnuri. dar şi la construcţii civile rispîndite .în ,tot Imperiul Roman ,pe
o largă perioadA de tim,p28. Fragmentul de colonetA găsit în turnul din ,colţul ,de
S presupune prin ,diametrul său o inilţime a coloanei între 0,96-1,60 m. Mai
prob'abili este d·imensiunea minimi. ,In funcţie de înălţimea ~tajului coloneta
gl!siti ar fi putut să constituie elementul median al unei ferestre duble. Formulăm această ipoteză cu o rezervă. O colonetă canelată presupune existenţa unei
arhitecturi .cu o decoraţie relativ bogată. Fragmentul de •colonetă este singurul
obiect de .piatră orn&nentiati găsit la Buciumi; cîteva fra~mente neiidentifioabHe
însă au mai fost ,găsite tn spaţiul porţii .praetoria. In orice caz, diametrul redus
al colonetei este o ·certitudine că, la turn sau 1n altă parte a castrului, ea nu
putea fi folosită decît pentru deschideri mici, ca ferestre sau aroade de loggia.
C. Turnuri de curtină au fost identificate .numai pe latura scurtă de SE.
Foarte probabil însă, astfel de turnuri există şi UJe ,celalalte laturi, în mod sigur
pe cea opusă.
a. Turnurile 'Cle curtină se afli la 20,30 m, ;respectiv 21,70 m faţă de bastioanele ,de NE şi SV ale 1porţi.i praetoria; au plan patrulater. Faţa exterioară este
alcătuită de zidul de incintă; celelalte ziduri ale turnurilor au grosime mai mi·ci,
dar se interpitrund cu zidu'! de incintă, indicînd contemporaneitatea lor. In
ambele turnuri, un strat de ţligle 11i olane, în care se aflau numeroase piroane,
scoabe, etc, dovedeşte cA turnurile au fost acoperite.
Turnul nr. 1, situat la NE, are dimensiunile de 4,60 X 4,30 în partea
exterioară; grosimea zidului 0,75 m; fundaţia turnului este mai puţin adîncită
decît cea a zidului de incintă.
denţA

1

21 De ,pildă basilica dln Turmanin
generală a arhitecturii, Bucureşti, 1961, I,

(Siria); vezi la B. P. Mihailov, Istoria.
2, p. 71, fig. 312.
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Turnul nr. 2, situat la SV, are dimensiunile de 4,90X4,10 m ln partea extegrosimea zidurilor .este ,de 0,80 m; .fundaţi.a k>r este mal jpUţin adlncită
dectt cea a zidul.ui de incintă.
b. Turnuri de curtină au fost identificate la cea mai .rr.are parte a castrelor
pentru trupe auxili1are. Ele au un plan rpatrat şi sint, ln ,general, amJPlasate simetric faţA de porţi. O serie de Jncel'Cări de reconstituire28 ,propun de fiecare dată
turnuri închise, cu etaj, acoperite cu ţigle ,Şi olane.
c. Toaite problemele 1~te de aspectul tarhiitedtonrl.c al turnurilor de cur.tină
sunt identice cu cele expuse anterior .pentru turnurile ,de .colţ. PLanul patrulater
facilitează realizarea acoperişului. Dimensiunile reduse ale turnurilor de curtină
şi materialul arheologic mult mai redus cantitativ, demonstrează. dl ele nu erau
permanent locuite.
D. Porţile castI'lll1UJi au bastioane de forrnă patI'Ul ateră cu ieşlmd semicitrcular (decumana şi principales) sau patrulater (praetoria).
a. Bastioanele ,porţilor au fost construite c<JN<:omitent cu zidul de incintă.
In casetele ,pentru dezvelirea lor s-au ,găsit în toate cazurile cantităţi mari de
ţigle şi olane, insoţite de piroane, scoabe, cuie etc.
Porta praetori.a este larigă .de 8,00 m; a fost impărţirtă în .două culaare largi
de 3,00 m, respe'ctiv 4,00 m iPrintr-un zid, lat de .1,05 m şi avind lungirr.ea de
5,80 m. Acest zid a fost .construit din piatră; el începe ,la linia din 'spate a bastioanelor (d~nspre interior) !li ajunge pină :în .dreptul feţei exterioare a zidului de
incintă. La construirea lui a fosrt străpuns stratul de prundiş al drumului. La
3,00 m faţă de capătul interior al zidului au rfost încastrate blocuri mari şi plate
ce depăşesc lăţimea zid'llllui. IBloaurile sunt netede in l)Jlarleia SUJPerioară şi par
să alcătuiască un pervaz. .Bastioanele .Porţii sunt dreptunghiulare; dimensiuni:
7,00X5,00 m (S) şi 7,00X5,20 m (E). Ele .depăşesc !'iJ)re exterior liini1a zidului .de
incintă cu 1,50 ,m. Grosimea ;zidului este .de 0,90 m, iar fundaţia de 1,15 m (S)
are un soclu !'iJ)re exterior. Spre interiorul castrului bastioanele prezti.ntă un decroş de 6,00 m faţă de linia .zidului. La bastionul de S, pe zidul dinspre interior,
s-<a păstrat o porţiune netedă, pe care se vedeau urme de scindură. După toate
probabilităţile ,porţiunea aceasta ,reprezenta un ,prag. Pe latura dinspre spaţiul
porţii a aceluiaşi bastion a apărut un bloc ,de calcar cu o scobitură. Probabil
acest bloc servea .ca sprijin pentru .pivotul porţii şi ,fusese ,prins ln zid. Partea
din faţă a basti'O'anelor ,fiind scoasă, nu am putut preciza poziţia ~niţială a acestui bloc.
Porta principalis sinistra este largă ide 8,80 m. Prin spaţiul 1porţii trecea un
drum a1cătuit dintr-un strat de prurudliş. Un zid .de 5,80X1,10 m a .fost ridicat rin
mijlocul spaţiului ,porţii. străpungind drumul şi 1creind două culoare de 3,80 m.
Zidul median depăşeşte cu 0,45 m linia din ~ate a bastioanelor; !'iJ)re exterior el
ajungea pină la linia exterioară a :l'lidului de incintă. Bastioanele porţii sunt JYBtrulatere cu ieşind semicir>Cular; dimensiunile exterioare sunt de B,OOX6,30 m.
Ieşindul semicircular depăşea cu 3,25 .m linia zidului de incintă. Spre interiorul
castrului, cdecroşul ,bastioanelor este de 4,30 im faţă de linia zidului.
Porta principalis dextra este largă de 6,30 m; în spaţiul ei se afla un
drum pavat cu bolovan'i de riu de mărime mijlocie. ,Bastioanele ,porţii sunt patrulatere cu ieşind semicircular; grosimea zidului este de 0,80 m; fundaţia zidului este mai lată i!ii prezintă !'iJ)re interior un soclu; dimensiunile bastioanelor
sunt: 8,50X6,00 m (S) şi 8,50X6,20 .m .(V). Ieşindul semicircular depăşeşte cu
3,00 m linia exterioară a zidului; spre interior bastioanele !Prezintă un decroş
de 4,25 m. In ambele bastioane S-'a păstrat urma unui pavaj din piatră de riu
La bastionul .de S s-a păstrat intrare'a spre vw principaiis, largă de 1,70 m; pragul intrării este cu 0,30 m mai ridicat faţă de nivelul drumului care trece prin
poartă. La colţuri, ambele bastioane aveau montată cite o 1 piiatră fasonată. In
Sjpaţiul porţii, la 5,50 m distanţă de liatruina din spate ia bastioanelor a fost obserrioară;

1

28 D. Baatz, în 1750 Jahre Alzey. Fests-chrift, Alzey, 1973, p. 58; A. Birley,
Hadrian's Wall, an illustrated guide, London, 1976, p. 6; E. Birley, Research on
the Hadrian's Wall, fig. 14.

12 - Acta Mvsei Porolissensis - voi. Vlll/1984
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vată

o dungA transversală .de ,pămint negru cu pigmenţi de cărbune. Ea marca
tPOrţii ,propriu-zise de lemn. Aici au fdst găsit bandaje de fier, cu care erau
initărite oa.naturi!le de lemn a porţ.ii.
Porta decumana are o deschidere larjgă .de .3,50 m; nu apar urme de drum;
prin mijlocul porţH a fost identificată urma unu'i <:'anal de 1aducţiune a apei.
Bastioanele au plan patrulater cu ieşind semidrcu1'ar; dimensiuni: .7,30X4,15 m;
ieşindul semicirtcular depăşeşte linia zidu~ui de in:cintă cu 1,35 m; spre interior
bastioanele au un .decroş de .4,50 m. Grosimea zidului 1bastioanelor e9,te de
1,00 m; fundaţia lor era de 1,15 im avind •Spre interior un soclu.
b. Incercările de reconstituire pentru porţile de castre sunt mai multe ·Şi
în J?eneral concordă. De fiecare dată poarta are două bastioane cu etaj şi cu o
galerie care uneşte încăperile de la etaj ale ·celor două bastioane, pe deasupra
arcului porţii. Trebuie să observăm că, acolo unde bastioanele porţilor s-au păs
trat în picioare29 , s-a ·constatat că puteau avea mai multe etaje. Reconstituirile
gl'afice existente, avînd in mai toate cazurile ·ca bază doar ziduri păstrate la
mică înălţime, se rezun:ă la un singur etaj deasupra drumului de rond. Diferenţele care apar la reconstituiri se referă în special la problemele de acoperire.
Există vari•ante în care bastioanele apar acoperite sau, dimpotrivă, terminate cu
o platformă cu creneluri. La Sucidava D. Tudor a prezentat ambele variante,
una pentru poarta de S şi cealaltă pentru poarta de N:JO. Se pare că, de cele
mai multe ori, principalul motiv care a dus la propunerea unei platforme, a
fost dificultatea de a acoperi un spaţiu ·cu o latură curbă. Dacă imaginile de
pe columna lui Traianus ·redau porţile de cele mai multe ori cit se poate de
convenţional, sub forma unei deschideri arcate în zid, pl'acticată sub un singur
turn, acestea prezintă de fiecare dată un acoperiş în două ape31• Astfel de acoperiş apare şi la turnurile de curtină. O reprezentare mult mai dară ne oferă
o monetă de la Callatis (secolul II e.n.), care redă cu destulă exactitate ·(I) poarta
unei cetăţi, cu două bastioane rotunde (sau cu ieşind semicircular), avind un
acoperiş conic şi o deschidere arcată3'2; deasupra ei se află o galerie cu creneluri, care aici apar, ca şi în unele imagini ale columneiJJ, cu cite o mică deschidere arcată ca o fereastră.
Reconstituirile grafice~4 sau chiar concrete35, oferă o mare diversitate de
soluţii in problemele de amănunt. La Saalburg şi Hesselbach ni se pro.pune o
galerie închisă şi acoperită. amplasată puţin ma·i sus decit nivelul drumului de
rond; in acelaşi timp la Kiinzing-Quintana galeria apare deschisă şi descoperită,
la acelaşi nivel cu drumu:l de rond:J6. Tot iaioi, ca şi La Hou.sesteads:n, se priqpun
bastioane terminate .printr-o platformă cu creneluri, in timp ce în celelalte două
se propun bastioane acoperi te.
c. In reconstituirile propuse de noi am optat pentru soluţia cu acoperiş,
impusă de descoperirile arheologice.
locul

1

211 Porta Nigra la Trier; cf. Romische Germanien aus der Luft, KOln, 1981,
p. 164-165; cf. Fiihrer zu .romischen Militiiranlagen in Siid Deutschland, Stuttgart,
1983, p. 107-113 (U. OsterhaUtS) poarta castrulUi de legiune de la Regensburg
(Raetia).
30 D. Tudor, op. cit., !P· 201, fig. 53/1, p . .202, fig. 54.
::11 I. Miclea - R. Florescu. op. cit., fig. 389, 399.
:l2 Ibidem, fig. 77.
33 Ibidem, fig. 79.
::K E. Blrley, Research on the Hadrian's Wall, p. 1,78-184., fig. 32; D. Baa.tz,
Kastell Hesselbach ... , p. 22, fig, 9.
35 R. Portner, loc. cit. Adăugăm aici corecturo, datoratA amabilităţii prof.
D. Baatz, în legAturA cu analogia la R. Portner. El ne-a indicat faptul 'Că autorul
german a greşit puntnd deschideri spre exterior şi la parterul bastioanelor porţii.
36 H. Sch!Snberger, op. dt.
'r1 E. Birley, op. cit., fig. 31.
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ln principiu poarta este flancată de două bastioane cu etaj, asemănătoare
ca funcţiune şi alcătuire cu turnurile de curtină şi de colţ. Ele au insă deschiderea mai mică, iar stilpul central pentru susţinerea etajului lipseşte. Deasupra
spaţiului porţii, între cele două bastioane, se afla o galerie, fie la acelaşi nivel,
fie cu ceva mai sus decît drurr.ul de rond. Etajele bastioanelor avea acx:es lateral
spre această galerie şi spre drumul de rond.
Avind în vedere deosebirile de plan, care duc la soluţii constructive diferite, vom trata fiecare poartă in parte.
Porta praetoria (Fig. 6) avea două culo<are, despărţite printr-un pinten median. Acest pinten, pe care la 0,50 m înălţime faţă de drum a fost identificat
un fel de pervaz, prezenta o deschidere, care asigura vizibilitatea între cele două
culoare ale porţii. Deschiderea era probabil terminată la partea superioară cu
un arc în plin cintru, iaşa rum erau şi deschiderile porţii. Peste iaceste &'<le erau
aşezate grinzile de lemn ale galeriei. Am optat pentru această soluţie deoarece
materialul gă1sit in săpătură indică o structură de lemn pentru partea superioară
a construcţiei. Cele cîteva blocuri de piatră găsite în zonă nu ne permit să stabilim dacă e vorba de bolţari sau de pietre de talie din zidul bastioanelor sau
a intrării. Bastionul de E prezenta, în dreptul capătului exterior al zidului median, un ieşind de zidărie cu grosimea de 0,80 m. Echivalentul acestuia lipseşte
la bastionul de V, dar existenţa celui găsit ne sugerează că în dreptul lui se
ridica zidul din faţă al porţii, străpuns de arce. Ieşindul respectiv constituia
sprijinul pentru pilastrul lateral al arcului. Fig. 6 d.
Cele două bastioane care flancau poarta aveau, în principiu, aceeaşi alcă
tuire ca şi turnurile de colţ. Unna pragului, aflată la 0,60 m faţă de nivelul
terenului şi 1a 0,45 m de baza stratului de locuire din interiorul turnului, sugerează că intrarea în bastion se făcea direct din castru la nivelul parterului. In
acelaşi timp accesul din bastion la drumul de rond (de pe agger) se făcea la
nivelul etajului, dar ·cu o oarecare diferenţă de nivel determinată de arcul intrării. Chiar considerînd imposta arcului ca aflîndu-se la nivelul de călcare,
laroul în plin cirntml obligă la o înălţiirr.e a deschiderii de oca 3,50 m, ceea ce
ridică nivelul etajului la cel puţin 1,00 m deasupra nivelului drumului de rond.
Galeria de deasupra porţii avea în mod necesar planşeul situat la nivelul
etajului superior al bastioanelor. Chiar în cazul unei structuri de lemn a galeriei,
zidul care închislea poarta - alcătuind peretele exterior al galeriei - era construit din 1Pi•atră, avînd un coronament de creneluri de acelaşi tip ca şi zidul
de incintă. Fragmentele de ţiglă şi olane găsite în strat compact în peretele de
NV al casetei (de dezvelire a porţii) ne permit să avansăm ideea că această galerie a fost acoperită, ca şi la Hesselbach sau la SaalburgJll.
Porta principalis sinistra (Fig. 7) are aceeaşi alcătuire ca porta praetoria,
dar aşezarea ei pe panta naturală a terenului pune unele probleme deosebite.
Secţiunea executată peste P'Qartă arată că via principalis se ·afla la acelaşi
nivel cu stratul de locuire din bastionul de S, în timp ce nivelul de locuire din
bastionul de N, aflat mai sus, prezintă doar o umplutură antică. Putem presupune, pe bună dreptate, că, din cauza pantei naturale a terenului, bastionul
de N avea un parter mai scund, în timrp ce etajul lui avea acces direct la drumul
de rond. La această poartă am observat •atît absenţa ieşindurilor spre spaţiul
porţii, cit şi existenţa unor culoare mai largi. Faptul implică, în cazul unei deschideri încheiate în arc, o înălţime mai mare a golului <lecit în cazul porţii praetoria. In această situaţie am propus că galeria, cu structura de lemn sprijinită de
pintenul median, a rămas deschisă, cu parapet de lemn şi neacoperită. In realitate prorpunerea constituie o variantă a aceluiaşi tip de poartă ca porta praetoria.
Fig. 7 a. Faptul că bastioanele porţii au ieşind semiicircular nu permite reconstituire cu fereastră mare la bastion. Fereastra trebuia să fie îngustA şi, pentru
asigurarea vizibilităţii, existau probabil trei ferestre (deschideri):ill.
D. Baatz, Kastell Hesselbach, IP· 21 sq, fig. 9.
:ill Vezi cazul porţii praetori·a la .castrul de legiune de la Regensburg
cf. R. Portner, op. cit., p. 240.
J8
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Porta principalis dextra (Fig. 8) are o deschidere mai largă insă lirpsită de
Inchid~ ei cu arc in ;Pli111 cinitru ar ri.dka galeria la o înăl

pin.tenul median.

De aceea presupunem că grinzile care alcătuiau planşeul galeriei, au fost încastrate direct in zidul bastioanelor, galeria acoperind spaţiul
porţii fără intermediul unui zid frontal străpuns de arce .
.Porta decumana (Fig. 9) avea mai degrabă rolul unui tum de curtină Şi,
neexistînd urmele unui drum de acces ,prin poartă, prezenţa deschiderii dintre
bastioane este chiar greu de e:iGplicat. Ea este mult rprea mare decit ar fi fost
necesar pentru trecerea 'COnd'uctei. Nu credem că a mai existat o galerie care să
acopere poarta. Bastioanele trebuiau insă să aibă un etaj, pentru a asigura înăl
ţimea necesară ţinerii sub obserV'aţie a întregului castru.
II. Clădirea comandamentului (principia) este aşezată în a doua treime a
castrului. Distanţele faţă de laturile lungi, ca şi faţă de cele scurte, sint aproximativ egale. Dimensiunile clădirii sint 26X,32 m. Zidul a fost construit din piatră
calcaroasă în tehnica opus incertum; are grosimea de 0,80 m. Fundaţia lui are
lăţimea mai rr..are şi prezintă spre exterior un soclu. La construcţia zidului S-'a
'folosit izolat şi cărămida. Intrarea în clădirea comandamentului se află pe latura de SE şi are o lărgime de 3,70 m. Din via principalis se ramifică srpre curtea
'Clădirii un drum de pietriş, lat de 3,00 m. Clădrea este alcătuită din trei părţi:
'curtea mare deschisă, basilica şi încăperile de pe latura din spate (Fig. 10):
- curtea deschisă măsoară 16,20X115,50 m; cea mai mare parte a ei este
un dreptunghi de 14,00X13,20 m, pavat cu dale mari din piatră calcaroasă; pavajul se opreşte la 1,50 m de zidurile încăperilor laterale; spre basilică ţine pînă
la zidul despărţitor; spre intrare se opreşte la 1,50 m de zidul de SE. In partea
de SV a pavajului se află o fintină cu d deschiderii de 1,50 m; adîncimea ei nu
a fost controlată. Lateral curtea este flancată de cite două încăperi: pe latura
de SV încăperile F 0,60X7.00 m) şi G (3,60X8,00 m), iar pe latura de NE încă
perile I (3,30X8,00 m) şi H (3,30X7,60 m).
- basilica este despărţită de curte prJntrun zid aflat pe aceeaşi linie cu
zidurile din spate ale încăperilor F şi I. Din acest zid s-a păstrat numai o porţiune, in partea de SV. La capătul ei, ·aflat la 6,85 m de zidul exterior al clădirii,
a fost găsit un posbament de piatră calcaroasă, frumos cioplit, avînd partea superi.oară in formă de trunchi rele pixfamiidă; ldittnensiJUnd l,OOX0,75X0,10+ 1
1,1sxo,asx
0,20 m; pe acest zid au apărut două blocuri de calcar cioplite şi imbin'8te intre
ele, care par să fi alcătuit o balustradă. In partea qpusă urmele acestui zid nu
s-au găsit declt în secţiune, la supraflaţă zidul fiind scos. Dimensiunile basilidi
sint de 24 X 8,25 m; interiorul nu a fost paV'at; in faţa încăperii centrale (de pe
latura din spate) la 2,30 m în faţa zidului, au fost ·găsite două postamente din
piatră calcaroasă, cioplite în formă de trunchi de piramidă; dimensiunile 0,90X
0,90X0,12+0,75X0,75X0,30 m; l,05X0,90X0,18+0,70X0,60X0,20 m. Postamentul din
partea de NE era aşezat :pe un strat de mortar, in timp ce celălalt era aşezat
direct pe sol. Lingă fiecare postament se mai găsea cite un bloc de piatră calcaroasă de formă patrulateră. Lingă postamentul din partea de NV se mai afla
şi un soclu, scund, construit din pi 1 atră şi cărămizi, pe care era aşezat un bloc
mai mare din piatră calcaroasă. In jurul acestor postamente s-au găsit inscripţii
întregi sau fragmentare. ln partea de NE a basilicii a fost construită încăperea J
(3,85X 3,20 m) adosată zidului principal al clădirii şi încă.perii A. Zidul încăperii
J este de :fiactură sll!IJbă şi are grosimea de 0,60 rn; i1a construiriea lui s-iau folosit
multe cărămizi işi bucăţi de ţigle. In colţul format de încăperile J şi B au fost
aşezate blocuri de piatră calcaroasă, formînd un fel de trepte, care urcau pînă
Ia nivelul păstrat al zidurilor. Nivelul încăperii J a fost adîncit cu cca 0,50 m
faţă de nivelul general din baSilică. Din interiorul încăperii au apărut numeroase
materiale arheologice.
Un strat gros de ţigle şi olane acoperea intre.aga supra:fiaţă a basilicii; intre
ele au fost găsite numeroase scoabe, piroane, etc.
- încăperile de pe latura din spate au fost iniţial în număr de trei; pentru
faza care ne interesează numărul lor a fost sporit la cinci, cele două încăperi
ţime inacceptabilă.
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laterale fiind împArţite fiecare ln douA. Zidurile icu care s-a realizat împArţirea
sint de facturA sl•abA, utilizind şi cArAinllzi; ele au grosimea mai mică declt zidur'ile construcţiei şi nu au fundaţie, fiind aşe2!3.te pe nivelul mai vechi din încă
peri. Dimensiunile încAiperilor sînt: A ,(4,80X4,80 m), B 1(3,45X4,80 m), C (5,70x
4,80 m), D (3,30X4,80 m), E (4,40X4,80 m). Incăperile A şi B aveau instalaţie de
dndllzire cu hypocausturn; în încăperea A s-au păstrat stilpi din cărămizi aşezaţi
pe padimentul inferior de lut; aerul cald trecea din încăperea B în A printr-un
canal pNlcticat in zidul despărţitor şi construit din cărămizi aşezate radial formind un mic arc deasupra orificiului de ·trecere. Se pi ire că şi in inciilperea E
a existat instal-aţie de incălzire, dar resturile ei nu s-au păstrat; numai urmele
intense de cenuşA sprijină supoziţia de mai sus. Nu se poate preciza destinaţia
încăperilor A, B, D, E. Sigur este di se locuj.a în ele. Incăperea C a servit sigur
<ca sală a stindardelor. In mij'locul ei a fost gă1sit un postament construit din
piatrA şi cărămizi; dimensiuni 0,95X0,95X0,75 rn; în jurul lui a fost găsită o
cantitate mare de .piese de la o cămaşă de zale, provenind probabil de la un
trofeu; încăperea nu era încălzită, interiorul ei avind pardoseală de mortar. Din
t.oate încăperile atU apărut ţiigle, olane, piroane, scoabe şi cuie.
Materialul arheologic apărut în clădire sugerează o datare mai tirr..1purie a
construcţiei de piatră a comandamentului în raport cu zidul de 1incintă .şi elementele lui. Pe baza manetelor, a poziţiei lor în stratigrafie, pe baza ceramicii
de import, a opaiţelor etc. presupunem că această construcţie a fust ridicată în
primele trei decenii ale secolului II e.n.
b. Se cunosc foarte puţine imagini ale unor clădiri de comandament. La
Lambesis, intrarea in principia este o construcţie monumentală cu caipitele oeorinthice de bună factură clasicA40; o gravură, reprezentind zidul despărţitor din'tre
curtea deschisă .şi basilica Ia castrul de la Burnum41 , ind'ăţişează acest zid stră
puru; de cinei aree in pilJin dnltru, reailiizatte cu bollţiari !f.r'uln1os prelucraţi. SpaţUle
erau închise uneori cu arce şi bolţi după cum ne arată ruinele de la Sergiopolis
(Mundir în Rusafe)42.
Incercările de reconstituire a unor clădiri de comandament sînt scherr.atice
şi se referă mai ales la modul de ·acoperire al .spaţiilor. Toate prezintă acoperişuri în două ape, eventual o singură iapă, tndreptate spre interior. Deosebiri
apar la ultimele două segmente ale construciţeî. D. Baatz a reconstituit basilica
clădirii comandamentului de la Hesselbach cu o supraînălţare, ,pentru ·a primi
Ilumina pe deasupra acoperişului înciilperilor din spate4:J. La Nijmegen, 1(Germania
1Inf.)
unde basilica clădirii ·comandamentului are un plan basilical tipic, cu trei
nave, suprainălţarea a fost propusă numai pentru nava central!, mai largă decît
cele laterale44 ; la Intercisa .(Pannonia Inferior) îndiperile din spate nu erau diferenţiate în plan şi ca urmare nici propunerea de reconstituire nu a evidenţiat
o deosebire intre ele45. In toate celelalte cazuri încăperea centrală este marcată
printr-o alcătuire diferită a acoperişului. Chiar şi la Vindonissa, unde iPlanul
nu denotă diferenţe de construcţie, s-a ,propus o înălţare a încăperii din mijloc46.
c. Clădirea cornandarr.entului din castrul roman de la Buciumi (Fig. 11) se
înscrie în cadrul variantei III, descrisă de Fellmann 47, fiind alcAtuită din curte
cu încăperi şi portice laterale, basilică, în Situaţia noastră un spaţiu semiînchis
dar acoperit, şi încăperile de pe latura din spate cu încăperea sacră .a drapelelor.
40 H. G. Kolbe, în Mitteilungen des Deutschen Archăologischen lnstituts, 81,
1974, ;C· 281. ng. 152.
S. Zabelicky - Scheffenegger - M. Kandler, op. cit.
42 J. Wagner, în Limes 11 Szekesfehervar .1976, p. 669-704, fig. J.5.
43 D. Baatz, Der rOmische Limes, p. 26, fig. 8.
44 H. Brunsting, loc. cit.; L. A. V. M. Hubrecht, loc. cit.
45 Zs. Visy . .loc. cit.
46 R. Fellmann., Die Principia des Legionlagers Vindonissa und das Zentralge biiude der rămischen Lager und Kastelle, Brugge, 1958, fig. 3, p. 5-69.
47 Ibidem, p. 157.
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In ce priveşte spaţiul din faţa clădirii, intersecţia dintre via principalis şi
via praetoria, analogii din provinciile Africa48, Germania Superior49 şi Pannonia
Inferior5U sugerează posibi'1itatea existenţei unui !Pavilion ·(quadrifrons) de acoperire. In faţa zidului de SE al clădirii comandamentului, la distanţa de 2,00 m,
au fost identificate zidurile portiCului 1care flanca via pr:indpalis. Acest zid lasă
o deschidere de 4,00 m chiar in faţa intrării în clădirea comandamentului. Grosimea zidului este de numai 0,60 m. La distanţa de 7,00 m spre S de acest zid
se află zidurile de NV ale barăcilor nr. 1 şi nr. 4, ·care prezintă, încastrate la
colţuri, cite un postament de piatră calcaroasă cioplită. AcQPerirea acestui pavilion se putea face sprijinindu-se pe coloane aşezate pe postamentele din colţurile
barăcilor. Lipsesc însă elemente care să precizeze punctele de sprijin ale pavilionului, fie in zidul frontal al clădirii, fie pe linia porticului. In lipsa acestor
date, propunerea de mai sus rămîne o simplă presupunere, iar pentru ,soclurile
din zidul barăcilor vom analiza mai departe funcţiunea constructivă şi decorativă.
Curtea deschisă era flancată de încăperile F, G, I şi H, în care se intra
probabil prin uşi care asigurau accesul din portic; urmele lor nu s~au păstrat.
Funcţia de depozit a im::ăperilor :Laterale nu cerea o iluminare prin deschideri
spre exteriorul dădirii. Ele .puteau primi lumina fie prin uşi, fie printr-un gol
situat deasupra uşii. Nu avem urme de pardoseală în aceste încă;peri. In schimb
urmele de piroane, scoabele, resturile de cărbune indică existenţa unui tavan
de lemn. Acoperirea incăperilor s-a făcut probabil în două ape, pentru a se putea
înscrie sub cornişa basdl~i; 51Pre curte panta aicqperlişulUi contiruuă şi deasupra,
porticului.
Porticul, a cărui pardoseală .nu s-a păstrat, avea o lăţime de 1,50 m şi un
nivel de călcare mai ridicat cu o treaptă <lecit nivelul pavajului curţii. Nu s-au
găsit urme ale colonadei (baze de coloane, ziduri .ele fundaţie, urme de stîlpi, etc.),
dar rămîne .presupunerea că acoperişul se sprijinea pe stîlpi de lemn. !nălţimea
minimă a porticului trebuia să fie, din raţiuni funcţionale, de cca 2,5Q m. Aşa
cum am observat in cazul altor reconstituiri51 sau în normele prescrise de Vitruvius, înălţimea şi interaxul stîlpilor in cazul unei construcţii cu structură mixtă,
din piatră şi lemn, sint sensibil egale. Această constatare ne-a condus la un
interax al stil.pilor de 2,60 m, interax care corespunde în acelaŞi timp şi unor
axe 1ale planului general al construcţiei. !nălţimea porticelor laterale astfel determinată a condus la aprecierea că înălţimea coamei aripilor .construcţiei trebuie să.
fie de 5,50 'ITI. iar înărţimeia zidului eXlterior al clădirii de 3,50 m. Fig. 12.
Pentru sala acoperită am preferat denumirea de basilica, 1avin:d in vedere
atît forma cit şi funcţiunea acestui spaţiu. Basilica avea faţada spre curte alcă
tu.Ltă din coloane şi balustrade care închideau goluriile J'aterale. Fiiind amplasată
la un nivel mai ridicat, probabil că a fost necesar să se asigure accesul prin
una sau două trepte de lărgimea traveei medi1ane. Basilica era acoperită şi, după
toate aparenţele, era deschisă spre curte, formînd un fel de portic .adînc. AcoJ)€lrlişul avea strudtima in intreg[me din lemn. inclusiv iarhLtrava. Deosebit de
interesantă ni s-a părut ,problema, dacă la construcţiia acestei clădiri au fost
folosite canoanele clasice şi în ce măsură au fost respectate. Structura de lemn a
aaoperişului ne-a ÎJlllPUS de lJa început o an!a.Logie cu ordinul toscan sti!li.zat folosit
cu predilecţie la construcţiile cu caracter civil. Ştim ică la acest ordin, avînd în
vedere greutatea redusă a sistemului de acoperire, dimensiunile elementelor
portante se reduc, iar deschiderile se măresc. Cu toate acestea, deschiderea dintre
celle două baze de coloane (una existentă şi una aşezată simetric dar presupusă)
este prea mare faţă de normele prescrise de Vitruvius52, oare a stabilit pentru
48 H. G. Kolbe, op. cit., ,(pentru Lambaesis); ,R. Fellmann, op. cit., p. 135,
fig. 56 (pentru Dura Europos).
49 D. Baatz, op. cit., p. 26, fig. 8.
50 Zs. Visy, op. cit., (pentru Intercissa).
51 Vitruvius, op. cit., p. 180-Hll, planşa 29.
52 Ibidem.
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interaxul .central 16 R, la o înălţime a coloanei de 14 R. In acest caz coloana ar
trebui să măsoare aproape 9,00 m înălţime şi l,10 m diametru. La aceste dimensiuni soclul existent nu-şi putea îndeplini funcţiunea. Presupunerea că în realitate au existat nu două, ci patru coloane, se impune de la sine. ln acest caz
basilica ar prezenta spre curte cinci deschideri cu interaxul de 3, 50 m, eventual
cu deschiderea centrală ceva mai ~·argă. Coloana ar trebui să aibă atunci diametrul
de 0,60 m, care se potriveşte perfect cu dimensiunile soclului, şi o înălţime totală
(iqclusiv baza şi capitelul) de cca 4,20 m.
Săpăturile arheologice nu au oferit nimic privitor la stilul arhitectonic folosit. Pledează însă pentru un doric local, în concordanţă cu proporţiile coloanelor, faptul că în .apropiere, la Porolissum, există un centru de pietrari care
promova un doric cu o ornamentaMe originală. Produsele centrului de pietrari,
găsite la Porolissum în număr mare , puteau ajunge şi la Buciumi. Nu excludem
insă, nici posibilitatea ·ca aceste coloane să fi avut capiteluri corinthice, acest
fapt neschimbînd în chip esenţial propunerea de reconstituire. Fig. 13.
Antablamentul de lemn trebuia să ridice înălţimea totală a faţadei la 5,005,50 m. Din analogiile pe care le cunoaştem, deobicei faţada basilicii are o înăl
ţime de 9,00-11,00 m şi întreg corpul ei este mai înăl~at în raport cu celelalte
elemente ale clădirii. Totuşi, la o construcţie de mici dimensiuni, în special la
cele la care este evidentă structura mixtă, din piatră şi lemn, această diferenţiere este mai puţin accentuată, iar basilica are o importanţă mai redusă în economia construcţiei. Acoperişul basilicii, cu învelitoarea de ţigle şi olane montate
pe ferme de lemn, avea două ape; cea din spate se prelungea probabil şi deasupra încăperilor aflate pe această latură. In interiorul basilicii nu s-au păstrat
urme de pardoseală. Se crede că, deşi era un spaţiu reprezentativ, .basilka nu
era pavată. Nu putem însă exclude posibilitatea existenţei unei pardoseli de lemn
sau din cărămizi care s-a distrus. Incăperea J constituia un fel de estradă cu
podeaua de len:n aflată la 0,50-1,00 m deasupra nivelului din basilica; în interiorul ei terenul era uşor adîncit. Nu dispunem însă de elemente suficiente pentru a putea discuta destinaţia acesteia.
Incăperile de pe latura din spate trebuie să fi avut o înălţime utilă de
cca 3,00 m. Nivelul lor de călcare se 1afla cu 1,50 m mai sus decît nivelul din
basilica, datorită instalaţiei de hypocaust. Singura încăpere cu înălţime mai mare
a fost probabil sanctuarul (încăperea drapelelor). Probabil că tPOziţia lui a fost
exprimată şi în structura acoperişului. Iluminarea încăperilor A, B, D şi E se
făcea fie prin ferestre practicate în zidul din spate al clădirii, fie prin basilica.
Aeeas'ta însă nu putea asigura un nivel de iluminare convenabil. Plăcile de
sticlă, găsite în interiorul clădirii ,şi în jurul ei, ne fac să optăm pentru prima
ipoteză.

Accesul în încăperile de pe latura din spate se făcea .Pe trepte asemănătoare
celor găsite lingă încăperea J. Este posibil ca indperile B şi D să nu fi avut
acces direct spre basilica, declt prin intermediul încăperilor A şi ;E, prin intrările
menţinute de la prima fază a construcţiei.
Despre decoraţia interioară a încăperilor, dacă aceasta a existat, nu avem
urme. Dar, atit faptul cA încăperi'le erau încălzite cit şi analogii de la alte construcţii din interiorul castrwui ne fac să credem că pereţii au fost tencuiţi şi
aveau un .taVlan de lemn de asemenea tencuit.
III. Barăcile. a. In castrol de 118 Buclwnl au fost identl!fklate 6 barlcl in praetentura şi patru barAci în retentura. Dintre acestea au fost dezvelite numeµ barAcile nr. 1, 2, 4 şi 5 din praetentura, restu'l fiind puse ln evidenţA numai prin
secţiuni. Toate barAcile au fost aşezate cu laturile lungi pe direcţia SV-NE,
deci aproape perpendicular pe linia de pantă a terenului, astfel cA ln interiorul
lor terenul era aproape orizontal. O astfel de orientare 18 barA'Cilor este general!
(Fig. 14) şi, dupA pArerea noastrA, se datoreazA fS1Ptului .cA lntreaga orientare a
castrului era determinată ln special de poziţia punctelor cardinale şi de aspec53 N. Gudea V. Ludcel, IMCTTlpţit ,şi moaumente .sculpturale in Muzeul
de Istorie şi Artă Zal4u, Zallu, ~97S, p. 29 sqq.
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tele de climat legate de a'Cestea şi mai puţin de J)OZiţia castrului ln cadrul sistemului defensiv.
Lungimea barlcllor din praetentura este de 50 m; llţimea diferi; barlcile
nr. I, 3, 4 şi .6 Sint late de .cca 9,00 m, in timp ce barlclle nr. 2 şi 5 au o llţlme
de 20 m. Barlcile cu llţimea mare, aflate ln mijlocul gruplrii,, reprezintA ln
realitate doul barici simple aşezate spate ln spate .şi avtnd un perete corr..un.
B'arlci'le pe care le vom descrie mai jos prezintA mai multe faze de construcţie. Intruclt noi prezentlm incercarea de reconstituire numai pentru faza
de la începutul secolului 111 e.n. clnd barlcile au fost lnconjurate cu zid de
piatrl, vom discuta aici numai !Planurile care corespund acestei faze.
Baraca nr. 1; dimensiuni 9,60X50,00 m; stratigrafia se prezintA astfel: a. strat
de humus adual de la 0,00-0,i20 ,m; b. strat de dlrlmlturl cu multi ţigll, olane,
pietre de la 0,20-0,45 m; la limita inferioarl a acestui strat se afli nivelul superior al vetrelor cu platforma din clrămizi; c. strat corr.pact de chiripic amesteicat cu material arheologic; dungi de căribune şi cenuşi la baza vetrelor de
la 0,60-0,80 m; d. strat de lut -pigmentat cu cAJ:ibune, cenu.şă şi ln care s-au
impregnat fragmente ceramice mici de la 0,80-1,00 m.
Primele faze de construcţie ale barăcii 1 a şi I b, constatate la adîn-cimea
de 1,00 de la suprafaţa solului, au fost identifkate clar pe fundul SUjprafeţei dezvelite. Fig. 15. In faza 2 baraca a fost mărginită de un zid de piatră. Nivelul
de călcare al acestei faze este determinat de nivelul celor trei vetre cu platformă de cărămizi. Este destul de greu să stabiUm care a fost compartimentarea
barăcii in această fază. Ultirr.ele urme care au apărut şi care aparţineau fazei I b,
indică planul unei barăd care, la capătul de SE, depăşEŞte cadrul determinat
de zidul de .piatră. Deci în orice caz, faza 2 a preluat numai o parte din .planul
fazei anterioare. Zidul în'Conjurător este ,de factură slabă, .construit din piatră
amestecată cu cărămizi. Numai pe latura dinspre via ,principalis acest zid, gros
de 0,80 m, a fost bine Infipt in pămint şi e:irecutart cu mortar de bună calitate.
Spre interiorul barăcii zidul era sprijinit pe această latură, de o serie de contraforţi aşezaţi la distanţe viariind intre 3,30 şi 5,70 m. Rolul lor era ,probabil acela
de a prelua împingerile rezultate din diferenţa de nivel existentă intre drum şi
baracă. Zidul de pe celelalte laturi ale 1barădi nu avea fundaţie, ci era doar
adincit puţin în nivelul .de locuire anterior. In unele porţiuni, acest zid, înalt
de 0,50 rn, avea partea superioară finisată şi acoperită cu bucăţi de ţiglă. Credem
că zidul nu depăşea această înăiţime şi avea rolul unei structuri care susţinea
stilpii porticului ce înconjura baraca. .In sprijinul acestei ipoteze vine existen~a
contrnforţilor menţionaţi mal sus, care nu ,ar fi posibilă în cadrul unui spaţiu
locuit.
.Baraca nr. 2. Fig. 16; dimensiuni ,18,00X50,00 m; s-a constatat încă de la
prima f.ază a săpăturii că acest corp pe clădire cuprinde două barăci simple de
tipul barăcii nr. 1. Cercetările arheologice la această baracă au fost execubate
in două etape diferite cu metode de cercetare ,diferite; faptul .a dus la rezultate
uşor diferenţiate. Stratigrafia dată de secţiunea XIH prezintă o suocesiune de
nivele similoare celor din baralea nr. 1: a. humus actual; b. strat de dărîmături
cu multe ţigle, olane etc.; c. strat de chiripic amestecat cu material arheologic;
d. strat de material arheologic în care mai ,apar ţigle; e. strat de prundiş; strat
de lut pigmentat cu cărbune şi pătrunderi de material arheologic. Şi în acest
caz ni se relevă în plan două faze in evoluţia barăcii. Cel mai vechi strat este
situat între 0,80-1,30 m; următorul strat se plasează între 0,30-0,80 m. Prima
campanie de săpături a atins în ,jurr..ătiatea de NV ,a barii.di adindmea de 0,901,00 m, scoţînd la iveală un corip de clădire marcat de două gropi mari de stilpi
şi de cinci vetre. Vetrele, cu platforima alcătuită din cărămizi .'Şi ţigle, erau situate
la nivelul inferior al celui de al doilea striat (cel de sus). La acelaşi nivel au
fost găsite urmele unui pavaj din cărămizi. In campania din anul 1973 cînd s-a
cercetat jumătatea de SE a barăicii, nivelul cercetării s-a coborît pînă la 1,20 m,
imediat deasupra pămîntului neumbliat, curăţindu-se întreaga suprafaţă. In felul
acesta a fost posibil să se surprindă urmele compartimentelor barăcii din primele faze. Faza pe care o discutăm aici se caracterizează prin existenţa unui
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zid de piatră, de facturi slabi şi grosimea ,de 0,60 m. El dellmiteazl spaţiul
locuit din baracl pe toate IJ)lrţile. Se mai remarci un fragment de zid interior,
în timp ce ln zona respectivi, ~ţiul dintre cele doul ziduri (al baricii şi cel
interior) poartl un padiment de mortar. .Credem di zidul ÎlllCOnjurltor nu constituia peretele construcţiei. Fragmentul de zid interior putea fi lnsi peretele unei
înoeAperi.
Baraca nr. 4. Fig. 17; dimensiuni 9,40X49,25 m; stratigrafia ,prezintă aceleaşi două faze ca şi la barlci'le descrise ,mai înainte. Planul rezultat ln unna ·
nivellrii fundului casetei este mai puţin relevant. In partea de SV a baricii la
adindmea de 0,60 m, a ~lrut un strat gros de clrlbune şi jlrsuri. In secţiune
s-.a constatat d~ parte şi de alta a acestui strat, la distanţa de .5,00 m una de
alta, doul gropi de sttlpi cu urme de mortar. Faza de care ,ne ocuplm este .oaracterlzatl de prezenţa unui zid de piatrl care mlrginea baraca. In partea spre Voia
principalis zidul este solid, are fundaţiia lnfllPtl !n plmlntul neumbl'at. Spre baradl are contraforţi, aşezaţi la intervale largi şi neegale. ,Restul zidului este de
facturi slabi, nu are temelie, fiind aşezat pe nivelul de J.oculre din fazele anterioare. La colţul de V al barllcii se ~li încastrat ln zid un bloc din .piatrl calcaroasă, fasonat!, ieşit din planul zidului spre exterior.
Baraca nr. 5. Fig. 18; dimensiuni 20,00X51,00; este o haracii dub'lii; 'Stratigraifia interioarii iprezintl urmiitoarea .succesiune _a nivelelor: a. humusul actual;
b. un stl"8t compact de ţigle şi olane ln'tre o.2~.40 ,m; c. un strat destul de
compact de chhipic. arsursA şi mult material arheologic intre 0,40--0,60 m; la
acest nivel am glslt un şir de patru vetre cu ,platfonr.e din ciiriimizi şi ţigle şi
un ipadiment din ţigle; d. un strat de locuire caraicterizia't de prezenţa masivi a
materialului arheologic Intre 0,60--1,00 m; e. la nivelul piimintului ,neumblat &-a
mai glsit urmele unui ,pladiment ,din cirl:midă, dar .nwnai ln capătul de NE.
Nu s-au .gAsit la nivelul pim!ntului neumbl\at urmele unor compartlmentiiri concludente pentru primele faze. li"aza u'ltimA es'te caracterizată de prezenţa unui
zid ,de slaibl facturi, aşezat pe stratul anterior de locuire, care înconjoarl baraca
pe toate plrfile; grosimea lui este .de 0,60 m; pentru construirea aceStui ,zid
s-au folosit materiale mai vechi din castru, inclusiv un fragment de inscripţie
diatatl 1n timpul domniei lui Hadrianus. In interioru[ pCestui cadru mare, se
afli o a doua construcţie delimitat! de un ,zid de jpiatrl; dimensiuni 38,00X
10,90 m. Spaţiul dintre .cele două construcţii, reprezent1nd probabil portlcus-ul
presupus şi la celelalte barăci (nr. 1 şi ,2), are )Aţimea de 2.00 m pe ,toate laturile,
în afarl de latura de NE, unde diferenţa este de '9,60 .m. Şi acest zid '8 fost
construit .foarte neîngrijit şi aşezat peste un strat de locuire anterior. ln interiorul acestei construcţii !mici au fost identificate trei vetre, iar în spaţiul de la
NE a patra viatrii. Toate ,sint .aşezate aproximativ pe aceeaşi Unie. In partea de
NE a bari4cii stratul de locuire este mai intens ,şi cuprinde o cantitate mai .mare
de material arheologic, dar şi ,de dăriml'turii de piatră . .După toate probabilităţile
aid a fost un .compartiment oal baricii cu -o destinaţie aparte.
Materialul arheologic găsit ln această baracă este întrucîtva deosebit pe
cel descoperit în celelalte cliidiri; aici au fost ,descoperite un numiir ;mare de
creuzete pentru topirea bronzului (citeva au fost )i?Asite pe o singură vatră) şi
bucăţi de zguri. Acestea indică .f~tu[ 'cA, cel puţin parţN!l, baraca a avut ,Şi
aHe utilizAri decît simpla locuire, a funcţionat şi ca atelier pentru prelucrarea
metalelor.
După cum am vAzut, barAlcile nr. 1 şi 2 ,au fost ln primele faze destinate
locuirii avînd şi o compartimentare corespunzătoare, oa cArei reconstituire grafică
nu a prezentat difi.cultăţi. ln momentu'} in .care a apărut zidul înconjurător,
este dificil de pra:izat planul bară'Cilor, deoarece nu au fost puse 1n evidenţă
umne aparţinînd acestei faze. Pentru a stabili. fie şi schematioc, ploanul acestor
barăci am presupus, ţinînd seama şi de evoluţia de .pini acum ,a construcţiilor
din castru şi de fenomene similare din alte castre, că barăcHe au menţinut in
buni parte funcţiunea de locuire şi compartimentarea corespunzătoare fazei 1 b
şi în faza •CU zidul de piatră (faza 2).
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b. Barăcile, construi.te în cea mai mare parte din materiale perisabile, au
în general prea puţine urme pentru a se putea propune reconstituiri. U.na
din aceste timide încercări ne prezintă schema. de organizare tipică a barăcilor
prin constituirea unor grupări de. construcţii cu un singur nivel sau două şinJri
de înciperi . şi un portic ~ de-a-lu1ngul. clădirii astfel, ca intre perechile
de constru'Cţii să apară un culoar sau un drum54.
.
Toate plianurile cunoscute de barăci 55 demonstrează totuşi un anumit lucru:
aceste .construcţii respectau un anumit standard atit in ce priveşte organizarea
internă cit şi dimensiunile, fiind diferenţiate într-o oarecare măsură, .în fun!:ţte
de caracterul trupei şi eventuale utilizări su:plimentare.
c. Noi am propus următoarea. formulă pentru reconstituirea barădlor•
.Bara'ca nr. 1 este caracteriza'tă de prezenţa contraforţilor la zidul de „ N'.V;
compartimentarea ar trebui să ţină cont de traveaţia acestor. contr'aforţi. Am
constatat dejia .că echidistanţa acestora este de 5,00-5,50 m, excepţie fădnd ţra
veel~ 2 şi 3 (spre V) care au interaxul de numai 3,50 m. La ,aceste două travee
urmele zidurilor din faza an'terioară corespund cu axul 'Contraforţilor. Deschiderea de .5,00-5,50 a celorlalte travee este neobişnuit de mare.
· · ·:
· Luind in considerare înălţimea minimă probabilă, ,de 2,50-3,00 m, a ·„harăcii trebuie să presupunem că stilpii portiJcului dinspre via principalis aveau o
echidistanţă egală ,cu jumătate din interiorul contraforţilor, erau .deci în n~ăr
dublu faţă de aceştia din urmă. Totuşi, chiar dacă o serie de ziduri aparţintn.d
fazei anterioare corespund din ,punct ,de vedere al .construcţiei cu ,poziţia acestor
stîlpi, este greu de oferit un plan cert al compartimentării barăcii. Ceea .ce arr,
observat este că baraca ,are un singur rînd .de încăperi, flancat spre N de ·un
par4tic cu lăţimea de C'ca 2,50 m, .deci de aceeaşi dimensiune cu echidistanţa
stîlpilor şi respectiv înălţimea lor. La capătul de .E al barăcii s-a .dezvoltat un
grup de încăperi care ocupă Jntreaga lăţime a barăcii. .Porticul dinspre via prindipalis aparţine ca funcţlune prumuluî. :Pentru a se afla la a'celaşi nivel icu
acesta, porticul avea probabil o pardoseală .de lemn, ca un fel de podium.
·
lntreaga construcţie avea un acoperiş larg, în două ape, care acoperea probabil şi porticul driumului principaUs (Fig. 19). Acesta nu al!' fi putut avea
o acoperire ,independentă decît .dacă am presupune .pentru baracă o înălţime
interioară mai mare de 3,50 m, ceea ce nu putem presupune pentru o astfel de
funcţiune. Deoarece baraca avea o lăţime .de numai 9,00 m, acoperişul se sprijinea nurr.ai pe stilpii porticelor, in timp ce zidurile interioare din chirpic aveau
doar un rol de compartimentare.
Baraca nr. ,2 oferă o serie de date în plus referitoare fa această fazii, în
special pentru jumătatea de NV, unde săpătura s-a oprit la nivelul fazei respective. Zidul interior delimita o încăpere sau un grup de încăperi aflat la capătul de SV al barăcii. ,Restul construcţiei era realizat din lemn. ln interiorul
cadrului de iPiatră se aflau două construcţii; practic acestea erau două barăci,
cu planuri asemănătoare, avind un perete comun şi inconjur'ate ,pe trei laturi
de un portic. .Am reconstituit planurile acestei barăci duble după o serie ,de
urme de stilpi de lemn care pătrundeau în nivelurile fazelor anterioare. Cel
puţin .două .încăperi au avut o pardoseală de cărămidă şi e foarte probabil ·că
au avut altă funcţiune dedt cea de locuire.
Fragmentul ,de zid ·interior ne-a ajutat să stabilim că porticul de N avea, .o
lăţime de 2,00 m şi era pardosit cu un strat ,de .mortar. Oa şi in cazul ,barăcii
nr. I, baraca mare era învelită cu ţil'!le ţii olane, formind un acoperiş ,în două
ape. Deschiderea barăcii ,fiind dublă, faţă de .cea a .barăcii nr. 1, acoperişul era
si)rijinit, pe lingă coloanele porticului înconjurător, de zidul medi1an al barăcii,
pe care erau aşezaţi „popii" care susţineau coama.
lăsiat

54 Ph. Philzinger, loc. cit.
55 D. Baatz, Kastell Hesselbach .. !·, p. 38, fig . .19; I. Richmond, Hod Hill.
Ex.cavations carried out between 1951 and 1958, London, .1968, p. 80, fig. 415;
H. Schonberger, op. cit., Beilage 8.
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4 şi 5 probabil di nu au constituit in nici una din .fazele exisde camre. Prezenţa vetrelor cu cărămizi de acelaşi tip ca şi
lin baraca nr. 2 (unde apa!' in ambele Daze), spaţfuul mare 1Pentrl\l oare nu .avem
compartimentare, sugerează o altă funcţiune. ProbabH că baraca nr. 5 să fi
funcţionat ca <atelier metalurgic. Nu ştim însă ce funcţie a putut avea baraca
nr. 4. Rămîne de stabilit dacă barăcile din .retentura, ar fi putut asigura spaţiul
necesar adăpostirii trupei s11aţionate în castru. în cazul că o ,parte din barăcile
din praetentura erau ·afectate unor funcţiuni auxiliare.
Barăcile au .fost construcţii modeste, realiz<ate din materiale ieftine .şi uşor
de pus în operă. Aveau desigur numai parter şi în general erau lipsite de ,pardoseală sau erau nivelate cu lipitură de lut. Sl<abele Ul'me de ,padiment din cără
mizi în barăcile nr. 2 şi 5, prezenţa unei porţiuni pavate cu mortar în porticul
barăcii nr ..2 sînt desigur legate de funcţionialitatea clădirilor .re~ctive.
Sistemul de construcţie utilizat în elt:apa de oare ne oclJiPă.m a fost urmă
torul: a. perete din iehirpici .cu stupi de lemn pentru întărire, avînd grosimea.
de 0,50 n:·; b. zid de piatră, pentMl peretele exterior, care constituie .baza pentru
portice; c. ferme de lemn pentru schelăria acoperişului; .d. învelitoare din ţigle
şi olane. Zidurile exterioare din !Piatră, reprezentînd substructura porticelor, deşi
SU!Portau şi greutatea acoperişului, au fost executate slllperfkial. Scopul lor nu
pare să .fie altul <lecit ,pur decorativ, foarte probabil fiind clădite cu o ocazie
cu caracter festiv. Chiar '5i in .această situaţie, sistemul de construcţie ·a fost
mixt,, zidăria din piatră fiind folosită numai iPentru portic. Suprafaţa de sus a
zidurilor pentru portic era ac01Perită cu fragmente mari de .ţiglă, pentru a feri
zidul propriu-zis .de intemperii. Zidurile ,din clliiipic aveau fundaţie de pietriş
care se .adincea in ,pămîntul neumblat cca 0,40 .m. '.!'ragem concluzia că şi atunci
clnd se realizau lm::rll.ri din materiale ieftine .şi nepretenţioase, se .cunoşteau .şi
se respectau normele privitoare la reiistenţă şi că deci, toate construcţiile dintr-un castru se executau sub s~ravegherea unui personal calificat.
Acoperirea barăcilor s-a făcut în doull. .ape, pe .ŞaI'!Pantă de lemn acoperită
cu ţigle şi olane. Cantitatea de ţigle şi olane fragmentare aflate în strat marchează şi ea limita dintre straturile ,de locuire. Din poziţia în care au fost găsite
fragmentele de ţigle şi olane nu se poate deduce direcţi1a ,pantei acoperişului.
Acesta a cedat uneori brusc, iar ţiglele sînt .înfipte uneori a,proape verti'cal în
pămint (baraca nr. 4). De 'Cele rr.ai .multe ori însă ţiglele şi olanele alcătuiesc
un strat 'Compact, piesele .fiind aşezate în el în poziţie orizontalii..
iBarădle cu un .singur rînd de încăperi erau luminate şi ventifate direct
prin ,portic. La baraca nr. 2, am presupus, pentru şirul ,interior de încăperi, ,o
funcţiune de depozitare, oare să nu necesite iluminare dire'Ctă. ,Deoarece nu putem .preciza in amănunt compartimentarea, este ,posibil să fi exiiStat o singură
încăpere mare, cu iluminare prin latura 9curtă. Prezenţa plăcilor de sticlă în
cantitate mare în interiorul barăcilor susţine această ,ipoteză.
Am amintit mai sus existenţ·a. în colţur;le de N şi V a barăcilor nr. 1 şi
nr. 4, a unor blocuri din .pi•atră fasonată; blocurile sînt ieşite în afara liniei
zidu'lui, spre exterior, şi au forma ,5i dimensiunile postamentelor ,din principia.
Postamente asemănătoare trebuie sll. fi existat şi la ca-petele .de E şi V ate drumului principalis, precum şi în colţurile dinspre via ,praetoria .a barăcilor nr . .3
şi· nr. 6; in aceste ultime ,punde s-au putut consttata ~ngroşări ale zidurilor de
fundaţie. Din cele prezentate pînă acum rezultă că atît via ,praetoria, cit şi, mai
ales, via ,principali.~ erau .Practic flancate de 1portice, fie că acestea erau independen.te, ca cele de pe Jatura de NV ia drumului principalis, fie că făceau parte
din construcţia barăcilor. Nu avem .date 1care să IJ)recizeze ,din ce erau făcuţi
stnpii ,porticului. Analogiile ne trimit .~re o arhitectură de ,piatră, dar noi bă
nuim că la Buciumi ar fi putut fil stîLpi de lemn. De asemene.a stntem îndreptll.ţi.ţi
să ,presU1punem că accesul la cele .două drumuri importante era ·m'arcat de arce
triumfale aşezate pe coloane. care la rîndul lor se .sprijineau pe postamentelle
ob5ervate. Este chiar de presupus că ,în fiaţa intrării in ,principia (clădirea comandamentului) ,patru asemenea al'Ce ar fi forrr.at un pavilion .de .intrare (vezi mai
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sus), care sporea în mod substanţial monumentalitatea ansamblului. Din pAoatc
materialul litic prelucrat a dispărut în JntregLme ~dadi a fost vreodiatA), astfel
incit nu ne putem .face declt o ,idee de ansamblu despre oalităţi'le estetice .ale
arhitecturii.

Concluzii

Castrul roman de la Bu'Ciu;mi .(Dada Porolissensis) a .fost finalizat
construit în piatră la începutul secolului III e.n. după toate probabilităţile în .strînsă legătură cu ;Vizita împăratului Marcus Aurelius Antoninuis (Caracalla) în Dacia56. Acest fapt a determinat pe constructorii
castrului să acorde o atenţie deosebită ·calităţilor estetice şi ordonatoare
ale arhitecturii, preponderente faţă de ,as'pectele .strict militare. Ca urmare, ansamblul de la Bu'Ciumi, ,a .ajuns .un adevărat etalon ·pentru
castrele de trupe auxiliare ale perioadei ,respective, ,atît ca planimetrie
generală, cit ,şi ca ,tipuri de construcţii 1 şi elemente .ornamentale ,majore. Fig. 20.
Din .aceste motive socotim rcă realizarea unei ,reconstituiri grafice
a castrului de la Buciumi (Fig. ,21) va putea .sluji la 1studierea altor
ansambluri de ,acest tip, oferind o rSCbe;rnă ·coerentă pentru ;Înţelegerea
modului de compunere şi de ;funcţionare a acestor construcţii.
şi
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DAS ROMERLAGER VON BUCIUMI.
FUR EINE GRAPHISCHE WIEDERHERSTELLUNG

VORSCHLĂGE

(Z

u s a m m e n fa s s u n

g)

Nachdem sie em1ge Arbeiten verO:Men.WJchten mit dem Versu.eh unabhăngig
behandelten Elemente des Rfunerlagers von Buciumi wiederherzustellen 1, unter~
nehrnen die Verfaser jetzt aufgrund aller sicher ,gestellten arohaologischen Daten
und von Entsprechungen::L-1 , eine Wiederherstel'lung des ROrnerlagers von Buciwti
in seilller GesamtheiJt.5. Die VO!r'liegende Arbelit iSt die eiJni1germ1aiSsen g,eandeiibe
Variante eines Textes mit .demselben Tite'l, der einer iaUISlandischen ~ZeHschrlft
vorgelegt wurde und wahrscheinlich in Kiirze dort erscheinen wird.
Die ftir die graphische Wiederherstellung der Lagerelemente beoba'Chteten
Grnmdsii.tze waren die ful.gienden: vorerst w!Ulrden ialle diuroh archaologische Fârschungen ,erzielten Daten analysiert und vorgelegt; in zweiter Reihe wurd~
Amlăherungen gesuicht, sei es von gJ.eichamilliigen, bis HEru.te erhiaJLten.en Monu56 M. Macrea, Viaţa fn Dacia romană. Bucureşti, 1969, p. 84-85.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Castrul roman de la Buciumi. Reconsti.tuire

grafică

185

menten, sei es .mit anderen Wiederheretellungsversuchen; scllliesslich legten die
Verfaser die Wiederherstellungsfol:'mel ,vor, pie im Falle ,des Rl:Smerlagers von
Buiciwni iangewendet werden kormte. Mit Berilcksichltigung der Ar.beitsmt.ttel ilber
die .sie verfilgten, des Platzes und der Rolle des Romerlagers von Buciumi im
Verteidigungssystem der ,Dacia Porolissensis und der Ergebnise der Forschungen,
gelang den Verfassern die erste graphische wissensch'aftliche .Wiederherstel'lung
eines Romer~agers im Gebiete des einstigen Dakien. Durch Verwendung einer
umfassenden Bibliographie ilber das Themla der Befestigungen .und ,der .Quellen
Jfilr derartige Bauten, versuchten dde beiden Ver:llasser, das ,R.Omerlager von .Buoeiumi in die Reihe der anderen, ,besser bekannten und besser erforschten Befestigungen der !TOmischen Kaiiserreiches einzuordnen.
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Fig, 3. Plan de ansamblu cu săpăturile arheologice
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DIN NOU DESPRE C!TEVA FRAGMENTE
DE DIPLOME MILITARE ROMANE ŞI PLAOUŢE DE BRONZ
CU INSCRIPŢIE DIN DACIA POROLISSENSIS

ln cele ce urmează voi prezenlta trei fragmente de diplome militare şi două plăcuţe de bronz cu inscripţie: un donarium şi ·O aplilcă
disc1. Taate provin din castrul .roman de la Buiciumi 2. Ele au fost identificate cu prilejul :separării materialului metalic ·Şi pregătirli lui pentru restaurare3. Dar numai· după curăţirea ·ŞÎ ,conservarea pieselor au
fost determinate ca atare.
Importanţa 'Pe <::are o prezintă diplomele militare pentru istoria
militară şi socială 1a unei provincii ,a fost subliniată4 • Nici 1 plă'cuţele
de bronz cu inscripţie nu ;sînt mai puţin importante, căci prin datele
pe care le conţin de obicei, aduc o ,contribuţie însemnată la lămurirea
unor probleme de i'Storie militară, dar ,şi etno-soc'iială5. Acestea au fost
motivele care m-.au determinat să trec la publicarea lor, ne mai 1 aştep
tînd şi apariţia altor piese de acest fel, pe care, în mod sigur, curăţirea
materialului mărunt de bronz le va scoate la iveală.
1.1. Diplomă militară; 2. din tablă de bronz cu .grosimea ,de 0,08 cm; 3. fragment; ambele feţe ale fragmentului sînt bine conserviate; se ,păstrează parţial
şi P'atina metalulUi; 4. Lp = 3,2 cm; lp tn partea superioară = 1,2 cm; lp in
partea inferioară .= 1,9 cm; 5. reprezintă colţul din stinga sus al feţei externe
(extrinsecus) a tabelei I şi, deci, colţul din stt~a sus al feţei interne (intus) al
aceleiaşi tabele.

Textul !ntregit parţial al feţei externe a tabelei l:
IMp(erator) oaes(ar) divi hadriallli f(ilius) divj itra
!Ani ,parthici nepos divi nerv
AE pronepos T(j,tus) Ael(ius) Hadrianus Anton(inus) Aug(lllSlrus) Pius
1

Intr-un al'ticol publicat in ActaMN, 6, 1982, p. 59-68 am n:ai ,prezentat
diplome ,din castrul de 1a Buciumi, iar în altul publicat tot in ActaMP, 6,
1982, p. 51-57 am publicat şapte donaria şi trei aplici disc cu inscripţie tot de
la Buciumi.
2 Materialul apărut la Buciumi ln castru - pină 1n anul .1970 a fost
publicat in monografia „Castrul roman de la Buciumi", Cluj, .1972. ,Restul materialului apărut între 1971 şi 1976 este m cea mai mare pal'te inedit.
3 Aduc cu acest prilej ,mulţumiri colegului şi colaboratorului meu lstvăn
Bajusz care a identificat aceste piese.
4 I. I. Russu, IDR, I, ,Bucureşti, J.975, p. 64-68.
5 Contribuţia plăcuţelor cu inscripţie nu este mai puţin importantă. Cirul
textul lor este în·treg şi lectura corectă, fiecare di·ntre ,ele menţionează o unitate militară şi cltevia. nume .de miUtari din această unitate.

două
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PONt(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) . .impterator)
co(n)sful) p(ater) p(iatriae)
EQVi.t(ibus) et pedit(ibus) qui militaverunt in ..... .

•

Textul in tregit parţial al feţei interne a tabelei I:
IMP(erator) CAEs(ar) d~vi Hiadriaru f(i!i.Jus) divi Trad.ani par.th
ICI nepos ...... .
6.-; 7. Jude'Cind du,pă analog'i.ile care mi-au permis să întregesc textul (cf.
IDR, I, DiplD. XV, XVI) fra,gmen.tul 'l'!el>rezinlt.!l. o ddplomA din timpul lui Anton.inus
Pius, probabil anii .157-158 e.n. Această datare răm1ne desigur sub rezerva,
deoarece textul este prea succint ,pentru a permite certitudini; 8. Buciumi; castru:
săpăturile din anul 1968; loc de descoper'ire: baraca nr. 2; ·9. MIAZ. lnv. C.C.
288/1968; 10. inedit. Ftg. 1 a-b.
2.1. Diplomă militară; din tablă de bronz cu grosimea de 0,1 cm; 3. fragment; ambele ieţe sint bine conservate, dar patina metalului nu se mai pistrează; ,pe faţa exterioarA, l'areral, se vede clar jncizia care 1orma chenarul de
margine, cam la 4,5 mm de ,marginea propriu-zisă ,a piesei; 4 ..1..p = 2,1 .cm; Jp în
partea de .sus = 1,4 cm; 1p in •P'artea de jos = 2,2 cm; 5. reprezintă porţiunea
laterală, dreapta, din faţa exterioară (extrinsecus) a tabelei I şi, respectiv, partea
inferioară, centrală, a feţei interne (intus) a aceleiaşi tabele, cu un cuvint din
formula tipică de încheiere a diplomelor militare.
Textul întregit

parţial

al

feţei

exterioare a tabelei I:

. . . . . . . . . . . . .
. . eT II
nerv(ia) Brilt(onwn) (mili.w-iia) et I Bri.tann(ica) equiltata et I Hisp(anorum)
et I CAN
nanef(atium) et II .Jiisp13n(orum) et VI thRAC(U'IJI)
et sunt in Dacia Porolissensis suB CLO
Textul întregit

,parţial

al

feţei

interne a tabelei I:

aut cum iis quas pOSTEA duxi·ssent dumtaxat singulis ..
6.-; 7. Judecind după ordinea în care se înşiruie unităţile auxiliare, fragmentul
pare a reprezenta o diplomă militară din jurul anului 164 e.n. (cf. !DR, I, DiplD.
XVIII, XIX). Cea mai interesantă informaţie din această diplorr.ă este atestarea
unui nume necunoscut de procurator al iprovinciei ,Dacia Porolissensis. Nomen-ul
său începe cu CLO .şi poate ;fi intregit cu certitudine Clodius. Cea mai apropiată
indioaţie ar fi cea luată .de la Dio Cassius, care, vorbind despre războaiele purtate sub împăratul M. Aurelius Commodus in anii .183-184 •. ,dincolo de Dacia",
scrie că şi-au ciştigat faimă D. Clodius Albinus şi ,Pescenius Niger6. Nu s-a putut
face însă nici o legătură intre cele .două personaje .şi provinciile dacice7• S-ar
putea ca una din ,funcţiile militare prin care a trecut D. Clodius Albinus să fi
fost şi procuratura Daciei Porolissensis. Dar aceasta este numai o ipoteză. Ar
putea fi vorba şi de un procurator care a admini·strat provincia înainte de Sempronius lngenuus şi în cazul acesta diploma să dateze cu dţiva ani înainte de
164 e.n. 8. Buciumi; castru; săpăturile din anul 1970; locul de descoperire: baraca nr. 2, latura de N, a=0,30-0,50 (faza veche); 9. MIAZ. Inv. C.C. 115/1970;
10. lnedi·tă. Fig. 2 a-b.
3.1. Diplomă militară; 2. .din tablă de bronz cu grosimea de 0,1 cm; 3. fragment; ambele feţe sint bine conservate, dar patina metalului nu s-a mai păstrat;
6

Dio Casslus, LXXII, 8, 1 cf. in Izvoare privind istoria României I, Bucu1964, p. 705.
M. Macrea, Viaţa in Dacia romană, Bucurei;;•ti, 1969, p. 76. S-ar putea ca
aiproplierea pe care o facem aici să fie foarte puţin probabilă, dată fiind şi
distanţa în timp intre cele două evenimente (anul diplomei .şi războaiele purtate
de Clodius Albinus in Dada). Am făcut-o însă din ciauza apropierii de nume.
reşti,

7
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4. Lp = 2,B cm; lp în partea de sus,= ,2,5 cm; tp în partea .de jos = 2,9 cm;
5. reprezintă .porţiunea centrală din mijlocul feţei exterioare a tabelei ,I (extrinsecus) şi porţiunea laterală, ,spre mij'1oc a feţei interioare (intus) a aceleiaşi
tabele.
Textul întregit

parţi'al

al

feţei

exterioare a tabelei I:

imp(erator) caeSAR M A(u)Re1:Lus Antoninus
aug(ustus) arMENIACVS pon{tifex) maximus
trib(unicia) POTEST(ate) iXVIII imp(erator) II co(n)s(ul) III et
imp(erator) ooESAR LVCIVS aul"l(elius) Verus aug(ustus) ar
meniaCVS .TRIBVN(icia) potest(ate) IllI imp(erator) II pr0co(n)s(ul)
co(n)s(ul) II DIVI ANTONlni f(ilii) divd Hadriiani ne
potes DIVI TRAIANI parthici proneipotes .....
Textul întregit

parţial

al

feţei

.interne a tabelei I:

driani NEpotes divi Traiani parthid pronepotes
DIVI Nervae
ab
nepotes
EQVITIB(us) et peditib(us) qui ,militaver(unt) in alis III quae aop
PELL(antur) 1'I GAll(orum) et Bann-(onionum) et Siliiana c.R. et I
Tungr(orum) Front(oniana)
ET COH(ortibus) .XIII I Britann(orum) 1(miliaria) equitata et I
Batav(orum) (rr..iliaria) et II Bri
TANN(ica) (miliaria) ET ..... .
tmpă:raţilor (cf. IDR, I, Di,plD. XVI!ll, XIX, XX) dar şi prin
ordinea in care sint înşiruite trupele auxiliare. fragmentul reprezintă o diplomă
din anul 164 e.n.; B. Buciumi; castru; sa.păturile din anul 1966; locul de descoperire: ba.re.ca nr. 2; 9. MIAZ. linv. C.C. 96/1966; 10. inedillA. Fig. 3 a-b.
Cu aceste trei fragmente, care repre:i!'Jintă tot atî-tea diplome, numărul fragmt>ntC'lor descoperite la Bu1ciumi, în castru, se ridică la nouăe. Dacă măcar o
parte din fragmentele a•părute şi publicate mai înainte, reprezintă fiecare diplome
şi nu cite .două sau trei să fie pArţi d~n aceeaşi diplomă, numărul .diiPlomcl.or
de la Buciumi se ridică la cel puţin cinci.
4.1. Donarium; 2. din itablă .de .bronz cu .grosirr.eia de O,B mm; 3. fragment;
capetele ansei sînt rupte în partea stingă; anS'a din partea ,dreaptă a fost ruptă
aproape tn întregime, ruptura lafectînd şi textul inscripţiei; marginile de jos mai
ales, dar şi cea ,de sus, sint zdrenţuite, datorită oxidării accen·tuate . .Feţele piesei
sînt mai bine conservate spre centru; pe cea din !ipate se păstrează chiar patina
metalului; 4. Lp = 3,6 cm; lăţimea anselor .1.6 cm; 5. piesa are .formă de tabula
ansata; p~aca propriu-zisă .(cimlpul textului) are formă dreptunghiul'ară; ansele
ar putea să fi fost cu colţurile retezate; literele sint înalte de 0,4-0,5 cm; ele
au fost imprimaJte prdn punctare cu dornllll. (tehnica numită ,.au rpointiJle).

6.-; 7. prin titlurile

Textul poate fi întregit astfel:
CO(hors) I FLA(via) HIS(panorum)
M (ili'aria)
C(•centuria) V ALERI LV .....
oe MISER ..... .
6.-; 7. Nu se poate data; judecind după .~aptul că numeroasele urme ale cohortei
I FI. ULpia Hispanorurr. de l·a Buciumi au a.părut în barăcilc castrului, in stratul
de locuire aproape de ultimul nivel, am putea data prezen\a unei părţi a cohortei
în a doua jumătate a secolului II, spre sfîrşitul •acestui secol sau chi•ar la începutul secolului III e.n. B. Buciumi; castru; săpăturile din anul ,1966; loc .de descoperire: baraoa nr. 2; 9. MIAZ. Inv. C.C. 96/1966; 10. inedit. f'ig. 4/1.
8 N. Gudea, op. cit.. p. 60-61 nir. 2-3; I. I. Russu, în IDR, I,1 DiiPlD. XII,
Di,plD. XXI (164 e.n.), XXII (164 e.m.), XXIII (?).
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In legătură cu a'Ceastă ultimă descoperire mă văd silit să repet un lucru pe
care l-am mai spus~. Donarlum-ul - placa de bronz în formă de tabula ansata
- este cea de a .şaptea descoperire de acest .fel de fa Buciumi, aparţinînd cohortei I Flavia Hispanorum. Trebuie sA mărturisim în continuare cA Inu suntem
încă în măsură să interpreUim din punct .de vedere istoric, prezenţa urmelor
a.cestei unităţi la Buciumi.
5. I. Aplică disc; 2. din tablă de bronz cu ,grosimea de 0,1 crr.; 3. fragment;
foarte sl•ab conservată; nu se mai pAstrează discul în intregime, ci numai două
porţiuni din el, care întimplător, se llirpesc în zona orificiului cerut.nai; 4. diametrul
probabil al discului era de 3,6 cm; iniţial, discul ipiare sA fi ,fost rotund; marginile sunt acum rupte şi subţiate. Numai faţa exterioară (cu textul) mai păstrează
pe alocuri pete de patină mel:laMcA.
Pe partea inferioară a discului (diacă ne luăm după poziţia literelor .care au
putut fi identificate) se păstrează dteV'a u.terc aşezate una după alta: IMVN; in
cealialtă jumătate, cea de sus, se văd deasemenea urmele unor litere, dar foarte
disparate, aşezate asimetric una faţă de alta: O V L ,I. Nu ,am reuşit să stabilim,
nici poziţia lor adevărată şi nici să le identificăm cu precizie. Literele au inăl
ţirr.ee ,de 0,4-0,5 cm; ele au fost imprimate prin batere ,cu dornul, in tehnica
nurnLUi „au poinWe". 6. - ; 7. Nu iav.em mijloace de dia.bare; 8. BucLumi; castru;
săpăturile din anrul 1971; loc de descoperire ... baraiC'a nr. 2; 9. MIAZ. Lnv. C.C.
f.n.i. 10. inedit. Fig. 4/2.
NICOLAE GU DEA

ABERMALS UBER EINIGE MILITARDIPLOMFRAGMENTE UND
MIT INSCBRIFT AUS DACIA POROLISSENSIS

BRONZEPLĂTCHEN

(Z u sa mm e n f a s s u n g)
Der Verfasser verăffentlicht drei Militardiplomfrtl.gmente, ein Donariumin Form einer tabula anasata -unei einen Scheibenbeschliag mit
wurden bei den archaologischen Grabungen im Romerlager von
Buciumi gefunden2. Sie blieben bis ,jetzt unerk'annt, bis Sie dem Prozess der physischen und elektrolltischen ,Reinigung unterworfen wurden 3 •
Das erste Fragment stellt ein Milltărdiplom (nr. 1; Abb. l a-b) dar, das in
die Zeit .des Antoninus Pius dlatiert werden kann, wahrscheinlich jn die Jahre
157-158 u. Z. Das zweite Fragment steilllt ein Miliitardiplom (nr. 2; Abb. 2 a-b)
aber aus dem J~hre 164 .u.Z. d'ar. Der wichtigiste Beitrag .dieses ,Dliplom zur
Geschichte der Dada Porolissensis ist die ,teilweise ,Nennung eines bis jetzt unbekannten .Prokurators der Provinz .CLO[dius ..... ].~1 Das dritte Fragment stellt
gleichfalls ein MilitardiplOllll (nr. 3; Abb. 3 a-b) aus dem Jahre .164 u.Z. dar. Bemerkenswert ist der Umstand, d·ass al~e drei Fragmente .teile der Tabella I
sind. 8
Das donarium, ein Bronzetăfelchen in form einer tabula ansata (nr. 4; Abb.
4/1), konn·te nicht zur Gănze entziffert werden. ,Es betrifft Militărpersonen der
cohors I Flavia Ulpia Hispanorum, vermutlich einen centurio und einen miles.
Es muss die 'Ilatsache hervorgehoben werden dass in Buciumi, :wo die cohors .II
Nervia Brittonum stand noch eindJre donaria von Milităripe.rsonen der cohors I
Flavia Hispanorum gefundcn wurden~.
Der ,5cheibenbeschlag mit Inschrift !(nr. 5; Abb. 4/2) ist sehr schlecht erh'alten. Vom Text konnten nur Buchst·abengruppen oder einzelne Buchstaben entziffert werden.

Bronzeplărtichen
Inschrift1• Alle

9

N. Gudea, in ActaMP, 6, 1972, p. 53.
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Fd.g. 1. Fragmentul de dLplomă nr. 1. a. Tex:tul intregiit parţial al feţei exterioare;
b. Textul întregit parţial al feţei interioare
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a

b
F1ig. 2. Fragn:en.tul de diplomă nr. 2. a. Textul întiregi.t parţiiail al feţei exterJoare;

b. Textul intregit

parţi-al

al

feţei

interioare
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Fig. 3. Fragmentul de di.plomă nr. 3. a. Textul întregit parţial al
b. Textul întregit parţial al feţPi interioare
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Fig. 4. 1. Donarium-Ul de la Buciumi - textul lntregit
cu inscripţie de la Buciumi
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- ; 2. Aplica dl.:

CONTRIBUŢII

LA ISTORIA MILITARA A UACIEI ROMANE.
IV. COHORS VI THRACUM

Săpăturile arheologice de salvare ,efec<tu·ate în anii 1970 şi 11972 la
baia castrului roman de la Romita (jud. Sălaj) 1 iau ,S'cos la lumină,
printre alte grupe de materiale arheologÎ'ce, ·Şi o cantitate mare de că
rămizi şi ţigle cu ştampila cohortei VI Thracum. Aceste ştampile se
deosebesc de cele cunoscute aparţinînd aceleiaşi icohorte, dar descoperite mai demult la Român~2 şi Moigrad3 (ju'd. Sălaj). Descoperirea lor
m-a îndemnat să ince:rlC o prezentare mai amănunţită a acestei unităţi
auxiliare romane, să .clarific· unele date legate de i•storia ei şi mai ales
problema locului de staţionare. Toate aceste înce:ricări vor fi făcute pe
baza studiului descoperirilor de ţigle stampilate şi a conduziilor 'C'are
decurg din ordonarea lor tipologică (I) ~i topografică.
Voi prezenta mai intii istoria cohortei VI Thracum, după o schemă
pe care am mai folosit-o4 şi care pune în lumină (evidenţă) multe din
datele necesare.

'tlîri' \,~

Cl Aria de formare a unităţii este indLciată doar de numele ei. Se crede că
Jntreaga serie de unităţi, din care fa'Ce parte şi cohors ,VI Thracum, a fost formată in provincia Thracias. Dintre multele unHăţi militare recrut'ate aici sunt
cunoscute unele care poartă acelaşi număr .de ordine\ Şi cohors VI ,Thracum
pare să nu fle singura unitate de Thraci care a purtat acest numAr7, de'fi ~
zile-nu-sa~ ~i mai jas).
;tt Data formării unităţii .nu poate fi precizatA. E. Stein scria că ind ln
1

1 Săpăturile arheologice de salvare de la baia castr11lui roman de la Romita
(jud Sălaj) au fost conduse de prof. Eugen Chirilă .(Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca). La săpături au mai participat Vasile Lucii.cel, Ştefan Simoc
şi Al. V. Matei (Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău). Mulţumesc profesorului
E. Chirilă pentru permisilUJlea de a publica aceste ştampile.
2 Szilcigyi Tegl D, IP· ,54, nr. 238--239; p. 55, nr. 240-242.
J Szilcigyi TeglD, p. 54, nr. 239; p. 55, nr. 240.
4 N. Gudera-M. Zahlariade, .în Archivo Espanol de Arqueologia 53, 19M, nr.
141-142, p. 61; N. Gudea, în ActaMP, 7, ,1983, p. 153-158.
5 K. Cichorius, cohors, in RE, IV, .1899, col. 341; G. Alfi:ildi, Die Hilfstruppen

in der Provinz Germania Inferior, p. 72.
6 K. Kraft, Die Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau,
Bern, 1951, p. l8~191.
7 M. G. Jarrett, in Israel Archaeological Journal, 19, 1900, .p. 215 afirmă că
au existat două cohor1f:e VI Thracum: una caire ia staţionat !Permanent în Bri~

tannia

şi

alta -care

şi-a

rr_utat sediul din Germania spre

ră.sArit.
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epoca luUilor (Augustus-Tiberius-Caligula) au fost .formate şapte
Thracie. Toate au fost trimise de la !Început în ·zona Rinului Jnferior.

4- Locuri

de

staţionare

un~tAţi

din

înainte de venirea în Dacia:

- sub Claudius se afla in Germania, pe Rinul Inferior~; un altar funerar
ridicat unui eques al unităţii la Mogontiacum (Mainz) (CIL, XIII, 7052) susţine
această ÎIPOtezA; tot acOllo e inmormînlba/t şi un fost praefectus al unitAţiii (CIL,
XIII, 6817).

- sub Nero (dar '.lilOate încă sub Claudius) unitatea a fost trimisă în BritanniaIO; o ins·cripţie funerară a fost ,pusă unui eques al cohortei la Durocomoviurr.. (CIL, VII, 67); o alta, tot funerară, a fost pusă unui eques al unei unităţi
de Thraci la Viroconium (CIL, VII, 158) şi a fost atribuită tot cohortei VI Thracum, deşi lectura nu e sigurăll. Locul de staţ:onare nu a putut fi stabilit.
- sub Domitianus unitatea de Thraci a părăsit Britannia îndreptîndu-se
spre Germania Inferior pentru războaiele cu Batavii (80 e.n.); se pare că ea a
rămas in provincie ,pină cînd s..iau terminat şi războaiele cu Ch·atti (83 e.n.) 12. ,O
diplomă militară .(CIL, XVI, ,158) o atestă în această provincie. J. Bogaers susţine că 1n timpul staţionării in Germania Inferior nu ,a primit .titlul de pia fidelis
Domitiana 1 ~. ceea ce este o dovadă că a părăsit Genmaniia Inferior iniainte de anul
89 e.n. Nu se cunoaşte lOC'llll d,e sliaţioniare.
- un'itatea a fost apoi mutată Îll ,Pannonia, însoţind legiunea X1V Gem!na,14; diplomele militare .din anii 84 .(CIL, XVI, 30) şi 85 (CIL, XVI, 31) o atest/\
în această provincie. Nu .se .cunoaşte locul de .staţionare.
• Ultima atesta.re înainte de sosirea în Dacia .o avem din <provincia Moesiia
Superior; o diplomă rr_mtară ,(CIL, ,XVI, 46) o menţionează acolo .ln timpul lui
Traianus (93 e.n.) intre multele trupe concentrate .aici ,pentru războaiele cu Dacii.
Nu se cunoaşte locul de staţionare.
e. Data sosirii în provincia Daoia nu se ,pdate Jlreciza. K. Cichorius afirma
că unitatea a luat parte Ia războaiele cu Daciils. I. I. Russu scria că unitatea
a participat la războaiele cu Dacii ,şi a .staţionat de la început în noua iprovinciel6.
W. Wagner nu pare a împărtăşi ace'astă ipoteză 17 • Dealtfel 1>ingura dovadă ce
poate fi adusă in !ij)rijinul acestei afirmaţii acum .este prezenţa unităţii între
trupele Moesiei Superioare concentrate pentru războaiele cu Daicii. CIL, XVI,
Suppl. 163 atestă unitatea in anul ,110 e.n . .în 1Dacia (nedivizată).
• Numele unităţii şi caracterul ei tactic. In inscripţii numele unităţii apare
invariabil THRACVM (CIL, XIII, 7052, 6817; VII, .67; X, 1777). In diplome.le .militare apare permanent Thracum:
CIL, XVI, 163
CIL, XVI, 110
CIL, XVI, 185
IDR, I, DiplD. XVIII
IDR, I, DiiplD. XX
ActaMP, 6, 1982, p. 60
AotaMP, 8, 1984, p. 212.

110
159
159
164
164
164
164

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Thracum
Thrar(um)
Thracum; VI Thrac(um)
Thrac(um); Thracum
Thrac(um)
Thrac(um)
Thrac(um)

u E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper
Deutschland, Wien, 1932, p. 212.
u G. Alfoldi, op. cit.
10 E. Hiibner, Das rămisdie Heer in Britanien, ,Berlin, 1881,
făld i, loc. cit.
11 K. Cichorius, loc. cit.
n G. AlfOldi, loc. cit.
lJ J. E. Bogaers, în Limes 9 Mamaia 1972 (1974), ,p. 455; ,idem,
gen, 5-1, 1974, p. 209.
14 Wagner Dislokation. p. 194; K. Kraft, op. cit., scrie că încă

tatea a fost trimisă în Pannonia ( !)
15 K. Cichorjus, loc. cit.
rn I. I. Russu, în Limes 9 Mamaia 1972 (1974); p. 220.
11 Warmer Dislokation, loc. cit.
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G. Alfăldi credea că uniJtla.tea VI Thracum a fost de la inc~put equitata ca şi
toate celelalte unităţi mixte formate din Thraci 18• Deci în tot timpul staţionării
ei Îl'I Germania, Britannia, Germani•a Inferior, Pannonia şi Moesia Superior unitatea a avut canadter mixt (infan.terie+că:lăreţi). Dat.ele din l111scni.RJţiile de La
Mainz şi Durcornovium susţin această ipoteză. In diplome insă ea nu a apărut
nici odată ca equitata. r
----In ceprTveşte efectivul ei, cred că era quingenari1a. Nu există nici o dovadă
în acest sens, dar prezenţa ei în diferite locuri mereu dubţînd alte unHăţi, m-a
făcut să presupun acest lucru. O cohors quingenaria equitata era formată din şase
centurii a cite 60 infanterişti (360) şi patru turmae a cite 32 de călăreţi (128).
Totalul era de 488 soldaţil 9 • Oazul cohortei I Hispanorum Veterana quingenaria
care (pe la 100 e.n.) număra 546 soldaţi {417 jnfanterişti .şi 129 călăreţi)20 şi a cohortei I Augusta Praetorta Lusitanorum equitata care avea 505 soldaţi (391 infanterişti şi 114 călăreţi)2 1 par a susţine callCUlUl .teoretic .făcut mai sus.
7. Mărimea unităţii .la sosirea în Dacia nu se cunoaşte. Dar, cum ea şi-a
păstrat neschimbat numele în diplomele militare, trebuie să fi ajuns în Dacia
cu aceliaşi efectiv şi cu acel•aşi caracter tactile. Nu avem nici un indiciu că în
timpul staţionării în Dacia Porolissehsis mărimea şi caracterul ei tactic s-ar fi
modificat.
8. Atestări la locul de staţionare constau tn ţilglle ştampilate. Primele descoperiri de tegulae cu ştampila cohortei VI Thracum iau .fost menţionate de
C. Torma 22 • Tipul de ştampilă ,pe care l-a amintit .mai intii nu poate fi preciziat.
Nici lectura pe care a dat-o. nu a fost dealtfel bună. Acest tip de ştampilă a
fost apoi preluat (d•ar cu iectura .corectă) _de J. Junp;:l".l .şi apoi de autorii corpusului de inscripţii (CIL, III. 8074, 24). Un aJ doij.ea tip de ştlarr.qJHă înregistrat de
C. Tocma24 a fost CO VI T cu Iedtura coredtă, pe oare a preluat-o apoi şi COI'.pUsul (CIL, III, 8075, 23) şi de la acesta K. Cichorius25 ~i J. Szilâgyi2ti. Acest ultim
au:tor menţiona, în lucrarea sa deddcatâ ţLglelor ştarnpi.late din Daciia 27, rtrei. !tipuri de ştampile ale cohortei VI Thracum: a. tipul CO VI T; b. tipul COH VI
TRACV; .c. tipul COH VI 'fH. .I.I. Russu menţionează numai .două din aceste
tipuri 28 : a. tipul CO ,VI T b. ,tipul COH VI '.l'RACV. Fină la data .săpăturilor
arheologice de la Romita2!1 nu mai avem semnalate descoperiri de ţigle cu ştam
pila unităţii.
Să vedem ce da~ se pot obţine din împărţirea pe tipuri a ştampnJelo1· uni~ din analiza repartiţiei lor topografice:

I

, COH VI TH

tabula ansata

I :',

II

. COH VI TH

cartuş

TeglD, nr. 241-242
CIL, III, 8074. 24?

dreptunghiular

MIT
-

Românaş

Româna."?

MIAZ Romita 3
MIAZ Moigrad 1
MIAZ Romita 1

ie G. AlfOldi, loc. cit.
iv D. Rreezc B. Dobson, Hadrian's Wall, Bristoll, 1969, p. 153-154.
:io R. O. Fink, Roman military records on the papyri, New Haven, 1971.
11
Wagner Dislokation, p. 148; D. Breeze - B. Dobson, loc. cit.
T.! C. Torma, în AEM, 3, .1879, p. 113, nr. 14; vezi şi Teglâs G. in ErdMuz,
19. 1902, p. 402, nr. 101.
2J J. JunJ!, Fasten den Provinz Dakien, Innsbruck, 1894, p. 122.
24 C. Torma, op. cit., p. 112, nr. 11.
25 K . .Cichorius, loc. cit.
26 Szilâgyt TeglD, p. 64.
27 Szilâgyi TeglD, p. 54-55; vezi ,şi J. Szi~âgyi. în Kozlcmenyek, 3, 1943, p. 95,

fig. 2/8.
28

I. I. Russu, in SCIV, 23, 1, 1972, ,p. 74, nr. 61; aceleaşi date in ActaMN,

4, 1967, p. 89.
2!1

vezi nota .1.
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III COH VI TRACV .tabula ansata
IV
V
VI
VII

COH VI THRAC
COH VI TRAC
COH VI THRACV
CO VI T

cartuş
cartuş
cartuş
cartuş

dreptunghiular
oval oval dreptunghiular

TeglD, 240

MIAZ Moigrad MIAZ Romita 1
MIT Rorr.ânaş 1
MIAZ Românaş
MIAZ Romita 4
MIAZ Romita 3
CIL, III, 80.fj, 23
Moigrad
AEM, 3, 1879, p. 112, nr. 11
TeglD, nr. 238-239 Moigrad

Ordinea tipurilor a fost stabilită fără un criteriu anume, bine definit, Aş
putea afirma chiar că unele tipuri nici nu .sunt prea sigur delimitate, cartuşul
fiind foarte slab imprimat (II, IV). Cum numărul de exemplare 1Pentru .control
este foarte mic, nu se poate garanta că în aceste cazuri .nu este vorba de o
imprimare ,greşită sau slabă .a ştampilei ,propriu zise. Oricum, ordonarea pe tipuri
nu are acum absol1Ut nici o valoare cronologică. J. Szilagyi a încel"cat să dateze
cele trei tipuri cunoscute de el30 • Toate au fost încadrate la .sfîrşitul secolului .II
e.n. Bineînţeles că datarea lui ·a fost doar o simplă în-ce!"oare, fără .să .aibă dovezi
în aicest sens. Ţiglele ştampilate .din ruinele .băii au .a,părut în context .cu rr..onete
din secolele U şi III e.n. Ele par să fi aparţinut ultimei perioade din existenţa
băii romane. Aceste două observaţii ar .putea constitui un indidu pentru datarea
tuturor tipurilor descoperite la baia ,de la ,Romita în secolul III e.n. Şi la Moigrad
ştampilele de tipul VII (CO VI T) .au apărut mereu la suprafaţă, în legătură cu
Uiltimul nivel de locuire din castru. Dar nici una nu a oBJpărut într-0n context
da!tait şi C1U alte materiale arheologice sigure. In schimb, Ln săpătUII'ile arheologice
executate la castru in anul I.943, nu au apărut ŞibampiiLe de aoest fel;n_
In diplomele militare ale Daciei şi Daciei Porolissensis cohorta ocupă întotdeauna unul din ultimele locuri in lista unităţilor de infanterie; locul 17 (din
22 de unităţi) în diploma din anul 110 e.n., locul 13 din 15 unităţi în diploma din
anul 159 e.n. şi ultimul loc în toate diplomele ,datînd ,din anul 164 e.n.
8. Durata staţionării în provincia Dacia Porolissensis nu a fost pînă acum
discutată. In diplomele militare ea este atestată ,continuu din anul 110 ,pînă în
anul 164 e.n. K. Kraft remarcase deja că după această dată nu mai avem atestări32. Dar aceasta este situaţia în general a unităţilor menţionate numai de diplome. M. G. Jarrett crede că după mijlocul secolului II e.n. unitatea a fost din
nou transferată în Britannia:JJ, părere Ja •care se rialiază .parţial şi J. E. Bogaers:l4.
Personal nu cred în această ipoteză, care nu este susţinută cu dovezi ·certe. ,Am
convingerea că tipurile V, VI şi mai .ales tipul VII de ştampile datează din secolul Ul e.n„ ceea ce ar însemna rămînerea cohortei pe loc.
9. Locul de staţionare ,al unităţii a fost socotit încă .mai demult castrul de
la Româna.ş .(Largiana)35. J. Szilâgyi însă a presupus că acesta este MoigradJO.
J. J. Benes credea că unitatea a staţionat mai întîi la Moigrad ,şi apoi la Româniaş:J7, căci aşa arătau, ,pentru el, stampilele CIVIV (?) .şi CONT (?). Şi 1. I. Russu
scria că a staţionat în ambele locuri, fără a specifica vreo ordine a staţionării:lll.
Statistica întocmită în legătură cu descoperirile tegulare arată că la Românaş

Szilcigyi TeglD, p. 54-55.
E. Toth, Porolissum. Das Castellum in Moigrad, Budapest, 1978.
K. Kraft. Zoe. cit., p. 191.
:JJ M. G. Jarrett, Zoe. cit.
:J4 J. E. Bo~ers, loc. cit.
35 M. Macrea şi colab., în Materiale, 8, 1962. p. 499-501; au fost descoperite
53 ţigle ştampilate; 49 dintre ele aparţin cohortei I Hispanorum, iar patru stampile sunt ale cohortei II Britannica.
36 Szilcigyi TeglD, p. 13.
;n J. Benes, op. cit., p. 186.
;ie I. I. Russu, in SCIV, 23, 1, 1972, p. 74.
30
:ii
;iz
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s-.au :găsi,t numai ştamiJ)ile de tipul 1, :IV l?i 111, dar in n'UIIDălr foarte micJ!l. Toate aceste descoperiri sunt foarte vechi. La Romita au apărut tipurile I, II, HI,
IV şi VI in număr mult m'ai m'are. La Moigrad au apărut 'tipurile I, JII, VII
în număr destul de mare.
·
· Castrul roman de la .Românaş măsoară ,130X158 m40. Suprafaţa sa. totală
este de. 2,056 ha, iar suprafaţa locuibilă (socotită 1n interiorul aggerului) este
de. 1, 750 ha. Uni tate'a C'are a lăsat fici cele mai .numeroase urme a fost cohors
I Hi!ipanorum quingenaria equitata 4 • Eu cred că în acest castru nu a mai fost
loc pentru o altă unitate. Imi bazez această afirmaţie ,pe studiul comparativ al
suprafeţei castrului de la Românaş .cu suprafaţa altor castre, sedii ale unor
unităţi quingenaria:
- pe limesul lui Antonius Pius în Britannia42: Bar Hill - ,1,3 ha - cohors I
Betasiorum equitata quingenaria; Cadder - J,12 ha - cohors quingenaria peditata; Balmuildy - 1,6 ha - cohors quingenaria pedi'tata
- .pe limesul lui Hadriianu.s'IJ: WaUsend 1,6 ha cohors q'uingenaria
equitata; Rudchester - 1,8 ha cohors quingenaria .equitata; Carawburgh - 1,6 ha
- cohors quingenaria equitata
- pe frontiera din Britannia de V 44 : Penydarren - 2,00 ha - cohors III
Brarnraugustianorum quingenaria equi.talta; Jay Dane - 2,00 ha - cohors III DalmataJ1Urn quingenarfa equiita<tla; BUICkton - 2,00 ha - cohors III Lingonum equitaita qui.ngenaria; Beulah I - l',7 ha - cohO!l1S Thrac1.11m II eqruitata qrudngenaria.
Nu voi mai înmulţi exemplele, ,pentru că se înscriu ,toate cam în aceleaşi
dimensiuni 45 . Parcurgind aceste analogii, se poate ,consbata că este destul de greu
a considera că unitatea VI ,Thra'CUm a 1staţion1 at la Românaşi alături de cohors I
Hispanorum.
In schimb castrul de la Rorr.·ita, unde a staţionat cohors ,II Britannica miliaria46 era mult mai .mare (185 X 230 m) 47. Suprafaţa castr'ului ,permitea staţionarea a
două unităţi: una miliaria şi un'a quingenaria. Deasemenea unitatea ar fi .putut
staţiona într-una din fortificaţiile de la Porolissum. Dealtfel .castrul de la Romita
s0 af,lă foarte aproape de fortificaţiile de Ia Porolissum. ,Distanţa de la castrul
de la Romita la castrllll mare Ide pe Pomăt es'te de cca 2,00 km în 'linie dreaij>'tă.
Poziţia castrului de la Romita şi rolul lui era'u strict legate de miarele complex
rntililta1·. De aceea e'U oonsidcr că foptifi10aţia d~ iLa Romita poate fi socotătă un
l'len:cnt al complexului ,de la Porolissum.
10. Schimbări ale locului de staţionare nu se cunosc. Nu s-au făcut descope1·iri tegul'arc sau în general epigraficc .în alte părţi. Unitatea a staţionat ,fără îndoială In cadrul complexului de la Porolissum. Prezenţa ştampileior ei aici este
doci norm1ală. chi1ar incluzind intre ele ,pe cele de ~a ,Romita. Prezenţa ştampilelor
la Românaş nu se poate explica decît prin trimiterea unor detaşamente care să
ajute la lucrări de construcţii.
J!I Vezi nota nr. 35; în timpul săpăturilor din anul 1959 nu au fost descoperite litarr.pile ale acestei uniităţi; tipul înregistrat de C. Torma nu este 1prea sigur;
J. Szilâgyi nu a fost si,giui· de focul de descqperire al ţ~glelor ştiampilate pe care
ll' atribuia localiti.\ţii Românaş.
40 M. Macrea şi colab., loc. cit.
41 I. I. Russu, op. cit., p. 45, nr. 72.
~ 2 Anne S. Robertson, The Antonine Wall, Glasgow, 1979. p. 69, 72, 76.
• 3 C. M. Daniels, J. Colingwood· Bruce'.~ Handbook to the Roman Wall, Newcastle upon Tync, 1978, .P· 55, 76, 127; D. Breeze - ,B. Dobson, op. cit .. ,p. 48 .
. 44 V. E. Nash-Williams, The roman frontier ,în Walles, Cardiff 19G9. p.

15-16.

f

45

Sunf. exemple din Ge!'mania Superior d. O.R.L. B n.r. 23 Gross-KrotzenbuTg; nr. 2'/ Hedderheim. nr. 29 Hofheim etc .
.46 N Gudea. în ActaMP, 7, 1983, p. J53-158 .
. . 47 Dimensiunile au fost măsurate .de .Vasile Lucăcel ~pe atunci director al
M'azeuJ·Ji de Istorie .şi Artă din Z·alău) în anul 1959, cind a fost săpat un canal
c ~re a traversat în lungime castrul.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

224

N. GUDEA

[--··~·Deplasdri ,ale unitdţii ln afara provinciei Porolissensis nu se cunosc. lpo, teza fui J. E . .Bogaers41 reprezinlti .o încercare de a combina pirerea lui M. ,G.
Jarrett cu situaţia care apare prin .descoperirile din Dacia Porolissensis.
9. Compoziţia etnică a .coh.ortei în ilinpul staţionirii în .Dacia .nu se cunoaşte.
Nu avem inscripţii. Nici o dlplomii mHitlară nu a .fost emisii .pentru militari din
unitatea de care ne ocupăm aici. Probabil, aşa cum ,crede ,I. I. Russu, dup! trecerea atitor ani prin diferite provi!ncii din .ln:.iperiu, ,sA nu fi rAmas nimic din
nucleul iniţial de Thraci411• Cliteva date în legătură cu com,poziţiia etnici au putut
fi adunate din diferitele izvoare:
... Longinus
Petronius Disacentus Dentubrise
Titus Statilius Taurus
Rufus Sita
CI. Tiberius .... inus
M. Vettius Paepms
Claudi.us Alpinus

decurio turrnae
eques
praefectus
eques
eques
praefectus
praefectus

sec. I CIL, XIII, 7052
sec. I CIL, XIII, ,7052
sec. I CIL, XIII, 6817
sec. I CIL, VII, 67
sec. I CIL, VII, 158
CIL, X, 1777
96 e.n. CIL, XVI, 46

Dintre aceste nume doar două sunt thra'Cice: "!?. Disacentus Dentubrise şi
Rufus Sitla50. De remarcat însă că amîndouă sunt .cognomina, în timp ce praenomina şi nomina sunt latine. -<. ~ ..,t\. \,.,,_,"'- c..

r \. ' '
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ZUR MILIT.JlRGESCHICHTE DES ROMISCHEN DAKIEN
IV. COHORS VI THRACUM
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Durch Analyse der bei den Rettungsgrabungen von ,Romita-Lagerbad 1, RoRomerlager2 und MoigradJ entdeckten Sterr..ipel auf Dachziegeln und
Ziegeln V<'rsucht der Verfasser, die cohors VI Thracum eingehend zu besprechen,
mi.lt dem Zi.ele, eini.ge Feststellungen, vor allem himsiclltlilch ihres Standorite.s zu
ma<:hen. D:e Besprechung dieser Milităreinheit geschach in dieser Reihenfolge: I.
Die Rekruticrun.i;?Szone; 2. ,Datum der Aufstellung der Einhei·t; 3. Teilnahme an
Kriegen vor dcr Ankunft in Dakien; 4. Standorte vor dem Eintreffen in Dakien;
5. Datum der Ankunft in Dakien; 6. Name der Einheit und ihre Taktische Eigenschaft; 7. Grosse der Einheit bei ihrer Ankunft; 8. Beglaubigungen am Standort;
9. Ănderungen des Standortes in Dakien; IO. Ortsverănderungen der ,Einhei•t innerhalb dcr Provinz; 11. Bthnische Zusammensetzung der Einheit; 12. Literaturnachweis.
Stempel der Einheit wul'Pen in Românaşi, Romita und ,l\.1oigrad gefunden.
die meisten bis auf weiteres in Moigrad. In Româniaşi ist die Zahl der Funde
sehr gering, in Ron:ita aber erschienen einige bloss am Gebiiude des Bades. ·
Die Einheit hat sieben Stempeltypen. Moglicherweise haben einige Typen
aucll Variianten. Die Typologie der Stempel ,gibt keinen sicheren chronologischen
Hinweis. Abb. 1.
Das Lager ,von Românaşi (130X 158 m) war von der cohors I Hispanorum
besetzt. Sie lag hier wăhrend der ganzen Zeit solange die Provinz Dacia Porolliissensis bestand. Die Oberiflăiche des Lagers (2,056 ha) oder gen\a.ueir die
bewohnware Oberfli:iche im I.;agerinnere (I, 7228 ha) zeig.t deutlich, dass die
Mannschaft einer cohors quingenaria fiir dieses Lager genugte. Im Romerlager
vom Romita (185X230 m) hingegen lag die cohors II Britannica (miliaria). Die
Oberflăche des Lagers .aber ist gross gen ung um auch eine berittene Einheit. ru
beherbergen (wie die cohors VI Thracum gewiss war). Die Funde von Moigrad
lassen sogar annehmen, dass die Einheit dort in einem der vicler ,Bcfestigungswerke ,dieses Punktes lag.
Der Verfasser schlăgt vor, auf die H~pothese zu verzichten, d'as die Einhcit
in Românaşi lag, wie man lange Zeit annahm. Er schlăgt vor die Befestigungen
von Romita oder Moigrad in betracht zu zlehen. O.as RO!merliager von Rom1ta
aber kann wegen seiner Năhe (etwa 1,5 ,km) und seiner Rolle in den Komplex
von Porolissum einbezogen werden. Daher nimmt der Verfasser an, dass die ,Einheit diesem Komp1ex angehorte.
mân.aşi
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LEGIO VII GEMINA FELIX LA POROLISSUM.
O RECTIFICARE CU CARACTER CRONOLOG IC.

In anul 1982 a apărut la Paris cartea lui Patriick Le .Roux cu titlul
„L'armee romaine et l'organisation des ,provinces iberiqties d' Auguste
a l'invasion d:e 409". Este o lucrare foarte interesantă, bine documentată, care încearcă 1să rezolve numeroasele proble'me legate de istoria
militară a acestor provincii.
în cele ce urmează doresc să fac o corectare 1 în legătură cu data şi
durata staţionării unui detaşament din legiunea VII Gemina Felix unitate care a avut tot timpul' sediul in Hispania, la .Leon - la Porolissum, în Dada Porolissensis.
P. Le Roux a acceptat fără rezerve prezenţa in Dacia a unei vexiUaţii din
legiunea VII Gemina Felix. lată ce scrie el2: „Ces document.s {n.n. ţiglele ştam
pilate) sont la .preuve d'un sejour en Dade d'au moins un vexillation de la legion
hispanique. Le .probleme est de savoir si on doit accepter la fin der II-e ou le debout clu III-e si&cle ou s'il ne faut pas envisager, comme nous le verrons, dans la
clcuxicnw ,partic, une autrc hypathese". Aş.a cum a promis, in a doUJa par.te a cărţii
snle, autorul francez emite o ipoteză nouă. Dînsul este de părere că detaşamentul
din lC'giunea VII Gemina Felix a ajuns în Dacia (de Nord) în timpul .şi cu prilejul rllzboaielor de cucerire a teritoriilor dad~e, sub Traiianus. Iată cum argumentează el această ipoteză 0 : ,,.Ita partidlPatiioo ă lia guerre daiciqrue de Trajians'
explique bien dans le contexte de l'histoire generale de l'exercitus hispanus, mais
non ă une cxpedition sous Commodus. Les Symmacharii ont accom,pagne la legion et on peut penser qu'ils avaient e'te leves ă desein pour cette ,guerre".
Situaţia ar putea fi a.şa cum crede P. Le Roux, dar numai în contextul istoriei generale a armatei romane din Hisipania. Folosirea acestui context, in cazul ştampilelor de l'a Porolissum, mi se .pare o speculaţie nereuşită. Contextul
arhC'ologic în care au fost descoperite ţiglele ştamUJilate la Porolissum se opune
unl'i asemenea datări.
Cincl am publicat pentru întiia oară ţigle'le ştampilate ale legiunii VII Gemina Ia Porolissum4 nu dispuneam de nici un fel de observaţii stratigrafice. Din
ac1'st motiv mi-am bazat da'tlarea pe analogiile cu ştampilele· de la Leon, pe datele re le oferea inscripţia de la Ostrov (Dacia Superior-Apulensis) şi cele din
inscripţia de Ia Potaissa (Dacia Porolissensis). Conduzia la care ajunsesem era.
că prezl·nţa .detaşamentului din legiunea .VII Gemina la Porolissum, trebuie datatA „intre sfirşitul secolulrui al Ii-lea şi începutu.I secolulU!i a.I Iii-lea e.n."s... ~ ;;
.~ •. ~~.-·}f : „
. ~/,:.' ~

1
2
3
4

Am avut prilejul să o conSll.l.lt şi m-am grăb~t
P. Le Roux, op. cit., p. 160 nota 232 bis.
Idem, p. 238, nota 56.
N. Gudea, in SCIVA, 27, 1, 1976, p. 112-113.

să

5 Ibidem.
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Textul inscri,pţiei de la Pobaissa (Turda), în care legiunea VII Gemina Felix
apare alături de legiunea V Macedonica Pia Constans arată dar că prezenţa legiunii VII Gemina în această zonă - in măsura în care este realmente atestată
de această inscriipţie - poote fi datată numai după anUl 180 e.n.6 I. I. Russu nu
~rede că în această inscrilPţie ar fi vorba de legiunea VII GezrJna Felix7 • El
afirmă totuşi că epitetul Pia Constans a fost primit „de marea unibate strategică
a Daciei de Nord, ca o .recompensă onorifică pentru credinţa şi devotamentul ei
faţă de un suveran al Romei, cum ar fi fost de exemplu împăratul .Lucius Septimius Severus ... dar aserţiunela că tiitlul epitet .. Pia Constans a apărut, se pare
în ·}urui anului 180" nu c probabilă".
·
Intre timp E. T6th a ,publicat rezultatele săpăturilor arheologice efectuate de
A. Radn6ti Ia Porollissum in anul 19438. El a scris clar că ştampilele legiunii VII
Gcmina nu pot fi datate în peridada timpurie de existenţă a castrului de pe PomM şi nici înainte de războaiele marcomanice~..E. ·T6th şi-a bazat afirmaţiile ,pe
locul de descoperire al ţiglelor ştarr.pilate, oare au fost ,găsite la: porta pr11.etoria
(6 buc.), la parta decumana '(I buc.) şi la clădi.rea coanlaiil.damentului (92 buc.). La
în:ceput E. .T6th a emis ipoteza că lirpsmd epi.tetul Pia, ştampilele trebuie datate
îniainte de 'anull .197 e.n.: „Die Stempel .cier Legio .VII Gemina von Porolissurn
konnen aus. der Zei.t vor 197 stiammen" 10• Dar ,pe 1Pareursul textului el a revenit
asupra datării: „Es ist aber sehr moglich, dass .die Stempel von Porolissum von
Begjnn des 3. Jhs stammen, dia die Viexillationen .bereflts vor 197 Hi~nien verJ.ag;en hat. Nach de:n erslten Jahrzehnten des 3. Jhs kknnten jedoch f.allweise
das Atribut Pila von .elen Stem.peln weggelassen werden sein" 11 •
Săpăturiil.e arhoologilce efec:ibuate la oastru!l .roman de pe Pomăt dtJUJă data primei n:ele ,publicaţii d~re 'legiunea VII Gemina şi mai ales după apariţia cărţii
lui E. T6th 12 , arată limpede, dacă mai trebuiia arătat, că datarea stampilelor l~
giunii VII Gerriina la Porolissum .poate fi stabilită in anii de început a secolului
III e.n. Ţiglele cu 1?tampila a{:estei legiuni au apărut fa ,porta praetoria în stratul
superior de dărimAtură din bastionul ,de Nord. sigur ulterior ultimelor refaceri
(dacă au fost vre-odată!) de la această ,poartă. Oricum iacest strat trebuie datat
după 213 e.n. In clădirea comand•amentului ţiglele cu ştampila .L VII GF au apă
rut mai ales în straturile superioare de dăr'îmătură şi în încăperile anexe corpului .principal al dădirii comandamentului construite abia în secolul al IIl-lea
e.n. De asemenea au mai apărut ţigl!e cu astfel de ştampile in unele cl4diri din
interioru1 castrului, care au fost ridh:~ate într-o .fază tirzie de existenţă a .fortificaţiei.

Suma .acestor

observaţii

nu mai

lasă

nici o

îndoială

în

legătură

cu da-

tarea.
Iată deci .că suma observaţiilor în legătură cu contextul arheologic
în care au fost ·găsite ţiglele ştam·pi!ate ale ~egiunii .VII Gemina în
castrul de la Pomăt, .analogiile cu ştampilele <le la Leon şi posibilităţile
de datare prin apropierea pe inscripţia de la Turda confirmă că prezenţa acestui detaşament la Porolissum poate fi datată la începutul secolului III e.n. A'ceste observaţii în .ansam:blul lor au o valoare mai

M. Băroulescu - z. Milea, în SCIVA, 26, 4, 1975, p. 575.
I. I. Russu, în SCIV A, 28, 2, 11977, p. 219.
E. T6th, Porolissum. Das Castellum in Moigrad, Budapest, 19, 78, ,p. 4()---47.
ldem, p. 47; dealtfel şi M. Macrea (Viaţa _şi Dacia romană, Bucureşti, 1969,
p. 208) afirmă di Symmacharii Astures au fost aduşi în Dacia sub Maximi.nus
Thrax; cf. AE, 1926, 88.
&
1
B
9

Io Ibidem.
11

Ibidem

N. Gudetl, 1n ActaMP, 4, 1980, p. 81-90; idem, in ActaMP, 7, 1983, p.
119-129.
12
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mare dedt un simplu context istoric speculat abil. Probabil
şi menţi_onez că ai'Ci nu avem nici :un fel de dovezi că .det~amenttil legiunii
VII Gemina a făcut par'te din corpul eX!pediţionar care l-a i-nso)it pe
Caracalla .în Dacia Porolissensfa şi apoi spre provindile orientale1 . Detaşamentul a participat la lucrările de 'Construire in piatră .a .castrului
mare de pe Pomăt şi probabil, apoi, după rezolvaTea de dltre i'ritpărat a
problemelor cu barbarii, a pornit mai departe spre Orient.
NICOLAFJ GUDEA

LEGIO VII GEMINA FELIX IN POROLISSUM
EINE BERICHTIGUNG CHRONOLOGISCHEN CHARAK'l'ERS
(Z

u s la m m e n f a s s u n

g)

Im J11hre 1982 erschien in Paris das Buich .von Patrick Le Roux mit dein Ti„L'armee romaine et l'organisation des provtnces iberiques d'Auguste a
l'invasion de 409". Es ist eine sehr interessante volldokumentierte Arbeit, die versucht die zahlreichen Problleme der Militărgeschichte dieser Provinzen zu losen 1•
Im Folgenden m&hte icll eine RLchtligstiellung rbe:1'lllgli1c'h de6 Da.11ums urui der
Dauer der Stationierung in Porolissum, in der Decia Porolissensis, einer Abteilung der Legio VII Gemina Felix mach.en, eine Einheit, die im Ubrigen ihre
stăndige Garnison in Leon (Hispania) hatte.
P. Le Roux bcsttitigte ohne Einschrănkung d:e Anwcsenheit în Dakien einer
V<'.rillatio der LC'l!io VII Gemina Felix. En schreibt2 : ,/J!S· doeumien~1 (Ziief.!('lstempel) scmt la prcuve d'un sejour en Dacie d'au modlns rune vexl:lllatiM de
la Jegion hispaniqu<'. Le ,probleme est de savoir si on doit accepter l\a fin du II~
ou le dcbout du III-e siecle, ou s'il ne faut pas envisager, comme nous le verrom,. dans Ia deuxieme partie, une autre hypothese". Wie versprorchen, steHt der
frianzosi&he Verfasser im zweilteln Teil se.i.nies B'lllches eine neue H~these auf.
& vcrtritt die Ansicht d'ass die .Abteilung der legio VII Gemina Felix zur Zeit
und aus Anlass der Eroberung der dakischen Gebiete unter Traianus nach NordDakien !rem. Er begiriindet diese HYi!X>~~ wie folgt: „La parilliciplati.on ă la .giuerre
d·acique de Trajan s'expllque bien dans 'le contexte de l'histoire generale de
l'exercitus hispanus, mais non a une expedition sous Commodus. Les Symmacharii
ont accompagne la legion eit on peut ,penser qu'ils avaient ete leves â desein pour
cette guerre".
Die Situation konnte so sein wie :i;>. Le Roux rr..eint, aber bloss im Kontext
der allgemeinen Geschichte cler romischen Armee in ~ia. Die .Anwendung
dieses Kontexte im F1alle der Stempel von Porolissum erscheint .n;-.ir als eine
Missgluckte Spekulation. Der chronologische Kontext in deni die Stempelziegel
von Porolissum entdeckt wurden, widerspricht einer solchen Datierung.
Als ich erstmaHg die .Stempelziegel der Iegio VII Gemina in Porrolissum
veroffentlichte4, verfi.igte kh i.iber keinerlei stratigraphische Beobachtungen. Aus
diesem Grunde sti.izte ich die Datierung auf die Entsprechungen mit den Stempeln von Leon, auf ,die Datum der Inschrift von Ostrov (Dacia Superi0r-A1p•nl<>nsis)
und auf dijenigen dPr Inschrift von Po'jjaissa ,(Dacia PorollsseD6ls). Die Schlwtafolgerong zu der ich gelam.gte war, das5 die Anwesenheit der Abteilung der
Legio VII Gemina in Poro!issum „zwischen das Ende des zweiten und den Beginn des· 3-ten .Jh. u.Z, anzusetzten seis.
Der Text der Inschrift von Potaissa (Turda), in dem die Legio VII Gemina
Felix nebcn der legiG V Macedonica erscheint, zeigt deutlich dass die Anwe-

tel
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scnheit der Legio VII Gemina în dieser Zone - in dem Masse, als .sie tatsăchlich
in di.eser Inschrift beglaubigt ist - nur ntach dem Jahre 180 u.Z. angesetzt werden
kannG. I. I. Russu glaubt nicht .dass in dieser Inschrift von der Legio VII ,Gemiila
Felix die· Rede wăre7 • Er behaupltelt dennoch dass das Beiwort Pia Constans ·„von
der ,grossen str<ategischen Einheit in Nord-Dakien als eine ehrenhafte Belohnung
filr ihre Treu,e rund Aufopferung dem Her.rscher Roms, zu.m Beispiel den Kaiser
Lucius. Sei>ti.miµs Severius gegeniiber ... " erha1ten wurde „aber die BehaUjptung
dass das Beiwort" Pia Constans scheinbar ium das Jahr 180 „erschien, dst nicht
wahrscheinlich".
Unterdessen veroffentlichte E. Toth die Ergebnisse der von A. Radn6ti im
Jahre' 1943 in Porolissum durchgefiihrten archăologischen Grabungen 8 . Er scrieb
klar dass die Stern.pe! der Iegio VII Gemina nicht jn die Friihzeit des Romerlagers von Pomăt urui niicht vor den Mi!IT!Comannen -kriegen angesetzt werden konnen~. E. T6th grilndete seine BehaUjptungen auf den Fundor't der Stempelziegel
die entdeckt wurden: an der 1POrta praetoria (6 Stiick), an tder ,porta decumana (1
Stilck) und am Kommandogebăude (92 Stilck). Anfănglich vertrat ,E. T6th die
Hypothese dass bei Fehlen des Beiwortes „Pia" die Stempel vor dem Jahre 197
u.Z. angesetzt werden miissen: „Die Stem:pel .der .Legio VII Gemina von Poro'lissum konnen aus der Zeit vor 197 stlam1men"10. IAiber im Verlaiufe der Ausfiihrungen kam er auf die Datiierung zuriiick: „Es ·ist aber sehr moglich, dass die Sterr.,pel von Porolissum von ,Beginn des .3 Jhs stammen, da die Vexillation bereits
vor .197 ·.Hispanien verlassen h'at. Nach den .ersten Jahrzehnten des 3 Jhs. ·konnte
jedoch· fallweise das Attribut „Pia" von den Stellllpeln weggelassen ·werden
s.ein"Il.
Durch die im Romerlager von Pomăt nach .meiner ersten Veroffentlichung
liber die Legio VH Gemina durchgefilhrten archăologischen Grabungen und be·
sonders nach dem Erscheinen de5 Buches von E. T6th12. erweist .sich deutlichwenn dies noch betonnit werden mUISS - da.ss die Stempel .der Lei;!io VII Gemina
im Porolissum vorziigHch in die Anfangsjahre des 3~ten Jh. u.Z. zu datieren sind.
Die Sternpelziegel dieser Legion ersclteinen an der IPOrta praetoria jn .den oberen
Trummerschi<;hte des nordlichen Torturms, .gewiss nach den letzten Wiederherstellun·gen di.eses Tures (wtenn soLche jemals stattfaruien). J1edenfalls muss
diese Schichte nach ·213 u.Z ..d'atiert werden. Im Kommandogebăude erschienen die
Ziegel mit dern Stern.pe! L VII G F hauptsăchlich in den .ober Trumrr..erschichten
und in den erst im 3-ten Jh u.Z. dem Hauptgebăude iangeschlossenen Răumen.
Ziegel mit derartigen Steilld)el erschîenen gleichfal'ls an einigen Gebăuden des
Lagerinneren, die in einer SpătaJh'ase des 1Bestehens der Befestigung erriichte't
wurden. Die Gesamtheit ,dieser Beobachtungen lăsst keinen Zweifel liber die
Uatierung .bestehen.
So also bestăttigt die Gesamtheit der Beobachtungen liber dem archăolo
gischem Kontext, in dem die Stempelziegel .der Legio VII Gemina im Romerlager von Pon:ăt gefiunden wurden, die ,Entsprechungen mit den Sternpel von Leon
(Hispanda), und die Mogiliiehheiten der Daităerung durch die Inscrift von Turda
(Potaissa), dass die Anwesenheit ddesser Abteilung an den Beginn des 3-ten Jh.
u.Z. angesetzt werden kann. Diese Beobachtungen in ihrer GesamtheH hlaben
einen grosseren Wert als eine einfacher geschichter spekulativer Kontext. Vermutlich - und ich bemerke dass wir hier keinerlei Beweise besitzten - nahm
die Legio VII Gemina an den Exipedition.skorps teil, das Caracallla nach Dacila Porolissensis und hierauf ,in die Bstlichen Provinzen begleite 13 . Die Abteilung nahm
an den Baluarbeiten des grossen ROmerlager aus Stiein am Pomăt ,teil, und vermutlich spăter '-- nachdem der Klaiser die Probleme miit den Barbaren erledi,gt
hatte - marschier'te sie weiter nach Osten.
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CITEVA NOTE .lN LEGATURA CU LIMF.SUL DACIEI ROMANE.
OBSERVAŢII ,LA ARTICOLUL „LIMES", FASCICOLELE
PRIVIND DACIA

In anul 1982 au apărut la Roma, în .Dizzionario Epigrafico di antichit<i
romane ·(Ettore de Ruggiero), după o aşteptare de mai mulţi ani, f.aiscicolele 40-41 referitoare la isectorul d'acic .al frontierei Imperiului
Roman. Ca şi restul acestui ,artilcol, partea referitoare la sectorul Dacia
a fost semnată de Giovann Forni1. Cu tot respectul pe care îl purtăm
profesorului G. Forni (de aici îJnainte prescurtat .G. F.) şi, aş putea zice,
chiar prieteniei ce ne leagă, sunt nevoit să fac cîteva observaţii asupra
textului publicat. Am spus doar dteva observaţii pentru că, în ciuda lor,
articolul 'Scris de G. F. ne este de mare ajutor, contribuind la· răspindirea
şi cunoaşterea rezultatelor arheologiei noastre din domeniul limesului,
în lumea largă. Profesorul G. F. a fost de citeva ori ·în România, poate
dti bine ,şi chiar vorbi binişor limba noastră şi sunt convins -că a lucrat
din toată inima la redactarea acestei părţi a artircolului limes. Cu toate
acC'stca sunt date care ar putea deruta pe dtitor ,şi care 1tre'buie corectate pentru ca adevărul să iasă la lumină. Amicus Forni ... sed magi s
amica veri tas.
1

In cele ce urmează ,n:ă voi referi deci la partea din articolul limes privitoare
la Dacia (p. 1282-1307). Observaţiile se vor limita Ia: I. probleme privind modul
de .structurare al arti.colului; n. dteva note referitoare la conţinut.
I. G.F. la folosit pentru descrierea „limesului Daciei" nişte împărţiri anacronice: „Limes della Transilvania" (p. 1282-1290), „Limes del Banato" (p. 12901291), „limes dell'Alutus" (p. 1292-1299), „Limes della Muntenia" (p. 1299-1301),
„nrazda lui Novac de Nord" (p. 1301-1303) şi „Brazda lui Novac de Sud" (p.
1:10:J--1304). Sub genericul limes G.F. nu ·a 1CU1Prins, cum s-ar putea crede şi cum

nr lrPIJui sA fie, fortificaţiile prQPriu-zise şi trUiPele de }ia frontiere, deci limesul
propriu-zis, ci de fapt a făcut o descriere a sistemului defensiv al celor trei Dacii,
luat" ln un loc. Este de mirare cum autorul, oare a prOltestat foarte dirz împotriva lntlnlzllrii unor nume de sectoare ale limesului (lirr.es alutanus, 'limes transalutanus, ctc.) 2 , a împărţit frontiera şi sistemul defensiv al Daciei in chipul
acesta bizar. Aşa cum nu a existat in epoca romană „limes alutlanus" etc. sint
tot aşa de sigur că nu a existat nLci „limes della Triansilvania" etc., pur ş.i simplu
pootru că .ac.easta nu exil'lta. Dealtfel nici in oad:rul acestei împărţiri G.F. nu
respectă acelaşi principiu. In timp oe Muntenia, Bana.tul, TransiJvania sinrt regiuni 1!st'ori.ce întinse>, OLtiul este rlu şi brazdele sînrt forme de relief foarte limitate.
1
2

G; Forni, limes, in Dizziona.rio EpigTafko di Antichiti'J. Romane, Roma, 1958.
G. Forni, în Limes 9 Mamaia 1972 (1974), p. 285-289.
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2. Datele in legă.tură cu fortificaţiile sint foarte puţine şi nearmonios răs
pindite în text. La unele castre se diau dimensiunile, se !Precizează faze'1e, se
menţionează trupele, in timp ce la altele nu se specifică nimic, nici despre fortifi~ţiile ca atare, nici despre trupe etc. In general informaţiile tehnice sint extrem
de reduse (mult mai reduse decit ar fi îngăduit spaţiul articolului), iar datările
în bună parte nu corespund (vezi mai jos).
· 3. Din punct de vedere al dispunerii fortificaţiilor, chiar în propriul său
„sistem" de limes-uri, G.F. nu respectă nici o ordine: nici după punctele cardinale, nid după provincii. De pildă linia 1(numitil) transalutană începe cu Rişnov
continuă cu Săpata. revine mai la Nord la .Tidava şi Voineşti, continuă cu Rucăr
şi Putineiu! Fortificaţiile de graniţă (care aparţin de limes) se amestecă cu cele
din interior, de pe liniia intermediară care nu sint fortificaţii de limes.
4. La „limes deUa Transilvania" lilpsesc bineînţeles fortificaţiile de la Breţcu,
Olteni, Comialău, Boroşneu Mare, Hoghiz, Cincşor, Feldioara, care au fost PUSE'
fie la limes dell'Alutus, iar (Rişnov) la ,,limes del1a Muntenia". Apar fortilicaţii
cu totul incerte:· ROŞia Montană. Nu imi explic, de ce, dacă tot a pătruns în
interiorul sistemului defensiv al Daciilor, a omis fortificaţiile romane din zona
cetăţilor dacice (Costeşti. Luncan1, Muncel, Jigoru, etc.).
5. La partea cu „lirr:es del Banato" Upsesc fortificaţiile de la Bulci (mre a
fost pusă la Transilviania), Zăvoi, Voislova, Banatska Palanka, Duplijaja, Caput
Bubali, Sînicolaul Mare, Szeged. In schimb apar fortificaţii la Domaşnea (= Ad
Pannonios?!) şi Moldova Veche unde pină acum nu s-a identificat aşa ceva. A."f
sublinia aici că istoriografia română S-'a oprit, în ctazul Mehadiei, la numele antic
Praetorium, iar pentru Teregova la Ad Pannonios •(cf. I. I. Russu şi colab., IDR,
III, 1, Bucureşti, 1977).
6. la „limes dell'Alutus" tipsesc castrele de la Zăvah:, Momoteşti dle pe
Olt şi cele de la Virtop, Porceni, Vîrţ, Pinoasa pe Jiu. In schimb apare ca fortificaţie Sucidava ciare nu a fost fortificată şi în nici un caz castru - în secolele II-III e.n. Mai apare şi Bîrseşti (pe Argeş?!) unde nu s-a descoperit nici
o fortificaţie.
7. La „limes della Muntenia", din 20 de fortificaţii cite se recunosc (şi la
un moment dat le înşiruie chiair; G.F.: p. 1291), menţionează detai:lat numai 7!!!
Mie ·Personal mi se pare di includerea castrului de 1l'a Rişnov intre fortificaţiile
„limesului della Muntenia" e5te o eroare. Acest castru i!Jrezintă trăsături morfo1ogice şi arhitecturale complet diferite de restul ~astrelor „della Muntenia". are
cu totul alt rol, altă datare şi alt tip de cultură materială.
8 . ..,Brazda lui NoVlac de Sud", chia'I" dacă ar fi datat din vremea Daciei
roir-ane, nu ar putea face parte din apărarea ei. Ea constituie mai del'(rabA o
zonA de acoperire, de apărare pr01Prie, a castrului legiunii I Italica de la Novae
(Svistov; R. P. Bulgaria)~.
9. „Brazda lui Novac de Nord" nu aparţine limesului Daciei şi nici de sistemul său defensiv. A~st val datează cu un secol mai tîrziu, fiind o construcţie
militară (?) din secolul IV e.n.4
Triatind astfel limesul Daciei G.F. a compromis în bună măsură ideea sistemului defensiv al celor tre'i provincii Dacice. idee care în ultimii ani începuse
să se clarifice puţin cite puţins. Subliniez aici odată în plus: există o singură
frontierA, un singur limes al Daciei; el poate fi împărţit, eventual, în trei pArţi
mari, în funcţie de cele trei provincii: Apulensis, Porolissensis şi Ma~vensis. In
ambele cazuri insâ (luat întreg sau divizat) limesul constituie doar o parte a
unui sistem defensiv mai cuprinzător, care include: a. apărarea de-a-lungul frontierelor (limesul); b. o centură de fortificaţii intermediare; şi c. fortificaţiile din
D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1978, p. 244-249; 250-251.
D. Tudor, Zoe. cit., p. 249-251.
s N. Gudea, tn Saalburg Jahrbuch, 31, 1974, p. 41-49; idl'm, în Auf.~tieg und
Niedergang der ramischen Welt, II, 6, Berlin, 1977, p. 351-877; idt>m, în Britannia,
10, 1979, ,p. 63-87; pentru aspectele cronologice vezi I. B. Cătii.niciu, Evolution
of the system of defence works in Roman Dacia, Oxford, 1981.
3
4
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interiorul provinc1e1. ImpărţlrE'la l:n:esului pe sectoare sau zone în cadrul sistemului defensiv, el însuşi împărţit pe porţiuni, s-a făcut în istoriografia noastră
doar pentru o mai bună înţelegere a rolu1ui fiecărui sector sau fiecărei fortificaţii
in parte6. Fortificaţiile de rpe linia intennediară din Dacia Porolissensis (Gilău,
Gherla, Sutor}, Daci-a Sutperior Apulensis {Cristeşti, Sighişoara. Războieni) sau
Dacia Malvensis (Răcari, Bumbeşti etc.) sau cele din centrul sistemului defensiv
(Apulum şi Potaissa) nu fac parte din limes, oricît de larg ar fi sensul acordat
:acestui termen.
II. Partea de conţinut propriu-zis cuprinde numeroase confuzii şi uneori
-erori.
· p. 1282 începutul articdlului se referă .şi discută o problemă demult ui1Jată
în istoriografia noastră: existenţa sau nu a unui val continuu pe Munţii Meseş.
G.F. scrie la un moment dat că au fost găsite „corte 1Porzioni de vallum in terra
su una distanza de 60-65 km". Dar tot Meseşul nu iare mai mult de 65 de km!
ln ciuda bibliogrefiei n:ai mult dedt numeroase referitoare la acest subiect G.F.
pare să nu fi renunţat la ideea existenţe'i •acestul val. Lucrările lui I. Ferenczi
şi N. Gudea privitoare loa ceI'cetările de pe Meseş deşi citate pareă nici
nu au fost citite. Este de multă vreme e'Vident că Munţi.i Mieseş în sine formau
o barieră intre podişul transilvan şi cimpia pantlonică. Romanii eu fdlos'it această
barieră insta'lind in ·anumite pi.Jncte mai bine plasate, cu vizibilitate mai buni,
turnuri de .pindi şi observaţie. Numai în anumite zone, unde erau poS'ibile treceri
pesk masivul muntos, fie pe văile unor riuri, fie pe coame .mlai largi şi joase.
:au fost ·construite baraje (clausurae): lia Poeni (250 m), la Rag (300 m), sub virful
Păstăii (2000 m), la Strimtura Ortelecului (500 m). Nu există deci nici un fel de
vallum continuu pe Meseş.
p. 1283 valurile care barează ieşirile rîurilor din Munţii Apuseni ~re vest
(d. S. Dun:itraşeu, în ActaMN, 6, 1969, !P· 483-489) fac parte din sectorul de
vc·s! al limesului.
- p. 1283 scrie că „limes della Transilvianiia" ia fost rprLmui abandonat de
d!tn· romani. Adevărul este însă cu totul altul. A fost abandonat mai lntii ,Jimes
<11-lla Muntenia" (laşa cum scrie mai încolo la p. 1300!!) şi apoi „limes dell'Alutus";
,.l.inws d<>lla Transilvania" ia fost abandonat ult'imul.
ip. 1284 la noi nimeni nu mai crede că la Potaissa a staţionat cohors I Palmyrenorum sau cohors I Batavorum; chiar .dacă s~ scris astfel, s--a uitat demult.
lnscripţiile care le atestA nu sint determinante (pentru staţionarea unei trupe aici.
p. 1284 articolul Doinei Benea - ;privitor ~a legio V Macedonica nu este în
legături cu Potaissa; ea publici acolo material teg'ular de l•a Drobeta, care parcă
datează din epoca romani tirzie.
p. 1285 apărarea de pe Meseş nu se confundi C'U apArarea complexului de
la Porolissum, acesta nefiind ini;ilobat în limes. .Castrul de pe d. Pomăt nu a
1ost construit sub Antoninus Pius şi nici nu a fost distrus de marcomani. Trupele
·amintite de G.F. nu sînt toate cele ce au staţionat la Porol'issum. Cohors I Hispanorum este cam nesigură ca foc de staţionare. In schimb avem aici sigur detali'IJmente din legiunea XIII Gemina, III Goallica şi o cohors Ul. Sistemul de apă
rare al complexului de la Poro1issum se află în spatele llmesului propriu-zis (a
!'iniei înaintate de turnuri de ;pindă şi semnalizare) şi constA din mai multe linii
succesive de apărare forrr.ate din valuri, baraje, ziduri etc. Linia internă, formată din val + zid + V'a~ atinge a.proape 10 km!
p. 1285 Tihiu nu se aflA l·a Nord de Porolissum. c'i la Nord-Est şi nu e chiar
JJC Someş; (în aceeaşi măsură poate fi şi pe A•lllniaş!).
p. 1285 Romita; cohors II Britiannica a staţionat numa'i aici, nu şi la Ilişua.
I. I. Russu (SCIV, 23, 1. 1972, p. 69) a cor0ctat de mult aceasti greşeală. Cohors
I Batavorum e atestată doar de un monument funerar care nu e suficient pentru
<i-i stabili locul de staţionare la Romita.
i; N. Gudea, în Aufstieg und Niedergang der r6mischen Welt, II, 6, 1977, p.
llG0-865 cu fig. 6.
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p. 1285 Româna.ş; castrul avea dimensiunile 130X'l58 m; el era prea mic
ca ·să staţioneze in el impTeună două unităţi. Era suficientă cohors I Hispanorum
quingenaria. Completarea in leglltură cu prezenţa ştarr.pilelor altor unităţi auxiliare este greşită.
p. 11285 Buciumi; nu a staţionat aici niciodată cohors II Numidarum; este o
confuzie <a lui C. Torma care a citit astfel ştampilele cohortei JI Nervia Brittonum; greşala a fost corectată de mult.
p. ,1285 Bologa; ·oostrul nu se află pe „vallata del fiume Argeş" ci pe Crişul
Repede.
p. 1285 Sutaru; nu a staţioniat aici n'ici o ala mili<aria. Atestarea ei pe un
monument funerar nu înseamnă neapărat staţionare; singura unitate care <a lăsat
urme ce permit să se susţină staţionarea ei este numerus miaurorum optatianensium ,(cf. I. I. Russu, in SCIV, 23, 1, 11972, p. 76 nr. 80).
p. 1286 Căşe'i; nu au stiaţionat aici palmyrenii sagitarii; faptu'l că s-a găsit la
C~ei diploma care-i menţionează nu înseamnă că ei au staţionat acolo.
p. 1286 Ilişua; nu a staţion'at cohors II Bri'tannica şi nici numerus ipalmyrenorum porolissensium. De La început a staţionat aici alia I Frontoniana.
p. 1286; Orhei; nu 1a staţion'at cohors I Ub'iorum; D. Protase (Dacia, 17, 1973,
p. 325) vorbeşte de această unitate la Odorheiu Secuiesc.
p. 1286; Gilău; staţionarea unei al<a thracum nu e sigură; textul inscripţiei
menţionează de fapt o ala thriaecum (?) d·ar nici această lectură nu a fost acceptată ca certă (cf. I. I. Russu, in SCIV, 23, 1, 1972, p. 61, nr. 1'4).
!P· 1286; Cristeşti; apar două confuzii: ala Gallorum et Bosporanorum este
aceeaşi cu ala B~anorum; nu sînt două unităţi separate. N. Gostar este ·de
tapt N. Gudea + A. Zrinyi.
p. 1287; Sărăţeni; tiltluJ. lucrllrii J.ui1 I. PlaJuLovics este greşit, căci luc.r1area a
apârut numai in limba maghiară.
p. 1287; Odorheiu Secuiesc; G.F. vorbeşte despre un castru cu fază de pă
mint şi fazA cu zid de piatră; dar la Odorheiu nici nu se cunoaşte locul castrului.
p. 1287; Sighişoara; prezenţa cohortei I Ubiorum nu e siJ?Ură.
p. 1287; Alburnus M<aior; nimeni nu poate crede că termenul „kastellum
Baridust.arum" poate de5eI1Ula o forttificaţăe romană.
p. 1'287; Orăştioara de sus; nu se cunoaşte nici o inscripţie referitoare la
refacerea zidului.
p. 1290;. Vrsac; datarea prerenţei ·trupellor acolo este oaim îndrăzneaţă şi
există nki o bază documentară pentru ea.
p. 1290; Vărădia; nu ştim de unde a apărut aici cohors II Hispanorum; nici
chiar staţionarea cohortei I Vindelicorum nu e ·sigură pentru că e atestată doar
de o plăcuţă de bronz cu inscripţie.
IP· 1290; Pojejena; nu s-eu găsit aici .ştampile ale cohortei III Dalmiatarum.
p. 1291; Domaşnea; nu e Ad Pannonios; prezenţa diplomei aici nu înseamnă
şi existenţa unui castru; este o jnformaţie greşită preluată de la J. Szilăg)"i
(TeglD, p. 28).
p. 1291; Teregova; nu a staţionat aici cohors I Ubiorum.
p. 1292; „presupusul" val din Secuime există totuşi; vezi Z. Szekely, Jegyzetek Dacia tortenetehez, Szepsiszentgyorgy, 1955, p. 24-32.
p. 1293; Romula; aici există mai multe fortificaţii, cel puţin trei castre, cf.
D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1978, p. 297.

nu

Nici nu mai a'Claug aid ~ 'Căci 1spaţiul necesar ar creşte nemăsu
rat - erorile de tipar, icare parţial 1sînt datorate ·şi semnelor spec:f!ce
din limba română şi maghiară şi într-un anum:t fel sînt scuzabile (vezi
la p. 1288, 1289, 1285, 1287, 1298 etc.).
Apariţia în această formă a lucrării lui G.F. are o semn'.ficat:e negativă pentru istoriografia noastră, în S'pecial pentru ·cea pr'.vind '.·:oria
veche, epoca romană. Daică G.F. s-a apucat ~ă "t'eze s·ngur o ma" ne
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a sistemul'lli defensiv al Da'ciei, fără să ţină cont de ceea ce s-a realizat
la noi, înseamnă două lucruri: a. fie că lucrările de sinteză elaborate
de români în legăh.i.ră cu si'S'temul defen1siv şi limei;ul Sint prea puţine
şi nu reprezintă consensul general; b. fie că astfel de lucrări ·Sînt foarte
puţin cunoscute şi că ar trebui seri.se în toate limbile de circulaţie·
~tiinţifică. Mie mi se pare că această a doua ipoteză este cea adevărată
~i ea se cere urgent remediată.
Studiul limesului sau al si!Stemului defenlsiv depăl?eşte 'În importanţă· multe alte domenii ale epocii romane în Daci.a. Atestarea unui
s'i 1stem idefensiv bine închegat, legat, de lungă durată, şi nepenetraQil.
con'S'tituie o dovadă că Dacia a fost tot atît de bine apărată ca şi ·celelalte provincii (mai ales cele situate în vestul Imperiului Roman). Sistemul defensiv a fost garanţia păcii, a fost cel :care a asigurat desfăşurarea
în tihnă în interiorul ·provinciei (sau provinciilor) a proceselor econornke în primul rînd, 'dar şi 1sdeiale L'?i 'spirituale care ,au akătuit împreună romanizarea. Şi 1cum această romaniz'are constituie fenomenul
principal al etnogenezei noastre, fiecare element care a contrlbuit la
desăvirşirea ei trebuie !susţinut ştiinţific, conform adevărului documentar şi nu altfel.
NICOLAE GUDEA

UBER DEN LIMES DES ROMISCHEN DAKIEN.
EINIGE BEMERKUNGEN MIT BEZUG
AUF DEN ARTIKEL „LIMES', FASZIKEL NR. 40-41
AUS DIZZIONARIO EPIGRAFICO

(Zus amme n fa ss ung)
Der Verfas.5er analysie:rt den rartikel „Lo.mes" -Teil uber Dacian er.>chienen in
1982, un~
Redaktion des Professors Giovanni Forni. Die Analyse ermoglichte den Verfasser
dnige Feststellungen und Bemerkungen zu machen. Diese beziehen sich auf:
l. Fragen der Orgianisation des ·lnhaqts; II. Einige Fragen beziiglich des eigentlichen
lnhnlts; III. Bibliographische Verwechslungen und Irrti.imer.
Der Rezensent ist nicht einverSbanden damit, diass G. Fornri unter den Be..:riff „limes" das gesamte Verteidigungssystem der dakischen Provinzen zusamrncnhisst. Der Limes steJ.lt bloss einen genau gesonderten Teil des Verteidigungssys'tcms dar, der sicll organisatorisch klar von der mittleren Linie, oder den
Anordnung und Organisation der Befestigungen im Zentrum unterscheidet. Der
,R,e7,enscnt ist gleichfa1ls nidllt einverSbanden mit der Art, wie G. Forni den
soi;?eniannten „lin:es" einteiilt: limes della Transilvania, limes del Banato, limes
delia Muntenia oder limes dell'Alutus usw. Im Al·terturn .bestanden die Regionen
nich unter dieser Benennungen und die administrativen Einteilungen der diakischen Provinzen beziehen sich nicht auf diese Regiionen. Mehr noch, die beiden
„Limes" Brazda lui Novac de Nord und Brazda Jui Novac de Sud stammen entwedcr aus einer anderen Epoche (4. Jh, u.Z.) oder sie gehoren zum Verteidigungssys.em einer anderen Provinz (Moesia Inferior). Selbst innerhalb dieser seiner
Elinteilung machte G. Forni ziahlreiche Fehler der Zuteilung von einem Abschnitt

Dizzionario Epigrafico di A.ntichitd Romane, f1aszikel 40-41, Rom,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

236

N.GUDEA

zwn anderen, bezeichnete als Befestigungen Ortschaften die es nicht sind oder
vergiass andere, die Befestigungen sind.
Der eigenUiche Inhalt enthfill't gJ.eichfalls zahlreiche Verwechslungen, Irrtiimer, unvollstindi·ge oder-manchmal- falsche Inf<>rmationen ilber die Befestiiruneen. Elne grosse Zahl chronologischer Daten .wurden falsch ausgedeckt od.er ilberDOinlilen usw, usw.

Die Information des Prof. G. Forni ist sehr Lilckenhaft, zahlreiche erschieriene
Arbeiten Wttrden ~lsch verwendet.
N. Gudea folgert zum Schluss, dass das Vorkoir.men der Irrtilmer in einer
Refe~nzarbeit, wie delll Artlkel von G. Forni, tatsăchlich tauf einen Fehler der
rumănischen Archăoloi'iise zurilckzu!fuhren iSt, nAmlicli auf dem Umstand, das
zu wenig in fremden Umgau.gssiprachen ver6ffentlicht wlird, welche den Zugang
zur historischen Information eriekhtern.
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UN CUPTOR DE ARS CERAMICA DESCOPERIT IN
DACILOR LIBERI DE LA ZALAU - VALEA MIŢEI

AŞEZAREA

Repertoriul arheologic al oraşului Zalău, a fost îmbogăţit prin descoperirea unui nou punct arheologic care completează astfel lista aşe
zărilor vechi "Cunoscute pînă în prezent pe vatra a<!tuală a municipwluil. Asupra aces'f:ei noi descoperiri, şi anume un cuptor pentru ars
vase, care pe baza materialelor ceramice descoperite în el se datează
în sec. III e.n. ne vom opri mai jos.
Prezentarea acestei descoperiri este fă,cută în contextul studierii
vieţ'.i populaţiei dacice libere, care trăia în imediata apropiere a graniţelor provinciei Da'Cia romană, a ora~ului roman Porolissum, a culturii
ei materiale puternic influenţiată de civilizaţia romană. In acest context descoperirea cuptorului . şi mai ales a materialului ceramic din el
au o importanţă deosebită prin datele noi pe care le aduc la lumină,
menţ!onînrl că acest cuiptor este descoperit la. Iaca. 11,5 km. vest în
afara limes-ului roman de pe Meseş, într-o zonă în reare sînt cunoscute
mai multe aşezări ale dadlor liberi2.
Cuptorul a fost descoperit în primăvara anului 1983, cu ocazia unor lucrări
de amenajare a zonei situată pe malul sting al Văii Miţei, la vest de oraşul
Zalău, în perimetrul format de primele case ale fostului cătun Valea Miţei (str.
Lupului), gardul I.L.F. Sălaj şi cursul regularizat al piriului Valea Miţei. Terenul
unde era amplasat cuptorul se afJ.ă in apropierea pîriului, ,pe prima terasă a
apei. In vederea construirii fundaţiilor necesare bazinelor [pentru apă în cadrul
Bazei de produse petroliere, in'treaga suprafaţă ce cobora lin spre firul apei a
fost nivelată cu ajutorul buldozerelor, inlăturindu-se cca. 0,45-0,50 m. din stratul'ile superioare de pămint. Odată cu înlăturarea humusului actual s-a ajuns
la nivelul de locuire antic oare a fost apoi scos tn întregime, pe unele porţiuni
ajungindu-6e pină la stratul galben (steril) format din argilă sau plietriş 3 • In
stratul de pămint galben steril se putea observa foarte clar conturul circular al
cuptorului de ars vase şi a grqpii aferente acestuia. In ,zona din aprQPierea cuptorului, mai spre vale, au fost identificate mai multe gropi din care a fost scos
1 Al. V. Matei, in ActaMP, 3, 1979, p ..21 sq, p. 1:33, p. 486 sqq, s.v. Zalău;
E. Lak6, în .tlctaMP, 5, 19aL, Jl. 78 sq, nr. 100, idem în ActaMP, 7, 1983, p. 91,
nr. 90.
2 Al. V. Mate:, Repertoriul aşezărilor dacilor liberi din Sălaj, in ActaMP,
4, 1980, p. 229-243.

~ In această zonă a fost construită B.~za de aprovizional'e cu carburant (bazine de depozitare) a întregii platforme industri·ale a munici'piului Zalău. ln
momentul sosirii noastre pe şantier, fusese înlăturat în întregime stratul de cultură, cuptorul conturindu-se foarte clar 1n 5tiratul galben de argilă.
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lutul. Aceste .gropi nu se adînceau <lecit pînă la nivelul grosimii stratului de
in ele nefiind descoperit nid un fel d.e rr.aterial arheologic, fiind umplute
cu pămînt negru. Pe întreaga .suprafaţă de 'cca. 60X50 m. ce fusese nivelată cu
ajutorul buldozerelor pînă la cca. 0.40-0,50 m. adîncime, au rămas dar conturate în J.utul galben cuptorul pentru ars iceramică marcat de o zonă de pămlnt
intens ars şi gropile 4 din dare a fost scos lutul necesar .confecţionării vaselor.
Peste zona ce apărea foarte arsă la su,prafaţă ia !fost trasată o casetă cu
dimensiunile de 4X5 m., care a identificat un cuptor !circular şi groapa aferentă
a acestuia. Cuptorul descoperit face parte din categoria cuptoarelor de mărime
mijlocie pentru ars V·ase, aparţinînd tipului de cuptoare oar'acter'iZ'at prin prezenţa unui picior cilindric central de susţinere a grătarului (vezi planul). Partea
su,perioară a cuptorului (camera de ardere fa vaselor) şi grătarul au fost distruse,
rămînind întreg doar pidorul centr'al de susţinere aJ grătarului, camera de foc şi
canalul de alimentare. Nepăstrîndu-se straturile superioare ale terenului este
foarte greu de apreciiat adîncimea CtJi]Jtorului. Apreciind că stratul de pămînt
îndepărtat de buldozer avea cca. 40 cm. groSIÎrr.e, :iundul camerei de ardere (focarul) se afla la cca. -0,70-0,75 m. adîncime, camera de ardere (focarul) avind
pînă la nivelul păstriat cca. 0,30-0,35 m. Camera de ardere (focarul) are o formă
circulară cu diametrul de cca. IOOX98X96 cm. Pereţii ·camerei de ardere sint
bine lutuiţi şi bine arşi (pe o porţiune de cca. 6----8 cm.) având o iculoare cenuşlu
albăstruie {culoarea pămintului ars pînă la vitrifiere), avînd nuanţa cenuşiu
metalică ca cea a fragmentelor cerarnke descoperite în cuptor.
Piciorul de susţinere a grătarului cu înălţimea păstrată de 0„35 m are diametrul de 0,40X0,3B m., este amplasat în rr.ijlocuJ. camerei de ardere, fiind obţinut
din pămintul cruţat în .moonen'tul să1pării cuptorului. Mai multe pietre mici de
rîu erau amplasate pe partea swperioară a piciorului formînd baza de sprijin
a grătarului pe care urmau să fie clădite vasele pentru ars. Grătarul nu s-a
păstrat fiind probabil distrus din antichitate, resturile fiind inlăturate de lama
buldozerului. In interiorul camerei de ,ardere (focarului) au fost descoperite mai
multe· fragmente vitrifiate de la pereţii cuptorului şi cîteva fragmente de la gră
tar. In umplutura camerei de 'ardere (focarului) care nu a fost deloc de!"'anjată,
pe lingă fragmentele de la pereţii arşi au fost descOjperite nurr.eroase fragmente
ceramice ajunse aici odată cu acoperirea cuptorului in urma dezafectănii ·lui incA
din antichitate. Cauza distrugerii cwptorului şi a nefolosirii lu'i nu apare foorte
clar, probabil că a avut loc distrugerea (surparea) ,canalului de alimentare a
focului care 'apare in profil mult aplatizat faţă de dimensiunile obişnuite.
Canalul de al'imentare a focului este amplasat in partea de est a cuptorului
şi avea lungimea de oca. 0,45 m., aăţimea e5te de CCla. 0,40 m., ilar înălţimea ,actuală
de cca. 0,20 m. Probabil bolt:a canalului de alimentare a focului s-a surpat la
un moment dat făclnd imposibilă utilizarea cuptorului in continuare. Faptul că
în camera de ardere (focar), pe lingă restur'lile de la pereţii 1vitrifiaţi ai cuptorului şi citeva fragmente de la ,grătar, am descoperit un bogat material ceramic,
rezultă că a fost distrus şi grătarul la un moment dat, altfel materialul ceramic
nu avea cum ajunge în camera de ardere {focar), întreg materi-alul ceramic fiind
descoperit peste tot la toate nivelele.
argilă,

4 Au fost .identificate '6 ,gropi •ce se 1conturau dar pe sup!"lafaţa nivelată,
gropi rezulltate în urm'B. sco'aterii lutului necesar confecţionării ·vaselor. Pe aceeaşi
suprafaţă a mai apărut conturată urma unui bard.ei adincit în 1Pămint, care,. dwpă
materialul ceramic destul de sărăcăcios şi după fragmentele de lame de obsidian
descoperite in interior, aparţine !Perioadei d.e tranziţie dintre neolitic spre epooa
bronzului. La vest de suprafaţa cu dimensiunile de 60X50 m. pe care fusese descoperit cuptorul, gropile şi bordeiul eneolitic, se nivelase o suprafaţă mult mai
mare pe care fuseseră deja construite fundaţiile bazinelor. In această zonă după
spusele muncitorilor au m'ai a;părut urmele unor gropi şi „vetre" (zone cu pă
mint ars), fără a se putea preciza că aparţineau unor cuptoare pentru ars oale,
sau reprezentau resturile unor simple vetre de la locuirea preistorică.
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Groapa cuptorului se află amplasată în !Partea de E şi are o formă ovoidală
cu dimensiunile de cca . .2X 1.20 m. iar adîncimea actuală de 0,60 m. l'a care se
adaugă cei cca. 0,40 m. .a;i pămîntului înlăturat de buldozer. Fundul gropii era
oblic, cu inclinaţia spre guira de alimentare a focului. In groapă au apărut fragmente de cărbune de lemn şi cenuşă, 1PămintuJ de pe fundul gropii fiind pigmentat din plin cu aceste materiale. Merită menţionat 'Că in groapa cuptorului
au apărut doar 3-4 fragmente ceramice de dimensiuni mioi.
An'alogii pentru acest tip de cuptor pentru ars vase se află atit pe teritoriul
ţării noastre ctt şi in ·alte .părţi. Cuptorul cu plan circular ~i cu pilon cent!"'al de
susţinere :a grătarului, descoperit la z·alău Valea Miţei, aparţine unui tip intilnit în descoperirile făcute la Micia 5 , Bur'idava - Stolniceniu, cu care se 'aseamănă pină la identitate şi in privinţla dimensiunilor. Pe teritoriul provinciei Dacia
romană pe lingă cuptoarele amintite mai sus, ,au ,fost descoperite cuptoare de
acelaşi tip la Cr:iisteşti două cuptoare 7 şi l'a Sucidava Celeie, datate în
sec. II-III e.n. Jn teritoriile din afara provinciei Dacia acest tip de icuptor estP
mai des întîlnit, astfel de cuptoare cu stilpi centrali .de susţinere fiind descoperite
la: Durostorum~. Bucureşti - StrăuleştiIU, Suceava „Scheia"li, Piatra ,Neamţ Dărmăneşti 12 datate .în ·sec. li-III e.n ..In .teritoriul din afara fostei provinC'ii
romane iau apărut cuptoare de acelaşi tip care se datează în sec. III-IV e.n.,
fiind descoperite în localităţile: TrUŞeşti .,Pe Cuha"u, Cucuteni - Băiceni 14 , Glă
văneştii Vechi 15, Bucureşti „Fundenii Doamnei" 16, lleana 17, Indelpendenţ•a (Călă
r:iaşi)18. Toate descoperirile ,an:intite mai sus Hustrează prezenţa acestui tip de
cuptor cu pilon central atît pe teritoriul provinciei Dacia, cit şi în teritoriile
din afarta !Provinciei romane, întîlnind acest tip de cuptor alături ,de cuptoare
care au camera de ardere împărţită in ,două părţi printr-un perete medianrn,
aceste tipuri de .cuptoaire fiind intilnite .<?i în multe alte părţi ale lumii romane 20
şi mai ales in mediul celto-roman 21 • Răspindirea celor două tipuri de cuptoare
în · spaţiiuJ locuit de populaţii.le dl<tcilor liberi trebuie credem pusă ,în .legătură
directă cu cantitatea de oeramică şi mai ales cu Upul de vase ce urmează să fie
arse în aiceste cuptoare. Problemele legate de ,susţinerea .grătarului .pirintr-un
pilon central sau un perete median, trebuie puse în legătură cu greutatea ce
urma să fie susţinută de grătar, respectiv pilon ,sau perete. Vasele mari de provizii, ceramica grosieră lucrată cu mina sau vasele de rr..ari ,dimensiuni care au
o greutate mare, necesitind un ,volum mai 1mare al ,cuptorului precum şi un tiraj
deosebit al focului, care se putea obţine cu ajutorul împărţirii camerei de ardere,
necesitau amenajarea unui cuptor mare icu camera de ,ardere împărţită PllÎn
5 Octavian Floca, Ferenczî Ştefan, Liviu Mărghitan, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică, Deva. 1970, p. 38-45.
G Gh. I. Petre, în SCIVA, 9, I, 1968, p. 147-158.
7 Dorin Popescu, in Materiale, 2, p. 155.
a D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1974, p. 63-67.
~ N. Anghelescu, în SCIV A, 6, 1-2, ll.955. p. 312.
10 Gh. Bichir, in SCIV A, 17, 3, 1966, p. 504.
11 Idem, pp. cit„ p. 499.
12 C. Mătase .şi col•ab., în Materiale, 7, 11001, p. 345-346.
1
IJ M. Petrescu-Dimboviţ'a .şi 'col·ab. în SCIVA, 6, ,I-2. 1955, ,p. 174 sqq.
14 Gh. Bichir, op. cit., p. 505.
1s I. Nestor şi colab., in SCIV A, 2, il, 1951, p. 67 ~q.
16 Gh. Bichir. op. cit., IO.
17

Ibidem.
B. Mitrea, N. Anghelescu. în Materiale, 8, .1962, p. 612.
rn O. ,Floca şi colab., op. ţit., p. 50 ,sqq. cu toată ,bibliografii.a citată acolo.
20 P. Jamot, Figlinum, fictile ,opus, in DA, II, 2, p. 1255 sq. Thedenat, Fornax
şi Furnus, in DA, II, 2. p. 1255 sq. şi p. 1420 sq.
·
•
21 O. Floca şi 'COlab., op. cit., p. 96 sqq., nota 152. cu toată bibliografia citată
acolo.
18
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peretele median ce susţinea ·astfel greutatea mare a grătarului şi a şarjei de
vase clădite in cuptor. In cuptoare1e mici - 1mijlocii cu piloni centrali de susţinere a grătarului, erau arse prob'abil vase de dimensiuni mai mici, ,şairja încăr
cată fiind mică. Nu se poate .trage o .conclu:lli.e generală că un anumit .tip de
c1J1ptor este gpecifioc doar unei anumite perioade sau numai unei anumite etnii,
descoperirile făcute pînă 1n prezent pe ,teritoriul patriei noastre22, sint rondudente fiind descoperite cuptoare dre ambele tipUI":i în aceleaşi aşezări şi zone.
Cuptorul descoperit la Zalău - Valea Mlţei prin forma. structura şi tehnica lui de construcţie, prin materialele descoperite în el - asupra căroP"a vom
reveni mai jos - se leagă de lumea •romană şi de lumea dacilor liberi din nordvestul ţăirii. In teritoriile de -V locuite de dadi Jiberi au fost descoperite cuptoare
Ia Medi<eşul Aurit2'.ţ; Lazuri 24, Satu rMare25 şi Arad - Ceala26 ce a:J)'arţin tipului
de cuptor cu perete median, folosite la arderea unei cantităţi mari de vase;
descoperirea de la Zalău prin poziţia sa geografică .aparţin.e aceleaşi .populaţii
de d'aci liberi iar prin materia'lul ceramic descQPerit se datează la s:firşitul sec.
III e.n.
In interiorul camerei de foc au fost descoperite - in situ - mai multe
fragmente ceramice care aparţin tipului de cera.n:.ică lucrată dintr-o pastă fină
şi fragmente ceremice lucrate dintr~ ,pastă Zg1r.Unţuroasă ce are în compoziţie
pietricele mărunte şi nisip. In cuptor au fost descoperite doar fragmente ceramice lucrate la roată.
Ceramica fină stampată de culoare cenuşie (pl. III, VIII) aparţine tipului
de străchini cu fundul inelar ce au ca orn·ament stampat ~n IJ)aSta crudă ,g>rupări
de semicercuri punctate sau cercuri incizate, încadrate de palmete _(frunze) sau
motive florale stilizate, ce acopereau partea superioară a vasului. Aceluiaşi tip
de ceramică fină icenuşie îi aparţin şi fragmentele de la stră:chini puţin adînd,
cu buz:a dreaptă, dar care nu au ornamente .ştamrpate 1Jle corpul vaselor (pl. IV, V).
Cele trei funduri dnelare (pl. VJ lucrate din 31Cle!e'aŞi pastă fină de ouloare cenuşie,
aparţin tipului de strachilllă, dESCrisă mai .sus, fiind şi •tm indiciu pentru data!rea
în sec. III .e.n. a 'întregului material ceramic descoperit.
Ceramica zgrunţuroasă de culoare cenlll'?iu-'închisă este reprezentată de fragmente de la vase mai anari cu buza evazată ce aparţin unor oale cu fundul drept
(pl. VI) precum şi unor vase înaUe - căni <'U o toartă - {pl. VII) avind ·analogii
în ceramica descoperită ta Arad - Ceala27.
Analogiile apropiate pentru cerami'ca descoperită în cuptorul de la Zalău Valea Miţei se întîlnesc la ceramica roonană ştampilată descoperită în municipium-ul roman Porolissum28 precum şi la ceramica descoperită în aşezările
dlacilor liberi din vestul României:l!I. Prezenţa fragmentelor ceramice cu motive
Idem, op. cit., tabelul sinoptic de la finalul cărţii.
S. Dumtraşcu - T. Bader, în ActaMN, 4. 1967, ,p. 111 sqq; Idem, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, l, Or·adea, 1967. Ip. 27 sqq.
24 Gh. Lazin, în StCom Satu Mare, 4, 1980, p. 136 nota 6.
25 Idem, op. cit., p. 133 sqq.
26 I. H. Crişan. în Apulum 7/1. 1958, p. 241-251; E. Dorner. în Ziridava,
3-4, 1974, :p. 94 sq.
TT I. H. Crişan, op. dt., !P- 244, fig. 1/1-5.
28 N. Gudea, Vase ceramice ştampilate de la Porolissum, în ActaMP, 4, 1980,
22
ZJ

p. 104-144.

29 Al. V. Matei, Repertoriul aşezărilor dacilor liberi din Sălaj, .în ActaMP,
4, 1980, p. 230-243 cu planşele aferente. Aşezarea de- la Panic apare descrisă
la punctul nr. J Zalău - B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106; în urma modificărilor administrative ,pundul respectiv aparţine acum munidpiului Zalău. Pentru
cerami'Ca ştampilată din nord-vestul României, a se vedea: S. Dumitraşcu z. Nănăsi, Ceramica descoperită .la Ghenetea (jud. Bihor), în StCom Satu Mare,
2, 1972, p. 227--236, pl. LXII; T. Bader, în StCom Satu Mare, 3, 1975, p. 40, pl.
VI/2, 4--6, 8; pl. X/2, 4., 6, 8.
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stampate în acest cuptor sint argumente clare că acest tip de ceramică stampată
se producea in aşezările dacilor liberi.
Cuptorul descoperit la Zalău - Valea Miţei se află amplasat la cca. 400 m.
nord-vest de descoperirile (grQpile de morminte) făcute în punctul „Tăneiul lui
Winkler" unde a fost identificată prin săpăturile ,de salvare în anul 1977 o necropolă care pe baza materialelor arheologice descoperite se datează într-o perioadă contemporană cu provincia Dada şi aparţine populaţiei dacilor liberi;
printre materialele arheologice descoperite a apărut .şi o ceaşcă dacică specifică
sec. III-IV e.n.3l. ,Aşezarea dacilor liberi se ~ntindea pe prima terasă a Văii
Miţei in zona unde a fost amplasată Intreprinderea de ţevi din Zalău - pe
capătul spre nord al iaşezării unde a apărut cuptorul de ars vase au fost amplasate bazinele pentru produse petroliere. Aşezarea dacilor liberi de la .Zalău Valea Miţei se află amplasată la cca. t2 km. est de aşeziarea dacilor liberi de la
Panic. Materialele ceramiice descoperite la Z'alău - Valea Miţei şi Panic indică
prezenţia aceleiaşi populaţii de daci liberi 3 \. ce .Jocuia această zonă în sec. 11IV e.n. Ceramica descqperită la Zalău Valea Miţei atît în necropolă cit şi
în cuptor, merge pină la identitate cu cea .descoperită în aşezarea de la Panic
(cercetată sistematic punct de referinţă pentru aicest tip de aşezare), .bine dat'ată
atr!buită dacilor liberi pe bazia materialelor specifice descoperite inclusiv fral!mente de ceşti dacice32, ceea ce .ne deternnină să considerăm din ,punct de vedere etnic descoperirea de la Zalău - Valea Miţei ca .aparţinind aceleiaşi populaţii de daci liberi, cele două a11ezări fiirul contemporane. Este greu de conceput
ca Q comunitate puternică ca cea de Ia Panic (14 locuinţe cercetate pină .în prezent) să permită vieţuirea în .imedi·ata apropiere a unui alt etnic, (distanţa dintre
cele două aşezări ·fiind doar de cca. 2 km.), •ambele tfiind amplasate fa .cca. 13 km.
respectiv 11,5 km. vest de limes-ul roman de pe Meseş.

Descoperirea şi în aşezarea tlacilor liberi ide la Panic a unei cantimari de fragmente ceramice stampate, rebuturi de la cuptorul de
ars vase33, împreună cu descoperirea fragmentelor stampate în cuptorul
de Ja Zalău - Valea Miţei reprezintă date certe că dacii liberi au
a•similat ace•st produs ceramic speicific lumii romane
şi au produs această categorie de vase ~n aşezările lor.
Această constatare de ordin istoric reprezintă o contribuţie deosebită la
cunoru;;terea culturii materiale a populaţiei daicilor liberi puternic influenţată de civilizaţia romană specifi'că provinciei Dacia.
tăţi

ALEXANDRU V. MATEI

:ii• A'l. V. Matei, op. cit., p. 232 sq, s.v. Zalău - Valea Miţei.
.ii Ibidem.
J"l Idem, op. ctt., p. 231, pl. VII.
:J.i Idem, Despre · aşa-zisa ceramică ştampată de tip Porolissum, comunicare
sustinută de sesiune·a de comunicări a Muzeului de jstorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca din 27-29 mai 1983, precum f?i în ActaMP, 4, 1980, p. 230, ,pl. IX/3,
unde am presupus existenţia unor cuptoare în care se ardea ,ceramica stampată
pe Ioc în aşezare. In campania de cercetări arheologice din vara anului 1983 a
fost descoperit un cuptor circular de ars vase, de tip cu pilon central de susţi
nere a grătarului; ipe lingA nenurr.ăratlele fragmente ceramice stamp.atP reb'IJJturi
descoperite in zona cuptorului, pe girătarul cuptorului ~ fost descoperită o parte
a unei şarje de vase stampate rebutate, ce iorma un Moc compact de ceramică,
în care se pot observa foarte clar tipul vaselor (străchini cu fundul inelar) şi
ornamentele stampate dispuse pe partea superioară .a vaselor. Al. V. Matei, Rezultatele cercetărilor arheologice din aşeza.rea dacilor liberi de la Panic. Campania anului 1983, ·comunicare susţinută la cea de-a XVIII-a Sesiune de rapoarte
de la Alba-Iulia din 23-24 martie 1984.
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A POTTERY KILN IN THE FREE DACIAN SITE
OF ZALA U - V ALEA MIŢEI
(Sum ma ry)
In the spring of 1983 a pottery kiln was discovered in the site of free
Dacians of the Valea ,Miţii {the new sector of the town of Zalău). The site is
situated some 11,5 km West irom the north-western limes - Meseşhill sector and some .13 km West of the defence line of Porolissum.
The size of kiln is l,OOX0,98X0,96 m; its upper part and its upper .bottom
(that separated the <>ven where the clay vessels were backed .from the furnace
proper), were destroyed by the digg.ing work for a plant; .the furnace itself and
the central pillar thiat supported the UJJper bottom •rem'ained undamaged.
A large arr.mount of ,ceramic fragments were discovered in the kiln; some
of them made of fine gray .cliay;. with impressed ornaments, imitating the provincial terra SIÎJgiJlata of Poroliissum {Plaites VIII-X) some of them of rougher clay.
The last one represent :l!rag;ments of biiger vessels (like :pots and jars). The
shape of these vessels was influenced by the rorr.an provincial earthern ware of
Dacia.
The pott,ery kiln ,is dated in ithe 3rd century A.D. and is the first circular
kiln, with central pillar, discoveder in a free Dacian settlement in the northwestern Romania.
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Planşa II - Fig. l - Vedere
a camerei de ardere cu pilonul
central după înlăturarea pietrelor de rîu de pe partea superioar ă a pilonului.

Fig. 2 - Vedere generală
a cuptorului şi a gropii
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ştampată descoperită

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

în cuptor

Planşa

IV -

Ceramica

fină cenuşie (străchini
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drepte)

Planşa

V -

Ceramica

fină cenuşie

(buze drepte, funduri inelare)
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Planşa

VI - Ceramica

zgrunţuroasă

(buze de oale
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şi

fund drept)

Planşa

VII -

Fragment de oală şi vas (cană) cu gîtul înalt
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X. Ceramica
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DRUMURILE SARII lN NORD-VESTUL
TRANSILVANIEI MEDIEVALE

Printre bogăţiile ide seamă care se găsesc din belşug în subsolul
Transilvaniei, sarea ocupă un loc important, atit datorită masivei cantităţi în care este răspîndită in acea'Stă zonă geografică, cit ;şi datorită
indispensabilităţii ei în hrana zilnică a oamenilor ~i animalelor. Exploatarea zăcămintelor minerale presupune, cel puţin pentru timpurile apropiate de era noastră, existenţa în jurul lor ,a unor aşezări cu populaţie
sedentară. De începuturile exploatării sării 'În masivul de la Ocna Dejului este legată şi existenţa Dejului ca ,aşezare omeneas·că în peisajul
geografic al Transilvaniei. De altfel, numeroasele urme arheologice constînd din unelte, vase, podoabe, anme, datînd din neolitic, epoca bronzului, epoca fierului, existente în Muzeul municipal Dej, ilustrează inteil'Sa locuire a Dejului şi a împrejurimilor încă din acele timpuri.
Sarea din masivul de fa Ocna Dejului este .forn:ată din straturi groase şi
bine cristalizate, acest lU'cru fiind ilustrat 11i de ;un document ,din secolul al
XIII-iea în care se arată că: ••... nu este o sare mai curată <lecit cea din Dej ... " 1.
Acest document face referiri .'ii la sarea ,de Turd'a despre care se spune că
„ ... est~ bună şi tare"2, sare<a de Cojocna •. este solidă şi compactă, de 1mloare
cenuşie":i, iar cea de Ocna Sibiului „este bună" 4 .
Odată cu generalizarea folosirii fierului în confecţionarea unelltelor, cit şi
datorită legăturilor cu lume·a sclavagistă greco-romană, exploatarea sării din acest
masiv s-a intensificat. Aceasta se realiza în cadrul obştllor săteşti care au luat
locul celor gentilice, cit 11i în ,„ocnele regilor daci unde se presupune ieă principala forţă de muncă o constituiau prizonierii de război" 5 • ln primele secole ale
erei noastre prin transfocmare'a Daciei în provincie romană acest teritoriu a
fost supus binecunoscutei administraţii a imperiului. care s-a dovedit, aşa cum
se reliefează şi în Programul Partidului Comunist Român elaborat la Congresul
al XI-lea „şi aici la fel de eficientă" 6 .
Contactul permanent al cuccritor:lor romani cu localnicii, .care cunoşteau
condiţiile avantajoase ale zăcăn:înt11lui au determinat intensifica'l"ea exploatării
sării, prin gropi de suprafaţă sau galerii, ,aşezate tn apropierea exploatărilor din
~ bronzului, pe pactea dinspre oraş a dealului Rompaş „Oabcloc", cunoscut în
1
2

Al. Doboşi, în Studii şi cercetări de .istorie medie, 1951, p. 113.

Ibidem, p. 113.
:J Ibidem, p. 113.
4
Ibidem, p. 113.

5
6

şi

I
C. Daicoviciu, Şt. Pascu, Din istoria Transilvaniei, I, Bucureşti. 1963, p. 32.

Programul PCR de edificare a societăţii socialiste muUilateral dezv<)ftate
înaintare spre comunism, Bucureşti, 1975.
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unele documente şi sub numele de .,Fagus cald" 7. Ca argumente care confirmă
ceJe arătate 1mai sus, ,pot fi prezentate: salba de mine romane de pe dealul
Cabdic, ·astAzi ·Pă'!'ăsite, o .bucată .de drum roman de ,20 de metri care pleiacă de
aici pînA la Someş şi o balanţă romană (unicat) care se află fa 1'fuzeul municipal Dej. Nu este exdus oa .sarea .extrasă aici să fi ,fost transportată .„pe drumul
de uscat, care face legătura intre 'Castrele romane de la Gherla ,(Congri), Ilişua
(Urgum) !?i cel de la Câşei ,(Sturum), sau un :a.1t drum c'are mărginea JJ'anta dinspre
oraş a dealului Rorr,pia.ş indreptindu-se apoi în direcţia unui port la ,Someş 8 •
Epoca tulbure a retragerii aureliene şi migraţiunii .popoarellor a însemnat
o oarecare staimare in activitatea pdpulaţiei autohtone, 1aare a rămas pe vetrele
ei, organizindu-şi viaţa in fun'Cţi.e de .noile .rond'iţii istorice create. Urmele arheologice dovedesc .că populaţia daco-romană a continuat să ext'!"agă ,5area .şi in
această perioadă, atît .pentru interesul propriu, cit .şi ,pentru stăpînitorii vremelhiloi. popoarele mi1gra.toare, sarea fiiind consjperată '!Ja fel de valoroasă ca şi
aurul.
In evul mediu, avem ştiri documentare despre extracţia sării în Transilvania încă din secolul al IX~lea. In Gestia Hungarorum .a lui Anonymus, pe lingă
descrierea războaielor de cucerire a Transilvaniei. E,e rel1atează şi despre bogăţia
de sare a zonelor îndeosebi din ,nordul Tr'ansilvaniei. „Ogmand, iscoadă trimisă
peste munţi spre răsărit, în ţara ducelui român Gelu, n informează pe Tuhutum
că aurul acelei ţări ar fi foarte bun şi că acolo s-ar scoate sare şi materii să
rate"~. ,Un alt document din 892 ne vorbeşte de regele gerrr.an Arnulf, care a
trimis o solie hanului VlJ.adimir al Bulgariei şi ,„i-a cerut să. nu îngăduie
vînzarea sării în Moravia, care se afla in război cu Germania" 10• Sarea
era cea extrasă din Maramureş şi Dej. Ni s-a mai păstrat o relatare .a unui
istoric ungur care observă că „'Primii regi creştini ai Ungariei stabilesc .că sarea
era un drept regal, ea trebuia eX'Ploatată după anumite reguli şi transportată
pe apă şi iJle uscat, pe un anumit ,drum" li. Reiese dar din acest document . că
atit regulile cit şi drumurile sării erau străvechi or1nduieli, aflate aici de unguri
la venirea lor. Un alt document ne vorbeşte deSpre regele Ştefan ,cel Sfint. care
ocupînd ţinuturile de la Nord de Mureş, a intrat în stltpinirea ocnelor de sare
de la Turda, Cojocna şi Dej12.
ln .ceea r:;e priveşte extracţia sării la salinele din .Ocna Dejului, se pare că
ele' au fost cele dintii ocne ex:ploatate în evul mediu . .Primele acte care ·atestă
exploatarea sării la .aceste ocne 1;;înt din secolul al XIII-iea. Astfel, intr-un document din ,1256 se arată că: „Locuitorii din Dej sînt obligaţi la serviciu către
cămară, dar li se dă prilejul de a transporta ,(pentru ei) atita sare cită transportă
şi cei ,din Ocna Dejului, .cu condiţia să tran$porte o treime din sarea ~egelui, în
portul regesc" 10. .Un alt document din 1261 arată că: n.Primăvara mai întii şi
n:ai ales sarea noastră regală oS-o tranSporte în navele lor adunate, inumite curb.
în apa amintită (Someş). ,In sch~mb, li se permite rea sarea de iarnă (tăiată in
timpul iernii) pe care o cumpără iPÎnă la Sfîntu Gheorghe, atît pe uscat .cit şi
pe apă s-o poată transporta fli vinde liber" 14 .
ln evul mediu, sarea extrasă din Transilvania, aproviziona regiuni întinse
din Europa centrală şi sud-estică. Documentele certifică abundenţa schimbu,rilor
mai ales cu ţările Europei central-răsăritene: Mor'avia, Cehia, Ungada, Polonia,
AustH.a, Slovacia, Balcani. Sarea se transporta atît ,pe uscat ·cu ,căruţele trase
7
G. Mânzat, Monografia oraşului Dej, Tipografia Gheorghe Matei, Bistriţa,
1926, p .• 20.
e Ibidem, p. ,21.
~ Al. Doboşi, op. cit„ p. 136.
10 Ibidem, p. 137.
li P. P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii româneşti, p. 119.
1.2 Industria .minieră a judeţului Cluj, 11972, p. 37.
I:J Documente privitoare .la istoria românilor, Seria .C. Transilvania, 1, p. 334.
14 Al. Dobaşi, op. cit., p. 127.
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de cai sau .boi (iarna cu săniile). cit şi ,pe apă ,cu icorăbii sau plute pe marile
artere fluviale Mureş şi Someş.
Avind în vedere că în'Că de la începuturile st1'pînirii 'arpadiene, sare'a şi
minPreurile erau considerate monopol regesc, sau aşa-numitele .regales, regii vor
acorda o serie de privilegii tăietorilor de sare şi ,plutaşilor, ,pentru ·a-i mobiliza
în c·reşterea cantităţii de sa'l"e extrase .şi comercializate. Documentele de mai jos
sint edificatoare in acest sens.
- documentul din .1236 prin care breasla .,Kalendatus" .(cei care construi·au
navele „curb") prin:eşte de l'a Anton Zobo .şi cei 12 juraţi ai oraşului Dej anumite privilegii, întărindu-se şi cele vechi „nimeni nu pdate să tulbure pe plutaşi
în vechile lor obiceiuri"l5.
- documentul din 8 .mai 1243 prin care se înlesneşte plutaşilor de sa'l"e din
Dej de a folosi pădurile ap'arţinătoare Cetăţii CiceU'lui 16.
- documentul din 28 august 1471, prin care se acordă plutaşilor de sare
din Dei 46 florini .şi 200 buc. de sare pentru transportul .a zece mii de grunzi
de sarel 7 .
- documentul din 10 august 1473 prin care se mă1reşte retribuţia plutaşilor
cu· încă '200 bucăţi de sarele.
- documentul din 5 noiembrie 1476 prin care toţi ,plutaşii de sare din Dej
sînt scutiţi de recrutareI9.
Privilegii asemănătoare au fost acordate şi tăietorilor de sare. Astfel printr-un document din 1290 regele Ladislau .al !V-lea permite .,oaspeţiloc" din Ocna
Dejului, să-şi vîndă s'area procurată farna, fără a fi dpriţi de către Voievodul
Transilvaniei şi Comitele ·de Solnoc20. In 1291 Andrei .al III-lea le permite să-Şi
vîndă sarea la preţul de .2-4 pondere pentru o sută bolov'ani, fără a fi vămuiţi
la Gherla, Unguraş, Dej, aşa după cum le-a J'ost dat acest drept mai înainte de
către ,Bela al· !V-lea şi Ştefan al V-lea21 . Printr-un alt document d'atind tot din
1291 se acordA aceleaşi ,privilegii şi oaspeţilor din Ocna Turzii, se rriai specifică
aici şi dreptul oaspeţilor din Dej, Ocna .Turzii, Sic,, Cojocna., de a exploata timp
de opt zile pe an, sare spre folosul lor, pe ,care s-o poată .vinde .fără nici o oprelişte:ri.

La începutul secolului al XIII-l~a. într-un moment de 1criză ,şi tensiune polinobilimea în ansamblul ei a reuşit să impună regelui .recunoaşterea ,şi garantarea unor imporbante drepturi. Dintre aceste drepturi acordate în primul rînd
clerului se .numără şi dreptul de a sta în .fr.untea monetAriilor, ~ cămărilor de
Sare şi de vămuire a sării. Astfel, într-un document ,clin 1165 se acordă Mănăs
tirii Sfînta Margareta din Meseş, dreiptul de a lua cite un ,bolovan de sare din
i:ea aparţinătoare regelui, ,de la .fiecare clar ce trece prin poarta Meseşului spre
apus 2 ~. Mai tîrziu, .în 1281 .aceleilaşi mănăstiri îi este lntărită de regina Elisabeta
a V-a 'parte .din vama de la .Zalău. aşa cum avea ,acest d'l"ept ~in vechime24.
Intr-un alt dO'Cument, din 23 .februarie .1248, regele ,Bela al IV-iea dărui·a
EpiSC'Cl!Piei di.n Agria o grd2pă sau hrubă, adică o ocnă de sare la Ocna Dejului,
liberă fără nid o d'are sau vamă, atît tpe uscat cit şi pe apă, .dacă vreia să transporte la Agria sarea scoasă din ea, fie pe corăbii, fie cu că'r-uţe, sau să o vindă
pl' loc 25 • In 1310 regele Carol Robert acordă călugărilor augustini din Dej, dreptul de a lu:a de la .fiecare căruţă de sare care vine de la Ocna ,Dejului, doi bolovani de sare26.
tică,

15 I. Dordea, Date privind fxploatarea _şi transportul sării în Transilvania,
mss.
l6-rn Fotocopii aflate în Muzeul rr_unicipal Dej.
DIR-C, II. p. 322.
Ibidem, p. 355.
22 Ibidem, p. 377.
lJ DIR-C, I, p. 4.
24 Ibidem, p. 251.
20 Ibidem, p. 334.
26 Al. Dobaşi, op. cit„ p. 128.
20
21
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Fiind un monopol regal, depozitarea sării nu este intimPlătoare. Astfel în
Bula de aur din .1222 se specifică: „depozite de ,sare nu .se vor ţine înăuntrul
regatului, Ci nun:ai 1a Sălacea şi Seghedin şi în .ţinuturile de margini"Z7. Sarea
extrasă era .depozitată in locuri uşor accesibile lingă ocne, de unde putea fi
v'indută sau transportată pentru a fi comerci'alizată. Sarea de la Ocna Dejului
şi de la Sic era depozitată în cămara de la .Dej. De aici în fiecare primăvară
plecaiu din portuil regal Dej, plute il!l.<lărcaite cu sare oare ajungeau, unele, pină
la Satu Mare, iar altele rcoborau la Tokay ~i de acolo la Szolnok.
Intr-un document din 1379 se aminteşte de .„marele drum al sării" care
pornea din Dej, Bobilna. Girbou, Popteleac, Şimleu! Silvaniei şi Sălacea. Acelaşi
document mai arată că sarea de la Ocna Dejului ajungea la Szolnok şi pe un
alt drum existent încă din vremea romani'lor, oare venind din Moldova prin
pasul Bicazului. ajun~ea la Reghin, Cluj, Oradea işi Szolnok28 •
Cel mai vechi .drum comercial de uscat ce lega Transilvania de părţile apusene era cel -care trecea prin poarta Meseşului. CarC'le cu sare .care plecau de
la Cojocna din Cluj, treceau prin Românaşi 1(Egrec, punct .de vamă la 1310),
Creaca, pe lingă mănăstirea Meseş (punct .de vamă la 1165), intrau prin porţi,
unde cetăţile de la Moig>rad şi Ortelec, avea un in:portant rol strategic deoparte
şi de alta a strlmtorii. continuind prin Zalău, Crasna, Zăuan, Şimleu! Silvaniei.
Măerişte, Zalnoc, Supuru de Sus, Tăşnad, pînă la Sălacea2'J.
Sarea de la Dej era .transportată ,pe uscat prin Bobîlna, Var, ,Jibou, Mirş:d
şi Poarta Meseşului;j().
Transportul sării pe uS<:at se făcea pe aşa-numitele „drwnurile ţării" (cum
se numeau i;;oselele pietruite) întreţinute foarte slab de stat cu ajutorul corvezilor impuse ţAranilor. Aceste drumuri treceau peste dealuri în'alte, îngreunînd
foarte mult transportul, motiv pentru care un oar care transporta bolovani de
sare trebuia să aibă cel puţin şase boi. Sarea exploatată la Ocna Dejului era
transportată de ţăranii iobagi în schimbul .obligaţiilor ,feudale sau pentru plată,
din comitatele Crasna, Dăbi·ca şi Solnocul interior. „Iobagii din Dragu (comit.atul
Dăbfoa), Nireş. ,Bobilna, Ileanda Mare, .Vad, Ciumeni, ie;eaoa, Osoi, Băbdiu, Jichiişu~ .de Jos, Băiţa, Mintiul Gherlei {comitatul Solnocul interior), Plopiş, Sîg,
Stirciu (comitatul Crasna), au .mărturisit cu ocazia conscripţiei .Czirakiene (18191820) că pentru a-şi .procura banii necesari gospodăriilor şi plătirii impozitelor
erau nevoiţi să accepte a duce sarea cu carele la deipozitul de la Şimleu, deşi
drumul era lung şi prost intreţinut"J 1 . Cei din Ceaca au ,rr.otivat că acceptau să
efectueze cărăuşii de ,<;are în contul bi·rului .sau al dărilor către stat:r2 , iar cei
din Osoi pentru a ciştiga bani:JJ. Locuitorii din Sîg se exiprimau lapidar „bani
putem face şi din căratul 1sării 1m,părăteşti de la Ocna Dejului la cămara crăiască
de la Şimleu"J4. Ţăranii din satele Ceaca, lleanda Mare. Lemniu obişnuiau să
ducă sare de la .ocna împărătească a Dejului .nu ,numai la Şimleu! Silvaniei, ci
şi la Bţ'jia Mare. Tot pentru plată transportau sarea de la Ocna Dejului la Baia
Mare şi ţăranii jo!Jagi din satele Mireşul Mare, Mesteacăn, Răstoc.,:, Berinţa,
Ciocmani, oFinteşu Mare, Văleni, Cărpiniş (districtul Chioarului). Locuitorii din
Cărpiniş spun în !Plus că .„nu numai de lia Ocrua .Dejului la Bai'a Miare, ci şi de la
Suga:tag l'a Uliate (Tisza şi Ujliaz) ducem sare pentru plată"J5.

n DIR-C, l, p. 192.
w Al. Doboşi, Op. cit„ p. 128.
w P. Iambor. în ActaMN, 19, 1982, p. 83 .
.. u Ibidem, p. 83.
JI I. Botezan, în Acta MN, 17, 198.Q, ,p. 1243.
J'l Arh. Stat. Dej, fond Solnocul Interior. Tabela de impunere pe anul 1.820,
decembrie 1819, anexa I. sat Ceaca.
JJ Ibidem, sat Osoi.
J4 I. Botezan, op. cit., p. 244.
;15 Ibidem, p. 244.
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Cirăuşia .sării era deosebit de tzrea, oamenii .şi animalele lipseau zile de-a
rindul de-acasA, starea proastă a drumurilor, eforturile mari pe care trebuiau să
le depună la urcarea unor dealuri în drum spre marile depozite de sare, făceau
ca în r~etate rînduri ,oamenii şi anirr.alele să .se 1ntoarcă acasă ,cu sănătatea

zdruncinată36.

Un document pin 29 mai 1695 §Coate în evidenţă retribuţia deriwrie pe
care o primeau aceşti ţărani în ,schimbul cărăuşiei. Astfel, pentru ;transportul
unui .bloc de sare se fixează următorul tarif::17
Dej, Sic, Cojocn~ .pînă la
Dej, Sic pînă la Marghita
Cojocna pină la Marghita
Cojocna ,pină la Şimleu

-

Debreţin

-

60
30
33
27

dinari
dinari
dinari
dinari

Documentul mai precizează că banii de ţărăuşie se 1vor plăti la locul de
şi că la ocne nu se mai plăteşte nimănui nimic, deo·arece în iarnă,
cind li s-a ,plătit, unii au plecat cu sarea iără a .se şti dacă au furat-o sau au
dus-o în altă parte:lll.,
Intr-un alt ,document se specifică tariful fixat pentru un car cu şase boi
care transporta şase-şapte lilocuri ,de sare 1(cantitatea maximă pe care o putea
tran!>"Porta un ca1r) ::lll
descărC"are

-

Turda, la portu'l de lingă Alba Iulia
Cojocna, la ,po!'ltul de lingă Alba Iulia
Cojocna, Şimleu
Cojocna, Marghita
Dej, Sk, Marghita
Dej, Sic, Cojocna ,pină la Debreţin

4 florini,
1 florin,
1 florin,
1 florin,
3 florini.

90
26
62
98
BO
60

dinari
dina1ri
dinari
dinari
dinari
dinari

Avînd m vedere numărul ridkat de zile .necesare cărăuş'iei, condiţiile grele în
care se desfăşoară transportul, cit şi urmările neplăcute pentru oameni şi animale„ banii pe care ii ;primeau ţăranii, ,reprezentau doar o pade mică din valoarea transportului.
Situaţia nu era mai bună nici în cazul transportului pe apă. Principala
arteră fluvială în această zonă o reprezenta Someşul. Plutele curb, cu părţile
laterale mai .ridicate pentru ca sarea ·să nu se ude „aveau o lungime de 61 coţi
şi o lăţime de 8-10 icoţi, fiind mult mai mari <lecit cele de Turda411 • In fiecare
primăvară pini\. toamna ·tîrziu. pleoeau încărcate cu bolovani de sare din portul
reges-c Dej prin Jibou pină la Satu Mare şi de .acolo •PC :I'isa pînă la Szolnoc.
„Celeriştii, cei care conduceau navele de aa Dej la Sătmar şi Szolnok primeau
Gl ,florini la 1plecare. alţi 61 la Sătmar şi din nou 61 florini la Szolnok. Oamenii
care deserveau corăbiile (nautae) !Primeau i:;i ei sare ca să fie cu 1atenţie la transportarea, apărarea şi păzirea sării. Bucăţile care se şfărimau .în timpul descăr
cării de obicei reveneau celeriştilor" 41 .
Tot pentru transportul cu plutele era folosită Tisa, Valea Crasnei .si ia Barcăului, pe care se tnmsporta sarea din marile depozite de la Şimleu! ·Silvaniei,
Sălacpa, Sătrr.ar spre Ungaria.
"" Ibidem, p. 246.
J7 Industria minieră a judeţului Cluj. Monografie, p. 56.
38 A. Magyari, în Studia, 1, 1967, p. 32.
:Ju Industria minierii a judeţului Cluj, p. 57.
11! E. Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1894,

II, IP· 143.
'li Industria
17 -

minieră

a judeţului Cluj. Monografie, p. 42.

Jl.cta Mvsei Porolissensis -

voi. VIII/1984
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Intr-un document din secolul ial XVIII-lea lAsat de mineralogul ~lujean
Iohannes Friedwalszki se precizeazA di la Ocna Dejmui, pe llngA .Sa'rea care
rAminea acasă spre ,vtnzare Jn fiecare an, se transportau .în .Ungaria 80 de mii
de măji de saret2.

ln veacul al XVIII-iea

şi

mai ales la începutul celui de al XIX-iea

comerţul cu sare cunoaşte noi proporţii. nocumentele .vremii ne ,relatează măsurile luate în vederea modernizării extracţiei sării, cit şi pentru creşterea cantităţii de sare destinată ,comercializării. Exploatarea
sării continuă pînă în rzilele noastre dovedind că .aceasta constituie o
permanenţă a vieţii economice ân deosebi în această zonă a ţării.

CORNELIA MALUTAN

LES ROUTES DU SEL AU NORD-OUEST DE LA TRANSYLVANIE
AU MOYEN AGE

(Re sume)
Le sel constitue une richesse ian(po.rtante qUJi se ,trouve abondamment dans
le sous-sol de la Tran.sylv'anie. L'e~oitation du sel a commence depuis des tem.ps
tres anciens. Les veStiges archeowgiquei pirouvent qrue l'e:x;ploiltlaltion du sel a
ccmunence a la fin du neoUtique et aiu debut de l'âge dl\l bronze et qu'elle s'est
intensifiee .pendant :la domin"Stion romane :et S\l'I'tout au Moyen .A.ge,
li paraît qu'au Moye'n Age Ies premierei ,saUnes expfoitees aient ete celles
d'Ocna Dejului. 11 existe, dans ce sens, .des document.s ,qui en parlent, .tels les
documents de 1'256, 1461 etc.
Le sel exploite a Ocna Pejului etait transporte vers !'Europe centrale et
IOJ:'ientlale, tan•t SU!I' terre en charix>ts tires plar de boeufs que sur l'eau â l'aide
des iradeaux, sur les dewc arteres fluviales: le Someş et le Mureş.
La plus ancienne route ~mmerciale qui liait la Transylvanie et l'occident
passait par la ,porte du Meseş. Les chariotes de sel partaient de Cojocna .par
Cluj, Românaşi, Crea.ca, Zalău, Crasna, ZAuan, Şimleu, MAierişte, Zalnoc, Supuru
de Sus, .TAşnad, jusqu'â SAiacea. La sel etait transporte encore par une route
qui partalt de Dej, pa'r Var, Jibou, Mirşid, la porte du .Mesf!1, et ensuite vers
SAiacea.
Le transport du sel etait fait par Ies paysans ,serfs â la pla'Ce i::les obligations
feodales ou pour de l'argent.
On continue l'exploitation du sel jusqu'â nos jours ,comme une constante
de la vie economique de notre pays.

t2 Ibidem, .p. 48.
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VOIEVOZII DIN CHIOAR IN SECOLELE XIV-XV

Expansiunea maghiară în nor'dul ,regatului a a'dus 'ştiri. şi 1despre
teritoriale din zona viitorului di strict ·al Cetăţii de Piatră
(Chioar). Comitele Toma al Sătmarului, ·care a ,luat parte la expediţiile
din Moravia şi Boemia ale regilor Emerk 1şi Anlclrei .al · II-lea, . fost
recompensat, la începutul secolului al XIII-iea,· cu „codrii" Finteuşului
şi Che·chişului, din bazinul inferior al Lăpuşuluil. Hotarele. primului
erau tangente la sud cu o prelungire a codrului Sălajului şi st.igerează
existenţa altui codru la răsărit, în bazinul ,mijlociu al. Lăpuşului. „Codrii"
sau ocoalele polarizau obştile româneşti atestate în documentele de mai
tîrziu ca voievo'date de sate .
organizările

1

a

. Chioarul s-a consti'tuit ca domeniu ,şi district din •aceşti codri, unde voievozii. maramureşeni idin ,vecinătatea imediată şi-au exerdtat perioade .îndelungate influenţa. ln 1367, era proprietar aki Dragomir din Giuleşti2 - din tabăra
adversă voievodului .Bogd'an care .a avut interesul să .mci:iţină unitatea ocoall'1or feudalizate, pentru mai buna satisfacere fi obligaţiilor economice şi mai ales
mi.Ii tare. PosibH ca el să fi intreprins .administrarea directă a . ţeritoriului, ,pentru că !n 1368 e amintit un oarecare Gheorghe - fiul voie!,Jodului din Chioar· 1•
E cea dintîi consemn.are a unui a!l'tfel de dregător IocalniC !?i aceasta· probează
continuitatea unei instituţii cu adinci rădăcini în structurile organizatorice prestatale româneşti, cu toate că datele de~re cca din Chioar sînt ,foarte .sărace !pînă
in secolul al .XVI-leu.
·
·Fraţii Baliţă şi Drag, fiii lui Sas-Vodă, împreună cu Ioan, nepotul lor de
soră şi fiul lui Drai;!omir, au obţinut, în 1378, domeniul Chioar pentru credinţa
faţli de rege 4 • A'tît ei cit şi urmaşii au păstrat vechea organizare românească de
Pl' moşii. deşi după răscoala condusă de Gheorghe Doja, Dieta Ung.ariei a hotă
rlt ca: Voievozii de peste .pătura de ;os să înceteze şi să dispară· . .. 0 . Instituţia
1·1·:1 fJ'rt•a intim asimilată în viaţa satelor 1ca ea să poată fi desfiinţată atît de reP<'<IC'. Tinind cont de realităţi şi de interesele prqprii, moştenitorii Chioarului ne
1111ma·j dl mru i-au î1nlă1tura1t pe ,voievozi, dar le-au diart şi înscd,suri de numire şi don :q ii. Pral'tiC'a dăruirii titlului unor devotaţi ai iprQprietanih.1i înlocuia dre<ptul
vr1·T1i al oh~tilo1· dt• a-şi alege singure voievoziiu.
Pdru ~i Toma Hossu din Mesteacăn - tată şi fiu - au primit voievozia
d1· la Ioan I >rni.:ffi in 1525 şi un 'loc de moară, odată -cu permisiunea de a ridica
1 R. Popa, Ţara Maramureşului în secolul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 4647; D.l.H., C, l, .p. 251-254, nr. 211.
i P. MiH·, Szi.lagy varmeuye nwnographiaja, II,, Budapest, 1901. p. 13.
~ M. Szentgyiirgyi, Kăvar videkenek tiI.rS"adalma, Budapest, 1972, p. 19.

•Idem.
0

Şt.

Meteş,

Contribuţie

nouă privitoare la voievozii români din Arcleal şi
în veacul al XVI-XVIII, Cluj. 1922, p. 14.
Jcli'm, p. 1-2.

„p1lrţile ungureşti"
i;
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satul Răstoci. Văduva lui Drâgffi i-a a'tribuit, în 1528, pentru vecie privileg.i\11
de voievod lui Ioan Dragomir, precum şi viitorul sat Ruşor, pe care l-a întemeiat şi
ca'l"e în nomenclatura oficială a purtat numele său7• In 1564, Anna Batbory de
Şimleu, moştenitoarea lui Gâspâr Drâgffi, i...1a dat lui Luca Teodor din Remetea
titlul de voievod şi satul Berchezoaia, întemeiat de ta'tAl său. voievodul Petru8.
Cristofor Hagymâ.s de Beregsău, ajuns stăpln al domeniului, i-a oferit in .1570, cu
valoare perpetuă, voievodatul Duruşei şi satul respectiv llui Marcu Sărăcean din
Şomcuta . In 1579, principele Cristofor Bâthori i-a confi'l11Ilat lui Vasile Nemeş din
Letca dreptul de IPOSesiune în sat şi voievozia oficiola'tului locai1°.
Investirea ca voievod trebuie să se lfi 1Pe'trecut în cadrul unui anumit ceremonial, în faţa funcţionari.lor dorr..eniali şi a delegaţi'lor satelor, dnd stApinul
domeniului sau reprezentantul său il inmina noului numit însemnele dregătoriei,
intre care, obligatO'!"h.~. calul şi armele. Aceasta ar şi explica de ce la moartea
voievodului, animalul şi harnaşamentul reveneau stApînului 11 •
Cu 'toată specificaţia că voievozi·a a fost acordată pentru veciel2, în fapt, ace.st
lucru nu s-a respectat, daoeă ne raportăm la dregătoria !Propriu-zisă. In 1566, Ruşorul aparţinea voievodului din CQp'al.nic-Mănăştur 1 J, iar in 1603 nu exista nici un
voievodat la Letca, Răstoci şi iDuruşa, deşi primii voievozi lăsasef"ă urun'aşl14 • Trebuie considerat că a fost acordat penpetuu doar rangu.I voievodal, deci o situaţie
socială liberă, in care se menţinea familia şi urmaşii chiar după încetarea din
viaţă a voievodului.
Despre Toma Hossu, Ioan Dragomir şi Marcu Sărăcean avem dovezi sigure
că au fost, la numire, voievozi-lobagi 15• Cel din Răstoci a primit scrisoare de 9CUtire de sarcinile iobăgeşti abia dUiPA 5 ani. In •1530, Ca'terina Druieth de Hommona
- văduva lui Ioan Drâgffi - l-a eliberat din servitute, iertîndu-1 de dările obiş
nuite şi excepţionale, de taxa florinului, de darul eretelui şi şoimului •pentru
vînătorile domneşti, ca şi de impozitul pe venituri'le gaspodăriei şi alte contribuţii
nemenţionate 16. In aceeaşi situaţie trebuie să fi. fost şi ceilalţi, ajungînd, deci, liber'tini de drept.
··
Intre aceştia se afla, în ·1566, şi viitorul voievod din Lebca, Vasile Nemeş.
Numele său, purtat şi de cîţiva liber'tini din Lemniu, Lăschia, Făureşti şi Mireşu
Mare - din rindul cărora găsim doi voievozi în 1603 - conduce la oeoncluzia că
acoperea una şi aceeaşi categorie socială 17 • O spune. dealtfel, şi !principele Gabriel Bethlen: ... „Despre ceea ce ni se plînge Ioan Sztlagy au fost de la fnceput
în ţinutul Chioarului mai curînd boieri (Boerok) de aceea făcuţi nemeşi în fiecare
sat, pe cari îi cheamă voievozi (Vajdaknak) 18 • Era o pătură privilegiată, dar restrînsă la ·cadrul domeniului şi dependentă de stăpînul său. De aceea i s-ar potrivi
mai bine termenul de nobilime de domeniu. Prerogativele sale nu erau valabile
înafară, decît prin confirmarea lor de .către alţi stApîni sau de către principern.
7 Arh. Naţ. Magh., Conventul din Cluj-Mănăştur, Urbarii, fasc. 26, Urbariul
domeniului Chioar şi Cavnic din 11651, secvenţele Mesteacăn şi Ruşor.
a M. Szentgyorgyi, op. cit., p. 89; D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-Zea, II, Bucureşti, 1968, p. 176.
~ Urbariul din 1 165~ secvenţa Duruşa.
10 J. Kemeny, Transsilvania possessionaria, XII, p. 112, manuscris la Bibl.
Acad. Cluj, cota A 246.
n D. Prodan, op. cit., p. 192.
12 Urbariul din 1651.
IJ D. Prodan, op. cit., p. 175.
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Meteş,

Viaţa agrară,

Documente contemporane, I,
15 Urbariul din 1651.

16 Idem; şi V. Hossu, în Acta
17 Şt. Meteş, Viaţa agrară .. .,
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Bucureşti,

a românilor din Ardeal şi Ungaria.
1921, p. 198-219.

MP, 4, 1980, p. 427-429.
p. 198-219.

E. Veress, Documente privitoare la istoria ArdeaLului, Moldovei
IX, Bucureşti, 1937, p. 62~3.
D; Prodan, op. cit., p. 176.
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Cu totul altceva era cazul voievodului Gheorghe Pop din Cqpalnic-Mănăştur.
Familia sa, de obîrşie nobilă stTăveche, a venit în 1501 din ·Maramureş schirnbtnd
trei sate pentru o iparte din satul Surduc-Copalnic şi 1000 de florlnL Prin. căsâ
torie, voievodul a dobindit o altă parte din aceeaşi rr.oşie, rămasă de la Ioan
Miclea, ridicat liber baron in 1469, de regele Matei Corvin, şi apoi· strămutat din
Ocna-Şugatag ,(Maramureş) in Chioar, tot 'printr-un schimb de averi cu Nicolae
Drăgffi2 1 • ··Chiar dacă scăpă tase mult, voievodul Gheorghe Pop făcea parte ·din
nobilimea de rang, cu prerogative valabile in întreg principatul.
ln decursul vremii, mulţi descendenţi de libertini şi voievozi au fost din
nou supuşi, singurul semn al poziţiei lor de odinioară rămînîndu-le numele. Aşa
se explică de ce in urbariul din 1566, in listele iobagilor figurează şi nume de
Nemes şi Vajda22.

Asemenea celor amintiţi, s-au mai bucurat de donaţii - condiţionate binevoievozii: Mihai .Bota din Cerneşti, ·care a folosit moşia Brebeni, code el; Dan Butean din Şomcuta - căruia i s-a oferit Buciumul şi apoi
Hovrila; Toma şi Dan din Lucăceşti, care au primit satul Dăneşti, populat de ei;
Marian din Prislop, care a luat Rorr:âneştiul, iar urmaşii săi, Prislopul şi Frîncenii Soiului; Trifu din Vărai, cărui'a i s-a dat Ciula; Gheorghe Pop .din Copalnic-Mănăştur, care a fost instăipîni't aSU'Pra Coziei (sat dispărut); Simion din Lemniu, .care a beneficiat în devălmăşie încă din 1549, de un alt sat cu numele Cor.la,
din .apropiere; Luca Teodor cel Mic (Chiş-Tivadar), căruia i s-a s·chimbat Berchezoaia cu satul Curtuiu.~ml Mic; voievodul Gheorghe din Glod care a luat satul
natal şi Fr-încenii de PiatrăW. Aceste moşii li se cuveneau in virtutea aşa zisului
drept· voievodal din Transilvania aplicat întemeietorilor de slobozii prin colonizarea de oameni în locuri deşer'te sau defrişate de ei24 • Creşterea numărului de· localităţi noi, cu 6 între 14123-1474, cu 8 intre 1475-1543 şi cu 42 între 1544-1603
oglindeşte aportul remarcabil al voievozilor la dezvoltarea forţei de muncă a domeniului2s.
Fiind valabile numai cu consimţArnintul noului stăpin, privilegiile trebuiau
mereu reconfirmate. In 1548, Anna Băthory a reînnoit dania pentru Toma Hossu26 •
Cind austriecii şi-au extins cotropirea asupra Chioarului în 1566, voievozii au
solicitat graţia împăra'tului, ca donaţiile avute de la 'proprietarii anteriori să le
rămină pe mai departe27. Insă niciodată n-a fost invocat vreun act imperial care
să fi legiferat dobindirea averilor. Următorul proprietar,, Cristofor Hagymăs de
Beregsău, n-a lăsat decit două documente despre bunăvoinţa sa: o întărire de
danie a Româneştiului pentru voievodul Marian2B şi donaţia Duruşei lui Marcu
înţPles lonizată

Sărăcean211.

I

Abia prin Cristofor şi Sigismund Băthory, principi ai Transilvaniei, care s-au
considerat şi proprietari ai Chioarului, unii voievozi au obţinut, ,pentru ei şi do20

E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, II/2,

1888, p, 485.

Bucureşti,

21 A. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 73; şi J. Kădar,
Szolnok-Doboka vcirmegye Monographiiija, VI, Dees, p. 525.
zi L. Makkai, Szolnok-Doboka megye magyarsaganak pusztulasa a XVII szazad elejen, Kolozsvâr, 1942, p. 90.
:i:i D. Prodan, op. cit., p. 176; M. Szentgyorgyi, op. cit., p. 65; J. Kemeny,
Transsilvania possessionari.ia, XII, p. 20, 133; idem, Appendix Diplomatarii Tran-silvanici, D 13, manuscris la Bibl. Acad. Cluj, cota A 143; I. Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, I. Sibiu, 1892, p. 28, 31; J. Kâdâr, op.
cit., IV, p. 266; VI, p. 124.
24 E. Veress, op. cit., III, p. 179.
2s După datele publicate de M. Szentgyorgyi, op. cit.
26 V. Hossu, op. cit.
· 27 D. Prodan, op. cit., p. 175-176.
28 J. Kemeny, Transsilvania possessionaria, XII, p. 129 (cu greşeala indicării
lui Cristofor Bâthory in loc de Cristofor Hagymâs, care era stApin in 1570).
:lll Urbariul din 1651.
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naţiile

avute, consacrarea definitivă şi general valabilă a nobilităţii. Astfel. au
primit privilel!ii, în 1578 - fiii lui Dan Butean din ŞGmcuta; în 1579 - Mihail şi
Martin Bota din Cerneşti, fiii voievodului Teodor Bota cel Bătrîn; în acelaşi an,
Luca Teodor cel Mic (Chis-Tivadar) din Remetea Chioarului, acesta fiind primul
voicvGd cu blazon nobiliar; in 1579 sau .1580 - voievodul Marian din Prislop
:şi apoi urmaşii săi; în 1591 familia voievodală Chiş din Vărai, caTe s-a numit
şi Nemeş; un an mai ·llizÎIU voievozii Ioan şi Si!mion (Zah?) din Lemnilll; tot
atunci - voievodul Gheorghe din GlodJO.
Meri'tE!le acestor oameni erau, indiscutabil, mari. In urbariul domeniului
Chioar din 1566 se menţionează obligaţia îngrijirii tuturor bunurilor mobile şi
imobile ale domeniului, aflătoare in zona jurisdiciţei lor. :Ei urmăreau efectuarea
la timp a lucrărilor agricole pe seama cetăţii .sau a dregătorilor acesteia; strîngeau
dările obişnuite pentru stăpini sau cele pentru garnizoană şi unmăreau indepdinirea de către săteni a tuturor slujbelor şi prestaţiilor datorate31 •
Velei'tâţile de buni gospodari şi administratori, prestaţiile de care beneficiau
din partea iobagilor şi pretenţiile .abuvize în acest sens, ,scutiri'le de orice contribuţii (unele erau abia simbolice), daniile obţinute şi aranjamentele matrimoniale, veniturile· din mori :şi din cota parte de amenzi i-au săltat pe unii în situaţii
materiale şi sociale deosebite:l'l. V·oievodul Ionaş din Prislop, de exemplu, a fost
în stare. în 1602, să-l imprumute .pe generalul Basta cu 4.000 de florini. Ajuns guvernator al Transilvaniei, generalul austriac l-a ridicat vicecăpltan şi provisor al
domeniului~. funcţia a doua recăpătînd-o de la Caterina de Brandenburg şi Gheorghe Răkoczi I;j.l. Căsătoria Icu fosta doamnă a Moldovei, văduva lui Ştefan Răz
vanJ.'>, intervenţia sa pen·tru înnobilarea familiilor Hossu din Răstoci, Prodan din
PrisJ()p şi Tirr.bus din Ruşor ii atestă poziţia prestigioasăJO.
Ca adevAraţi conducători ai obştilor româneşti şi moŞtenitori ai unor cutume din epoca de libertate a acestor comuni'tăţi, voievozii din Chioar au indeplinit importante atribuţii juridice. Pentru aceasta, din gloabele jmpuse împricinaţilor, luau pentru ei ;pină 1a 1/3. In ofidolatul 'lor judecau, ajutaţi de juzii
săteşti, pricini.Je grave ca: lovirile, omorurile, hoţiile. prădările, răpirile de persoanp~ violurile, desfriul, adulterul, nesocotirea peceţii dregătorilor şi neinfăţişa
rea la judecată. Codul după care se conduceau era o .mixtură din vechiul drep't
românesc (jus valachicus} şi cel impus de stă(pîh1ii feUJd~li>1i'. m ins.tl'Ucţi'\11ii1le administratorului domeniului se preciza, în ianuarie 1604, că din vechime era obicei
ca voievozii să ţină juidecată tot la 14 zile, şi se ordona ca aceasta să rămină
pe mai departe; dar să nu judece prea a!iJ)rU, pentru ca iobagii să nu-şi pără
sească casele; !li nici de capul şi după voia lor, ci după dreptateJij.
Tot în legătură cu aceste atribuţii juridke trebuie considerată şi numirea
voievozilor în comisiile cons'tituite de principi ,pentru introducerea în posesia moşiilor primite de .. donatari" pe dorr:eniu Chioar. Găsim asemenea situaţii în luna
mai 1592 - cinid la trecerea satelor Poiana Blenchii si Fălcusa la cetatea Gherlei
iar a Gusti!C'i în proprietatea căpitanului Chioarului, Sigismun·d Băthory l-a numit
:JO M. Szentgyorgyi. op. cit., p. 65, 87-90; J. Kemeny, Trarissilvania possessionarta, XII, ,p. 20; idem., Diplomatarii .. •, D 12, p. 73; I. Puşcariu, op. cit., p. 28;
K. Tagănyi, Jegyzcke az orszâgos levoltârban a magyar es erdelyi udv. kanczellâriâk fOlâllitiisiiig taliilhato herczegi, grofi, baroi, honos.~âgi es nemesi okleveleknek, Budapest. 1886, p. 37; J. Kădăr, op. cit., V, p. 46; VI, ,p. 124; Magyar Gazdasâgtortenelmi Szemle, Budapest, 1899, VI, p. 413.
:n D. Prodan, op. cit.
J'l Idem.
:u J. Kadăr, op. cit., VI, .p. 555; VII, p. 348.
34
J. Kemeny, Appendix Diplomatarii .. ., D 17. ,p. 16, 32, cota A 147.
J.'>

J.

Kădăr,

op. cit., V, p. 562.

:u; J. Kemeny,

Appendix Diplomatarii .. ., D 17, p. 27, 45; M. Szentgy(kgyi,

op. cit., p. 89.
'ST D. Prodan, op. cit., p. 190.
JB

Magyar Gazdascigtortenelmi Szemle, Budapest,
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ca asistent pe voievodul Gheorghe din Glod; în septembrie 1595 - cind pentru
atribuirea proprietăţilor din Remetea familiei Chiş-Tivadar au asiStat voievozH
din Şomcuta, Cerneşti, Ciolt şi Lemniu; in 1609 - cind .prinicipele Gabriel Băthory
i-a însărcinat cu astfel de răspcnderi pe voievozii: Ionaş din Prislop, Dan şi Ioan
Nemeş din Vărai, Ioan din Glod; Clemente Peter. Simion şi Ioan Zah din Lemniu
- supranumiţi cind „homo Regio" dnd „hD-mo noSter" sau „Aulae familiaris"Jll.
Priceperea for in conducerea atitor treburi a fost dublată şi de o pregătire
intelectuală la nivelul epocii. Unii din'tre ei au îndeplinit chiar sarcini de notariat.
Prima menţiune despre un grămătic chiorean de la 11 februarie J609, se referă la
voievodul Ionaş din Prisllop {Jona Literato Vajda de Kis Bun)4". In acelat;i an,
principele Gabriel Bâthory a dat dispoziţie Conventului din Cluj-Mă.năştur ca
la introducerea in posesia unei rr.oşii să fie prezent alt „diac Ioan". El era voievodul din Glod. pe care-l găsim apoi, la 24 octombrie 1611, semnind în împrejurări similare, 'CU formula: „Joannes Literatus de Sosmeză" 41 •
Po;z:iţia socială a voiievozLlo:r IPTeSl.llPune că, .intr~un grad mai mare ~au maj
mi<:, ei au fost epitropii vieţii spirituale din circumscripţia lor.
Noile reali'tăţi istorice şi geografi-ce stabilite în regatul Ungariei după infrîngerea de la Mohâ-cs, din 1526. au cerut un număr tot mai mare de ostaşi,
care iSă fie angrenaţi în apărarea uneia dintre cele m2.i importante porţi de intrare
dinspre Ungaria - văile Someşului şi Lăpuşului. Ameninţată cind de turci, cînd
de austrieci, Transilvania, căreia i-a fost recun·oscută autonomia în 1541, şi-a fixat graniţele nord-vestice .ia Urnitele regiunilor Sălaj. Chioar şi Maramureşrlll.
Fiind expuşi mereu ata-c:urilor, locuitorii de aici au 'trebuit să fie pregătiţi permanent de rezistenţă şi adeseori de ofensivă. Rolul militar al voievozilor de sate
a crescut mult, trecînd înaintea -celui economic. Intre altele, ei au fost tot timpul
la dispoziţia ·cetăţii, împreună cu ceilalţi bărbaţi ai familiei, îndeplinind, că1ări. tot
felul de sarcini4 J. In urbariul din 1566, se menţionează că acest serviciu îl fă
ceau acum numai libertinii, iar voievodul era cel care purta grija rinduirii stră
jilor de noapte la cetate şi instruirii militare a supuşilor de~inaţi serviciului la
curtl"a princiară sau regală, ori pe oare îi condUtCea el insu.şi la război44 .
Documentar, participarea chiorenilor la sarcinile militare, e relevată între anii
1570-1581, cînd în Polonia se aflau, la chemarea şi în slujba regelui Ştefan Bâthory, rămas şi principe al Transilvaniei. numeroşi ostaşi, al căror nume a fost
derivat din cel al localităţilor de origine: ,Varcillyi (din Vărai), TOlgyes (Tulghieş),
Hosszufalvi (din Satu-Lung), Kărtvelyesi (din Curtuiuş), Nyiresi -(din Mesteacăn
sau Mireşu-'Mare), Magasfalvy (din Mogoşeşti), Somkuti (din Şomcuta), Remetei (din
Remetea), Kovciszi {din Coaş), Kălcsei (din Cukea), Laposi (din Lăpuşel), Raszt6czi (d:n Răstoci). Solymosi (din Şoimuşeni), Szurdok (din Surduc-Copalnic), Sasi
(din Şasa). Alţii purtau numele generic Kăvciri şi destul de mulţi, Vajda (Voievodul)45.
Baza de masă ·pe care o aveau voievozii în rindul populaţiei locale a făcut ca
sprijinul lor să fie foarte necesar în menţinerea puterii militare a cetăţii. In consecinţă, favorurile aoordate de către prindpii Transilvaniei, icu ocazia investirii
lor ca nobili de rang au fost condiţionate., ca şi in vremea investirii ca voievozi:
Dania satului Hovrila a fost reînnoită Buteneştilor cu obligarea lor la toa'te serviciile prestate înainte cetăţii. Sigismund Bâthory, întărind în 1591, actul prin
care tatăl său ii dase voievodului Luca Teodor cel Mic (Chis-Tivadar) Curtuiu.şul
Mic, a spcC'i ficat că, daică beneficiarii nu vor îndeplini serviciile cu care au mai
j~ J. Kcmeny, Appendix Dipwmatarii .. ., D 14, p. 122, 180, <:ota A 144 şi
D Hi, p. 6, 39. rota A 146; M. Szentgyorgyi, op. cit., p. 87.
·111 J. Kemeny, op. cit., D 16, p. 23 v.
-ii Idem, p. 98; M. Szentgyorgyi, op. ctt., p. 8.7.
42 Din istoria Transilvaniei I, BUICureşti, 1960, p. 117-119.
43 E. Veress, op. cit.
44 D. Prodan. op. cit.
45
E. Vcress, Fontes rerum Transylvanicarum, III, Budapest, 1918, p. 4-115.
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fost datQri cetăţii, atunci satul va reveni în proprietatea principelui. Cu asemenea
condiţii au .fost donaţi şi voievozii din Prislop, Gheorghe din Glod, Boteştii din

Cerneşti şi alţii46,

Astfel, prin meritele militare care şi le-au făcut in desele războaie din epocă,
voievozii chioreni au putut să menţină spiritul combativ al .maselor impotriva asupririi şi un regim politic rr.ai favorabil populaţiei româneşti din zonă.
Ur.mărind in ti.~ evoluţia administrativă a Chioaru1ui, constatăm că la
primele .menţiuni documentare, obştile româneşti erau arondate la două formaţiuni
mai mari - codro,l Finteuşului şi cel al Chechişului47 • In 1566, existau dousăprezece
voievodate,, la: Şomcuta, LucAceşti, Remetea, Lemniu, Răstoci, Perii-Vadului, Copalnj-c-Mănăştur, 'Cerneşti, Bozinta Mare, Prislop, Vărai şi BAbeni411. Caracterul
ereditar al funcţiei şi asocierea la conducere a urmaşilor (exemplu: Petru şi Toma
Hossu ·ia Răstoci - in 1525; voievodul Toma din Lucăceşti şi fiul său Dan - în
1566) ·a făcut ca satele să se rearondeze rr.ereu 49 • Rivalităţile .dintre vecini, ca şi
dintre urmaşii aceleiaşi familii voievodale, dorinţa de a-şi lArgi privilegiile, abuzurile admlnisbraufrilor domeniului şi sb'ipîndfor cetăţii au 1Provooat dese treceri de
sate de la un oficiolat la altul, iar la începutul .secolului al XVII-iea, o acută
tendinţă de fArimiţare a voievodatelor. Nu în:ttmplător, în 1603 găsim formaţiuni
noi la: Berinţa, Vima Mică,, Ciolt, Mireşu-Mare şi Gold 50 - ultinml ataşat Chioarului ·în 1571, prin ruperea in două a voievodatului Gilgăului de pe domeniul
Ciceu51 •
Slăbirea poziţiei sociale a voievozilor a fost accentuată de politica principelui~ardinal Andrei Băthori subordonată iobăi;?irii piturilor libere ţărăneşti.
Situaţia în care ajunsese o parte a voievozilor ~hioreni o evocă cu obiectivitate
scrisoarea principelui Gabriel Bethlen din 21 noiembrie 1615: „Pe aceştia, în vre-

me.a

sărmanului principe Bathory, .unii
şi au vrut să-i facă iobagi, dar

dintTe donatari i-au asuprit foarte fărli
ei sărmanii nu le-au îngăduit-o şi atunci
au scăpat de iobăgie prin pribegire şi .pierderea întregii lor averi" 52. Nici austrie-

de veste

cilor nu le-a fost convenabilă reziS'tenţa opusă lor in Chioar, ceea ce şi explică
de ce Dieta de la Bratislava nu a recunoscut decît proprietăţile voievozilor filohabsburgici: Toma Butean, Luca Chiş-Tivadar şi voievodul Ionaş din Prisl01po:l.
lmplJ.icarea voievozilor în opinia favorabilă pAtrunderii Jui Mihai Viteazul în
zonă le-a atras şi adversitatea nobilimii maghiare 54• Cînd in ,1602 Moise Szekelly
l-a urrr.ărit pe generalul Basta, a pAtruns '.în Chioar cu tătarii, operînd un adevărat genocid55. Căpitanul suprem Ioan Szilăgy a adus şi el, :in ,perioadele cit a
comanda't cetatea,, mari prejudicii libertăţilor şi averilor voievozilor prin abuzurile saJe56.
Preluind, în 1608, domeniul Chioar ca un bun personal, principele Gabriel
Băthorţ sa străduit să-i redea forţa economicit şi militară de care ,potenţial dispunea5 . In primul rind el s-a bazat pe voievozii locali şi pe ţărănimea liberă.
Ca atare, au fost întăriţi în drepturile vechi şi reinnobilaţi: voievodul Ioan Chiş
din Vărai . .cAruia i s-a dat şi· satul Şoimuşeni; familia Bota din Cerneşti; Clemente Peter din Lemniu, care a mai primit moşiile Cuciulat şi Cozia; Teodor
Butean din Şomcu'ta, care a fost îmbogăţit cu moşia Stejera; fraţii Pop ,din Copalnic-MAnăştur, care au mai primit şi Trestia; voievodul Ionaş din Prţjslop,
M. Szentgy/:Srgyi, op. cit., p. 87-90; J. Kemeny, diplomele citate.
R. Popa, op. cit.
D. Prodan, op. cit., p. 175.
49 Urbarille din 1651 şi 1566 ale Chioarului.
50 L. Makkai, op. cit.
51 M. Szentgyorgyi, op. cit., p. 23.
52 E. Veress, Documente .•., IX, p. 62-63.
53 Şt. Meteş, Viaţa agrară ..., I, p. 217.
M S. Iosi,pescu, Mihai Viteazul şi cetatea ChioaMJilut, in Contemporanul,
an 1981, nr 39 (1820), p. 3.
55 Ist. Rom. III, 1964, p. 145; Şt. Meteş, Viaţa agrară ..•, I, p. 218.
oo E. Veress, Documente ... , IX, p. &2-63.
46
47
48
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adăugat la celelalte şi majda Ş:asa; l.Juipu şi Petru Chiş-Tivadar. diln
Remetea; ·voievozii Costin şi Gheorghe din Glod; familia Pop-Demeter, din Româneşti, ramură a spiţei voievodului Marian şi alţii58.
In 1610, Cozma şi Toma Dragomir din Ruşor au ,fost· innobilaţi cu casa şi
moşia. aşa cum a fost reînnobilată familia voievodală Pogăceaş din Hideaga şi
iarăşi Clemente Peter. Familiile Zah din Lemniu şi Nemeş din Letca, voievodul
Ionaş din Prislop, Dănilă şi Teodor Chiş din Vărai au fost 'asociaţi ca devălmaşi
la moşia Cozla. .In acela.şi an, a fost donat cu o moşie, la Mesteacăn. Luca Hossu,
fiul cel mare al fostului voievod din Răstoci. I-au fost reiconfirmate şi proprietăţile lui Grigore Voievod din Ciolt şi ale soţiei sale, ,Margareta de Rerr.etea fiica lui Luca Chiş-Tivadar59.
Cu inţelepciune politică, principele Gabriel Bethlen a rej(lementat şi intArit
proprietăţile voievozilor şi urmlaşilor lor din Glod, iMesteadln, Ruşor, :Prislop,
C01Palnic-Mănăştur făclndu-şi-i astfel devotaţi60, I-a pus in drepturi şi pe cei
cAzliţi în servitute., care s-au adresat lui şi D1etei ţării&\.
Principele Gheorghe Râk6czi I a contir.uat sA se sprijine pe pătura liberă
ţărănească, şi în valul de înnobilări ca „armalişti" stîrnit de el a jnclus şi familia
Pop· alias Vaida (Voievodul) din Coaş şi pe fiii mai mici ai ul'timului voievod pe
la RAstoci62. Cu ocazia întocmirii urbariului din 1651, familia SArăceanu din Duru.şa a pretins şi ea recunoa.ş'terea nobilităţjjl>J.
'·
. In mod paradoxal, acest val de înnobilări a gr:ăbj't procesul dispariţiei· instituţiei voievoziei. Juzii nobiliari au preluat atribuţiile juridice şi administrative
pe domeniu - fiind numiţi de autoritatea magnaţilor maghiari din conducerea
di.strictului şi a comitatului Solnocul de Mijloc. Treptat, şpanilor domeniali specializaţi în producţia .agricolă li s-au încredinţat activităţile economice de
pe ,pămînturile cetăţii iar militarilor de ,profesie .(în special rr.ercenari) - instruirea foştilor voievozi şi a urmaşilor lor, obligaţi la aduna·rea în tabere de lUPtă ori
de cite ori se ivea vreo primejdie la graniţele districtului64.

alnlia. i s-a

Cu toate acestea, spiritul de autonomie românească întreţinut de
voievozi n-a dispărut. El s-a perpetuat în alte ipostaze prin acea pătură
de nobilime ţărăneas'că năsicută din voievozi, tot mai densă pe măsură
ce urca spre secolul al XVIII-lea. Era o nobilime înzestrată cu averi puţine
M. Szentgyorgyi, op. cit., p. 19-20.
I. Puşcariu, op. cit., I, p. 33, 34, 93; II, p. 43; J. Kădăr. op. cit., V, p. 584;
J. Kemeny, Appendix Diplomat-arii ... , D 16, p. 14, 23, 34, 52; acelaşi, Transsilvania
possessionaria, XII, p. 92, 516; idem, Diplomatarium •. ., IX, p. 122.
5
~ J. Kemeny, Appendix Diplomatarit .. ., D 16, p. 60, 75; idem, Diplomatarium .. ·., VII, p. l; idem, Transsilvania possessionaria, XII, p. 41; I. Puşcariu,
Date istorice ... , I, p. 32, 33, 37, 79, 93, 100, 143-146.
611 J. Kemeny, Appendix .. •, D 16, p. 165, 170, ,265; J. Kădar, op. cit., IV, p.
222; V, p. 584.
61 E. Veress, Documente ... , IX, p. 62-63.
02 I. Puşcariu, Date istorice ... , I, p. 28,, 26; J. Kădăr, op. cit„ IV, p. 258;
J. Kemeny, Appendix .. ., D 17, p. 45.
6:J M. Szentgyorgyi, op. cit., p. 87.
64 Conscripţiile din 1639 şi 1647 nu mai menţionează voievodatele (vezi L. Makkai, I Rcik6czi Gyorgy birtokainak gazdascigi iratai. 1631-1648, Budapest, 1954),
iar urbariul din 1651 consemnează şipanate. Pentru aspectele militare vezi: Şt. Meteş, în Revista Arhivelor, 7, 1946, nr. 1, p. 13; conscrLpţia nbbililor din 1668 la
J. Kemeny, Supplementum Dip'lomatarii .. ., X, p. 340, la Bibi. Acad. R.S.R., filiala Cluj, cota A 127.
51
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şi

poate tbcmai 'de aceea, unită în aspiraţiile ftindamentale de libertate şi
demnitate naţîonală cu masele iobăgite, împreună cu care au realizat o
rezistenţă rom,ânească eficientă ptnă în epoca modernă.
VALER HOSSU

DIE WOJWODEN VON CHIOAR IM 14.-15. TEN JH.
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Die Ruinănen vom ,Gebiet Cet~tea de Piatră ' Chioar / lebten im Mit'te'l.alter
in Dorfwojwodenschaft"en. Diese Dorigemeinsahaiten Wlllrdien von Wojwoden gefuhrt,
die anfangs, gewăhlt, ~ăter von Feudalherren ernannt wurden. Die vorliegende
Studie, die die Problematik der Wojwoden von idem obenerwăhnten Gebiet untersucht, verfolgt ihren sozialen Aufs'tieg von der Leibeigenschaft zum Adel mit ihren
spezilfischen adm.iinistI'ativen, w1irtsc:haftlichen, ju'l"i.Stischen, ku:lrturellen und .militărischen .A.ufgaben. Diese Aufgaben erleiiehterten ihn.en das Aufbewahren in
diesem Gebiet einer materiellen und ~eistigen Entităt unverfălschten rufnărtlschen
Charakters, die von ungari·schen Behorden nicht einmal nach .1650 aufgelOst werdcn konnte, als die Wojwodeninstitution praktisch schon nicht rr.ehr existierte.
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REPERTORIUL LOCALITĂŢILOR DIN SALAJ
1N SECOLUL AL XV-LEA

lnainte de a fi existat un judeţ Sălaj, a existat o formaţiune mai
întinsă, „Ţara SHvaniei", care a cuprins o parte din actualul judeţ
Sălaj dar a cuprins şi din teritoriile în'VeCinate. Lucrările de specialitate
nu dau o delimitare precisă a Ţării Silv,an.iei, întinderea ei fiind greu

de precizat. Se ştie însă că teritOTiul judeţu'lui Sălaj a fost cuprins în
evul mediu în comit.atele CraSIIla şi SoLnocul de Mij[oc, în unele perioade cu extindere şi asupra districtului Chioar. (planşa I).
TraillSHvania a putut fi organizată de statul feudal maghiar abia
în a doua jurnătartie a secolului al Xii-lea, deoarece populaţia băşti
naşă se împotrivea schimbării proprjil1ar instituţii şi datorită faptului că
regalitatea maghiară întîmpina greutăţi în organizarea unor teritorii
atît de vaste. Pentru a în!lătura rezistenţa populaţiei româneşti din zonele transforma/te în comiitate, regalitaitea maghiairă a fost nevoită să
caute colaborarea elementelor feudale rarnăneşti, atrăgindu-le pe une'le
in slujba e'i.1. In veacul al Xii-lea iSînt pomenite documentar în Thansilvania zece comi,tate, printre care CA-asna la 1164 şi Solnoc 1a 1166.
Comitatele apusene: Satu Mare, Crasna, Sdlnocul de Mijloc şi cel
Exterior, Bihor, Zarand, Arad şi comitatul Maramureşului nu făceau
parte din voievodaitu'l Transilvaniei şi aveau o organizare aparte numită Parţium 2 . ln fruntea comitatului era un comite, ajutat în conducerea comi'tatului de un vicecomite ales din rîndurile familiarilor cornitelui.
Românii aveau organizaţii administrative, judiciare şi militare proprii. Cnezatele şi voievodatele erau vechi insti.1tuţii autohtone, iar districtele erau unităţi care cuprindeau un număr de cnezate şi voievodate
locale ce s-au format concomitent cu comitatele şi scaunele săseşti şi
săcuieşti, cnezaJte şi voievodate care asigurau obştilor româneşti autonomii locale, variabile însă în timp şi spaţiu. Majoritatea districtelor se
organizau în jurul cetăţilor regale de margine. Ele depindeau de proprietarul castelu'l.ui dar se bucurau totuşi de o 'anumită autonomie. De
mult de tot, împreună cu cetăţile respective, o parte din aceste districte
au trecut ca danii regale, în posesiunea particulară. Astfel de districte
româneşti existau şi pe domeniile regale şi particulare din comitartele
1
2

I st Rom, II, p. 95.
Ibidem, p. 260.
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Crasna şi Solnoc. In ce priveşte organizarea internă a districteloc, se
conduceau după obiceiul pămîntu1ui, „jus valachium", pe caire a fost nevoită să_,l respecte şi stăpînirea feudală maghiară 3 • De-a lungul timpului, ţinutul Sălajului a suportat mai multe împărţiri adm.inistrativ-teritoriale care i-au schimbat aspectul în secolul al XVIII-lea şi al
XIX-lea.
Aspectul geografic şi-a pus amprenta pe întreaga istorie a Sălajului.
Este situat în partea de nord-vest a ţării, intre Carpaţii Occidentali şi
Carpaţii Orientali. Relieful este variat cuprinzind patru zone fizicogeografice: muntoasă, depresionară, deluroasă şi de cîmpie. Varietatea formelor de relief şi structura geologică a judeţului d~termină şi
varietatea bogăţiilor solului şi subsolului: s-a dezvo·ltat agricultura„ dispune de zăcăminte de cărbune brun, lignit, cakair, argilă, nisipuri cmirţoase, a1abastru, ape minerale etc. DescopetrirHe arheol'Ogice atestă dfdin
cele mai vechi timpuri ·omul a găsit aici condiţii prielnice traiului 4• Fiind
situat în zona de trecere dintre Carpaţii Occidenrtali şi Carpaţii Orientali,
a foSJt traversat din toate părţile şi prădat adeseori de către turci şi
tătari, a suportat imixtiunea coroanei ungare cu toate consecinţele ei.
Pe aici trecea şi drumul sării care venea dinspre Poarta Meseşului indreptindu-se spre Crasna, apoi atingea Barcăul înspre Nuşfalău şi Zăuan
urcînd spre Carastelec şi tndreptindu-se spre Sălacea (judeţul Bihor)
unde existau depozite de sare5• Din aceste cauze, din m'Ortive de apărare
a trecătorii din Meseş şi pentru a stăvili accesul dinspre nordul Meseşului, apar fortificaţiile medievale cu rol complex economic, politic, social şi militar. Totodată, prin intemediul fortificaţiilor se controla şi drumul sării adeseori folosit şi ca arteră de circulaţie militară.
ln jurul acestor fortificaţii se string obştile româneşti caire îşi păsţrează
entitatea. In secolele al XIII-lea - al XV-lea, un rol de seamă, în
organizarea militară a Transilvaniei a jucat şi cetatea Chioar.
„
Principalele invazii tătare menţionate Îlil documentele de epocă au
fost cele din anii 1241-1242, 1265, 1289, 1290, 1301, 1331 şi inva;da
din 1342. Incepînd din a doua jumătate al secolului al XIV-lea, lini,ştea
Transilvaniei es~ adînc tulburată de ameninţaTea turcilor otomani.
Cu toate că au fost înfrînţi la Rovine, turcii şi-au înteţit tendinţele de
înaintare spre Europa Centrală prin atacurile asupra Ungariei pe care
o simţeau s[ăbită de fărîmiţiarea feudală. Adeseori, trecînd peste teritoriul Ungariei ajungeau în Transilvania. Secolul al XV-lea este marcat
de incursiunile otomane: 1420, 1428, 1432, 1438, 1442, 1479, 1482, 1493.
Pe fondul acestor dramatice încleştări, isforia aşezărilor din Sălaj e~te
deosebit de zbuciumată.
'
Marea majoritate a localităţiloir medievale erau ~ezări rurale. De
pe urma marilor invazii tătare şi turceşti, oraşele au suferit grele pier3
4

5

Ibidem, p. 263.
Judeţele Romântet Soctaliste, Bucureşti, 1969, p. 434.
A. A. Rusu, în Acta MP, 2, 1978, p. 90, nota 5.
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deri. Cu toate acestea, aşezările îşi continuă viaţa iar intre secolele
XIII-XVI se organizează autoapărarea. ln acest interval apar cetăţi
şi castele ale nobilimii şi ale comunităţi-lor săteşti şi orăşeneşti. Desigur că odată cu trecerea vremii se pierd o parte din aşezări dar apar
şi aşezări noi. ln ce priveşte atestarea documentairă, multe din aşezările
pomenite sînt mai vechi decît atestarea lor, avînd deja un trecut istoric în momentul pomenirii în documente.
ln Sălajul medieval, ceil. mai răspîndit tip de salt se pare că era
cP.l de-a lungul unei văi sau al drumului. Aşezările au o evoluţie numerică ascendentă de la o perioadă la alta pînă clnd soade. Acesta este
semnul că roiirea este mai puţin intensă. ln procesul de roire, locul
de frunte îl ocupă districtele româneşti din Transilvania. Raportul dintre aşezările pomenite documenitar în Sălaj înainte de 1350 şi cele
amintite pentru prima dată între 1351-1541 este de 330;0 şi de 670fo6 • ln
comitatul Solnocul de Mijloc sînt pomenite pînă la 1350 cca. 18D/0 din
aşezări şi în perioada următoare, în secolul al XV-lea începutul secolului al XVI-lea, cca. 820/o din aşezări. Desigur că în prima perioadă
popuil'aţia s-a împotrivit procesului de feudalizare pentru ca pînă în
seco'lul al XV-lea împotrivirea să scadă. ln mare măsură a fost îrufll'întă
de forţele feudale: regalitate, voievodat, nobilime şi biserică7 . Faţă de
144 localităţi existente în secolul al XVIII-lea împreună cu cetatea
Aranyos, 8 în secolul al XV-lea existau 200 localităţi. ln comitatul Crasna
în aceeaşi perioadă dinainte de 1350 sînt amintite 490/o dintre ·aşezări ca
între 1351-1541 să găsim 510/o din aşezări 9 . In secolul al XV-lea existau 101 localităţi faţă de 72 localităţi exiSll:ente în secolul a'l XVIIIlea10. ln Chioar raportul dintre 1351 şi 1541 este de 16,20/o faţă de
"83,80/o în ultima perioadă amintită 11 • Răstimpu[ dinitre 1401-1437 înseamnă pentru Chioar extensiunea maximă a relaţiilor feudale cu particularităţile specifice domeniilor de cetate, deoarece majoritatea aşezări
lor făceau parte din domeniul cetăţii Chioar12. ln secolul al XV-lea,
în districtul Chioar, din 89 locailităţi existente în secolul al XVIII-lea13,
sini atestate documentar 40 localităţi.
Aşezările medievale aveau o organizare internă proprie: în fruntea
satului era un jude sau cneaz, indiferent de faptul că era sat de ţărani
liberi sau de ţărani aserviţi. Judele avea largi atribuţiuni juridice, fiscale, economice, administrative, etc., beneficiind de anumite scutiri de
dări şi biruri faţă de vistierie şi stăpînul feudal şi fiind răsplătit pentru judecăţi sau alte servicii. In conducerea satului judele era ajutat
8 Şt.
1

Pascu, Voievodatul Transtlvantei, Cluj-Napoca, li, 1979, p. 28.

Ibidem, p. 26.

s E. Wagner, în Acta MP, 6, 1982, p. 175-199, anexa 2.
Pascu, op. cit., p. 32.
10 E. Wagner, op. cit., anexa 1.
11 Şt. Pascu, op. cit., p. 32.
12 Ibidem, p. 45.
13 E. Wagner, op. ctt., anexa 3.

9 Şt.
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de un mic sfat alcătuit din juraţi aleşi de obştea sătească pe un timp
determinatu.
In izvoarele medievale satul de pe teritoriul Sălajului poartă denumiri diferite: villa - sat (villa Roba, lingă Mirsid; vtilla Saicu, lingă
Peceiu); possessio - moşie mare sau mică, feudală sau ţărănească, moşie moştenită, moşie dobîndită, sau înţelesul de sat propriu-zis (poss.
Paptheleke; poss. Zazar); terra - poate avea aceeaşi accepţiune cu
possessio, poate fi formaţiune politică, poate fi hotarul unui sat, pă
mînt în general (Dedacs, localitate dispărută lingă Leşmir, terra Matha
lingă Şimleu); praedium sat nelocuit adică pămînt locuit mai înainte
dar pustiit; pentru secolele XIII-XIV termenul are acelaşi sens cu cel
de viUa (praedium Domozlo; praedium Sutakujlak); villa olachalis sat românesc (villa olachalis Boyan; villa olachalis Bred; possessio volahalis Chan; villa olachalis Gelenczemezeo); oppidum - tîrg (oppidum
Akos); oppidum Almas; oppidum Hodad; oppidum Zylah) 15 .
De-a lungul secolelor apar aşezări noi. Motivele întemeierii sînt
multiple. In unele cazuri, locuitirii satelor se înmulţesc şi încep să defrişeze sau să îngrijească terenurile pustii de la marginea satului, o
parte din locuitori roind din vechea aşezare şi întemeind o aşezare
nouă. Acest fenomen se poate petrece şi dacă ogoarele erau la o depăr
tare prea mare. In acest caz, o parte a locuitorilor se desprinde de sat
şi întemeiază o aşezare nouă 16 • Acest caz se întîlneşte şi în zona Săla
jului, din care motiv figurează mai multe aşezări cu aceeaşi denumnre
avînd apelativul „de Sus", „de Mijloc" sau „de Jos": Asuaju de .Tos
şi Asuaju de Sus; Cosniciu de Jos şi Cosniciu de Sus; Meseşenii de Jos
şi Meseşenii de Sus; Oarţa de Jos, Oarţa de Mijloc şi Oarţa de Sus. Este
greu de stabilit care sînt satele vechi şi care sînt cele ce s-au desprins
şi s-au întemeiat mai tîrziu pentru că unele s-au mutat mai „sus" şi
altele s-au mutat mai „jos" 17. Unele documente păstrează aprecierea
vremii în raport de numărul gospodăriilor şi al populaţiei: Derşida M<ire
şi Derşida Mică; satu Mic. Alteori, din denumirea satului reiese etnicitatea locuitorilor, de cele mai multe ori văzîndu-se şi care (de regulă
cel mic) s-a desprins din aşezarea veche (de regulă .cea mare): Bocşa
şi Bocşiţa; Cehalul românesc şi Cehăluţ; Valcău de Jos şi Valcău de Sus.
In cazul Sălajului ca şi al altor comitate transilvane, satele se divizau şi în urma opresiunii feudale. Astfel, în timpul feudalizării, obştile
săteşti din zonele cu voievodate, cnezate şi districte româneşti, s-au desprins din obştea care începuse să se destrame şi au întemeiat aşezări
noi. De multe ori, noua aşezare poartă numele vechiului sat sau un
nume derivat din satul de bastină 1 8. In cazul în care satul se strămuta
de bună voie în căutarea un~r condiţii mai uşoare de viaţă, ferit de
opresiunea feudală, noua aşezare poate purta numele cneazului sau voievodului întemeietor: Prodanfalva, satul lui Prodan; Vajkfalwa, într:m~iiat
Pascu, op. cit., I, p. 394-395.
Ibidem, p. 393-394.
Idem, II, p. 57.
Idem, I, p. 224.

1~ Şt.
15

lG
11

I

I
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de Vajk. Cnezii şi juzii au întemeiat numeroase sate, defrişînd şi desţelenind terenuri. Pentru încurajarea întemeierii de noi sate, nobUimea
si biserica scutea ţăranii de obMgaţii pe o anumită perioadă 'ademe.:iindu-i să se aşeze în locuri pustii: stăpînul domeniului Chioar, Ioan
Dragffi, le-a oferit lui Petre şi Toma Hossu din Mesteacăn locul pentru
constituirea unei mori, cu

obligaţia

ca tot acolo

să

ridice

şi

un sat

(Răstoci). Actul menţionează că celor doi li s-a dat şi voievodatul1 9 .
In acelaşi timp se petrece şi fenomenul invers: de-a lungul secole-

lor se constată că nu mai există toate asezările atestate documentar într-o perioadă anterioară. In anumite împrejurări unele aşezăr;i dispar
ceea ce nu înseamnă neapărat că a5ezările respectiYe şi-au încetat existenţa. Desigur că au fost localităţi distruse în timpul invaziilor tătarilor
sau turcilor, altor războaie. De asemenea, unele aşezări au fost pără
site de locuitoriii lor care s-au mutat în altă parte sau au pierit cu ocazia unor epidemii (ex. ciuma din 1348-1349). Există însă cazul multor
aşezări care s-au unit cu altele sau au fost înghiţite de aşezări mai mari
si c1eci, si-au continuat existenta. Nu arareori un sat mai mare, mai
bine aşez'at, s-a apropiat de alt ~at mai mic şi l-a integrat. Alteori, unii
feudali strămutau satul feudalilor vecini şi-i sileau pe locuitori să-şi
părăsească domeniile şi să se mute pe propriul domeniu. Pentru a se
pierde urma satului, noua aşezare primea un nume schimbat. Există şi
fenomenul mutării de bună voie, cînd satele. după secătuirea pămîntului
şi-au mutat vatra în altă parte fie păstrînd numele vechii aşezări, fie
schimbîndu-i numele. Deci, în realitate a dispărut cu adevărat un număr
relativ mic de aşezări. Majoritatea aşezărilor care nu mai sînt pomenite
în documente nu mai pot fii identificate cu toate că şi-au contiruat
existenţa.

Referitor la originea numelor de sate este greu să se facă comentarii pentru perioada de care ne-am ocupat. Lucrarea principală care
trateC1ză istoria Transilvaniei (Şt. Pascu, Voivodatul Transilvani<'i, II,
Cluj-Napoca, J979, p. 55) recomandă prudenţă în interpretarea documentelor în acest sens. Toponimele şi documentele înregistrate nu oferă
date suplimentare pentru comentarii.
Lucrarea de faţă îşi prooune să repertonizeze localităţile Sălajului
din sc>colul al XV-lea, urmărindu-le evoluţia în această perioadă de
creştere numerică a populaţiei şi aşezărilor după marile invazii tătare,
în perioada celor mai mari prefaceri social-economice şi social-polibice.
Autoarea a intentionat să realizeze o încercare de sistematizare a informaţiei existente În istoriografiia actuală, utilizînd şi cercetări propriiii şi
adresîndu-se unui cerc larg de specialişti, profesorilor de ştiinţe sociale
ca şi tuturor celor interesaţi în problemele istoriei medievale a Sălajului.
In acest scop, pentru a uşura mînuirea informaţiei, localităţile au fost
ordonate alfabetic după numele actual în cadrul fiecărui comitat şi în
II, p. 73-74.
V. Hossu, în Acta MP, 4, 1980, p. 421.

ts Idem,
19

18 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VIII/1964
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districtul Chioar, urmărindu-se întîi localităţile existente, apoi cele dispărute pînă la sfîrşitul secolului al XV-iea. Denumi11ile localităţilor sînt
date după Indicatorul localităţilor din România iar pentru localiităţile
dispărute de-a lungul epocii feudale s-a folosit Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania întocmit de Cor:iolan Suciu.

COMITATUL SOLNOCUL DE MIJLOC
1. AClŞ (corn. Ac.iş); a) 1402 Akus; b) 1421 oppidlilll1 Akos; c) .1475 Akus. Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, 'I, p. 24; .c) ,Petri Szilagy, III, p. 18-19.
2. ADY ENDRE (corn. Căuaş); vechea denumire Meţenţ, Meţenţi, Mecenţiu, EriuMeţenţ; a) 1414 Mindszen,t; b) 1471 Miru::lzenth; c) 1475 Mendzenth.
Btbltografie: a, c) Petri, Szil6.gy, Ul, p, 397; b) Suciu, Dicţionar, I, p. 25
3. AGHIREŞ (corn. Meseşenii de Jos); 1475 Egresipathak.
Bibliografie: Petrt, Sztl6.gy, III, p. 341; Suciu, Dicţionar, I, p. 26.
4. ALUNIŞ <(corn. Benesat); a) 1423 Zeplak; b) 1450 Zephlak.
Bfblfografie: a) Suctu, Dicţionar, I, p. 37; b) Petri, Sztlagy, IV, p. 382.

5. APACzyA (corn. Hodod). Prima atestare în secolul al XIV-iea, ultima atestare in secolul al XVIII-iea; a) 1451 Apaczya; b) 1462 poss. Apacha; c)
1475 Apaczy; - pustă la nord de Hodod.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szilligy, III, p. 8; Suciu, Dicţionar, li, p. 290.
6. ARANYAS (corn. NApradea). Prima atestare ln secolul XIV, ultima atestare ln
secolul XVI. Nu este amintită din 1383 pină ln 1577.
Bibliografie: Petri, Sziliăgy, 11, p. 15; Suctu, Dicţionar, li, p. 290-291.
7. ARCHID (corn. Coşe:ill.l). Nu este amintiită din 1368 pînă în 1543.
Bibliografie: Petrt, Sztl6.gy, III, p. 350; Suciu, Dicţionar, I, p. 43.
8. ARDUZEL (corn. Ulmenri); a) 1405 Anio, Kysordo; b) 1409 Ard6; .c) 1470 Kysardo.
d) Biserici reformaltA, ctitorie a :famill.ei Dragu maghilarlzată sub numele de Drâgffy.
Du,pă o însemnare din 1810, un Bartolomeu Drăgffy int.emeilad în .1482 o biserică
în Ardud, afiezindu"iSe un epilbaf în 1501. Intre timp Îlllsă, ruin:a d:Ln Ardud a dispărut şi s-a pj.erdiut şi epitaful.
Bibliografie: a) Suctu, Dicţionar, I, p. 44; b, c) Petrt, Sztldgy, III, p. 12; d) Vătă
ştanu, Istoria artei feudale, I, p. 543.
9. ASUAJU DE JOS (corn. Asuaju ,de Sus); a) 1424 Also Azywagh; b) 1475 Also
Ozywagh.
Bibltografte: a) Petrt, Sztldgy, IV, p. 606; b) Suciu, Dicţionar, I, p, 46.
10. ASUAJU DE SUS (oom. Asmju de Sus); a). 1424 Felse Azywagh; b) 1475 Felsewazywagh.
Biblfografte: a) Suciu, Dicţionar, I, p. 46-47; b) Petri, Sztlagy, IV, p. 607-614.
111. BABTA (corn. Bogdand); a) 1424 Babocha; b) 1451 Kisbabocsa; c) 1461 Baibocza;
d) 1464 Babotm.
Btblfografie: a, b, c, d) Petrt, Sztldgy, III, p. 93; Suctu, Dicţionar, I, p. 50.
12. BABUKTELKE (corn. Bobota). Atestat din secolul XIII, ultima atestare in secolul XVIII. a) 1427 Biboteleke; b) 1471 Babuktelek; c) 1475 Babatheleke;
d) 1479 Babodtheleke; e) 1486 Babuchthelek; f) 1492 Babuttelek, Babickthelek, Babdotheleke, Babwkthelelre, Babwtheleke; - LingA Derşida Mare.
Bibliografie: a, b, c, d, e, f) Petrt, Sztldgy, III, p. 35.
13. BAITA (Băiţa de sub Codru). Vechea deruurr.Jre era Băiţa de sub Codru. 1475
MaSOibanya.
Btbliografte: Petri, Szilăgy, IV, p. 109; Suciu, Dicţionar, I, p. 62.
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(corn. Băseşt'i); a) 1424 Bazzafailwa ail.io nomi.ine Elyefallwa; b) 1470
Bazafalwa.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 545; Suciu, Dicţionar, I, p. 65.
15. BELTIUG (corn. Beltin1{); a. 1414 Bdthwk; b. 1424 Belthewk; c.· 1418 Belthelek;
<l. 1470 Belthd; e. 1475 oppidum Erdenaljia, Beltek.
Bibliografie: a, b. c, d, e) Suciu Dicţionar. I, p. 69.
16. BENESAT (corn. Benesat); a) 1475 BeruN!falwa, Benedfalva; b) 1487 Benedekfalwa.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 111; Suciu, Dicţionar, I, p. 70.
17. BEUNE (corn. Sălăţig). Prima atestare în seoolull XIV, ultlima a.testare in secolul XVII. 1440 Zbwnye; - Contopit în satul Sălăţig.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 171; Suciu, Dicţionar, II, p. 298.
ÎB'.°"BICAZ
Bicaz); a)-,1424 Bykazfalwa; b) 1461 Byklakza; c)--14170 -By.kaz;'
.
d) 1475 Kekacza; e) 1945 Bikacz.
.
Bibliografie: a, c, d) Suciu, Dicţionar, I, p. 177; b, e) Petri, Szilcigy, III, p. 125.
19. BIUŞA (corn. Bone.sat); a) 1423 Beoshazia; b) 1433 Beroshiaza; e) 1450 ,Bwshaza;
d) 1487 Beushaza.
Bibliografie: a, b, c, d, Petri, Sztlcigy, II, p. 163; Suciu, Dicţionar, I, p. 81.
20. BIRSAU DE JOS (corn. BiTsău de Sus); a) 1470 Alsoberekzo; b) 1475 Berekzo.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 119; Suciu, Dicţionar, I, p. 83.
21. BIRSAU DE SUS (corn. :Bîrsău de Sus); a) 1470 Felsewberekzo; b) 1'475 Berekzo.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 119. Suciu, Dicţionar, I, p. 83.
22. BLAJA (aparţine de Tăşnad); 1454 Balashaza.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 84~
23. BOBOTA (corn. Bobota); a) 1427 Bib-Oltheleke; b) 1471 Babuhtelek; c) 1475 Babăiheike; d) 1479 Babodtheleke; c) 1486 Babuchtelek; f) 14192 BabuJthelek,
Bablckthelek. Babiotheleke, Babwthelek, Babwtheleke.
Bibliografie: a, b, c, d, e, f) Petri, Szilcigy, III, p. 35; Suciu, Dicţtonar, I, p. 85.
24. BOCŞIŢ A (corn. Hercclea111); 1450 Also Baxa, Blakcha.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 66; Suciu, Dicţionar, I, p. 87.
25. BOGDAND {oom. Bogdand); a) 1454 Magdand <= Bogdand>; b) 1475 Bagdan.
H-:.bliografte: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 133; Suciu, Dicţionar, I, p. 89.
26~BOIANri"MARE (eoni. Bciianu M are); a) 1429 Bayon; b) 1465 :Boyon. ·
~-
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 63; Suciu, Dicţionar, I, p. 91.
27. BORZLYWK {corn. Asuaju de Sus). Prima atestare Ia sfîrşitul secolului al
XIV-iea, ultima atestare in secolul al XVIII-iea. a) 1424 Borlyk; b) ·1464
Borzluk; c) 1489 Borznik; - Pe lingă Asuaju de Jos.
~ibliografie: a) Suciu, Dicţionar, II, p. 302. b, c) Petrl, Szilâgy, III, p. 158; Suciu,
Dicţio:-?ar, II, p. 302.
28. BREBI (corn. Crea1ca); a) 1423 vil!Jla olla.chaHs Bred; b) 1450 Bered; c) 1475 Bros:
Bibliografie: a, b, c, Petri, Szilâgy, III, p. 174. Suciu, Dicţionar, I, p. 104.
.
29. BULGARI (corn. Sălăţiig; a) 1413 Nyrmon; b) 1454 Nagrr.ar, Naghmoln; c) 1492
Nagh-Mon.
Bibliografie: a) Suciu, Dicţionar, I, p. 112 b, c) Petri, Szilcigy, IV, p. 87.
30. BYDESKWTH (corn. Sălăţig). Prima atestare în secolul XV, există şi ln
secolul XVI. 1452, 1487 - poss. Bydeskwth; - Contopit în Sălăţig.
Bibliografie: Suciu, Dtcţionar, II, p. 306.
31. CAUAŞ (corn. Căuaş); Nu este aminti1tă di111 1370 pînă în 1553.
Bibliografie: Petrt, Szilâgy III, p. 376; Suciu, Dicţionar, I, p. 129.
32. CEAN (corn. Să·uoa); a) 1474 poss,essliO volahal'is Chan; b) 1479 Chyan.
Bibliografie: a, b) Petrt, Szilcigy, III, p. 225; Suciu, Dicţtoncir, I, p. 129.
14.

BASEŞTI

(m.

1

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

.-w!...

ELENA MUSCA

272

OJ. CEHAL (corn .Cehia.l); a) 1429 Felscwchahol; b) H77 Fel.sewchahol; c) 1484
Felsochahol; d) · 1490 Minket <=Ambele> Olâh Chaichol; e) 1491 Mimdket
Olâh Khahol, Kezepchahol.
Ribliografte: a, b, c, d) Suctu, Dicţionar, I, p. 130; e) Petri, Szilcigy, III, p. 196.
;14. CEHALUŢ (reşedinţa comunei Cehal); a) 1429 Magyarcsahol; b) 1477 Magyarchahol; c) 1484 Magyiar Chahol.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szililgy, III, p. 196; Suciu, Dicţionar, I, p. 130.
35. CEHU SILVANIEI (oraş); .a) 1405 Chehy; b) 1437 Chehi; c) 1462 Cseh; d) 1468
Czeh; e) 1461 Cheh, cetlaite dispărutA lingă Cehu Silvaniei.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 130; c, d) Petri, Szililgy, IV, p. 501;
e)Suciu, Dicţionar, III, p. 308.
36. CHEGEA 1(<:om. Sădşeni); a) 1417 Ki,gye, Magy1arkege., O]lakege, Varalyk:ege;
b) 1446 Alsokege, Felsiewkege.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 622; Suciu, Dicţionar, I. p. 136.
37. CHELINŢA (corn. Ulmeni); a) 1423 vi.Ila olaca.IWs Geleniczemezeo; b) 1462 Kelen.chew.
Hibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 137; Petri, Szilcigy, III, p. 627.
:rn. CHEREUŞA (corn. ŞantAu; ia) 1427 Kewrus; b) 1436 Kewres; c) 1455 Kciires;
rl) 1465 Keures; e) 1466 o~idum Kewrews; f) 1475 Keres;
Bibliografie: a, b, c, d, e, f) Petri, Sziltigy, III, p. 391; Suciu, Dicţionar, I. p. 138.
3fl. CHEUD (corn. N~radea); a) 14'715 Kew; b) O ·ru:nă in Oheud, pe malul
Someşului, a fost consideratA ca mărturie pentru prima fază a arhitecturii
bisericeşti catolice din Transilvania, dar dacă observaţiile lui Bunyitay
sînt exacte - clădirea ar fi prezentat planul unei încăperi dreptunghiulare,
flancată în fiecare colţ de cite o încăpere pătrată şi ca atare ar fi greu
identificabilă cu o biserică, lipsindu-i altarul. Tot Bunyitay pretinde di ar
fi găsit aici un capitel decorat cu frunze de gorun ceea ce inseamnA cA e
vorba de o clădire gotică.

13ibliografie: a) Petri, Sziltigy, III. p. 687; Suciu, Dicţionar, I, p. 139; b) Vătăşianu,
Istoria artei feudale, I, p. 22.

(corn. Chieşd); a) 1461 Kewesd; b) 1466 Olahkewesd, Magyarkewest;
c) 1475 Kebesd.
l>ibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 140; c) Petri, Szilagy, III, p. 694; Suciu,
Dicţionar, I, p. 140.
4iL CHILIOARA (corn. C~ciu); a) 142:l praedirurn; b) La Pl'tri nu este amintltă
din 1368 pini ln 1629.
Hibliografie: a) Suciu, Dicţionar, I, p. 141; b) Petri, Szilagy, III, p. 676.
42. CHISAU (com. Săuca); 1475 Kezy.
Bibliografie: Petrt, Szilcigy, III, p. 648; Suctu, Dicţionar, I, p. 143.
4:l. CHUMPAZ (corn. Crişeni'). Prima atestare in secolul XIV, există pînă în secolul XVIII. a) 1424 Chompaztheleke; b) 1425 Chumpaztheleke; c) 1462 Tompasz'llelke; d) 1464 Tumpostelke; PustA lingă GLrceilU.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilagy, III, p. 240; Suciu, Dicţionar, II, p. 311.
44. CIG (aparţine oraşului· Tăşnad); a) 1424 Ohwgh., Chewg; b) 11447 Cseg, Chwgh;
c) 1449 Cheiogh, Chewg; d) 1450 Cheg; e) 1453 Csegg; f) 1475 Togh; g) 1490
CheCigh;
Bibliografie: a, b, c, d, e, f, g) Petri, Szilrigy, III, p. 241; Suciu, Dicţionar, 1, p.
148.
45. CIUTA (corn. Bicaz) a) 1461 Nyres, Nyres.
Bibliografie: Petrt, Szilagy, IV, p. 150; Suciu,- Dicţionar, I, p. 154.
46. CORNI {corn. BiK:laz); 1451 Somtelek.
Bibliografie: Petri, Szilagy, IV, p. 344; Suciu, Dicţtonar, I, p. 167.
47. CORUND (corn. Bogdand); a) 1423 Korond; b) 1466 Toth-Korond, Felso-Korond,
Korond; c) 1487 Koronth.
Hthliografie: a, b, c) Petri, SzlZO.gy, III, p. 681; Suciu, Dtcţtonar, I, p. 168.
40.

CHIEŞD

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Repertoriul

411.

localităţilor

din

Sălaj

273

COŞEIU (corn. Coşe.iu) a) 1405 Kusaly; b) 1432 Kwsal; c) 1450 Kwssal; d) Biserica reformată din Coşeiu este amplasată in centrul aşezării. Are o clopotniţă din lemn şi un zid lnconjurător. A fost construită la inceputul secolului al XV-iea de către ordinul franciscanilor. Mai dăinuieşte nava şi o
clopotniţă in partea de sud a corului. Clopotniţa e înzestrată la etajul de

sus cu ferestre gotice bipartite, cu muluri treflate, dar elementul cel mai
caracteristic e portalul apusean cu . bogate profiluri, fără zonă de capiteluri, continuate în arhivoltă. O atestare documentară din 1423 este preţioasă
pen'tru datare, dar această dată nu implică terminarea lucrărilor. Portalul
de vest nu putea fi executat declt în cursul sfertului al doilea al secolului
al XV-lee.
e) Lingă Coşe.i se amintesc ruinele unui castel al familiei Jakcsi şi o informaţie documentară precizează că în 1423 proprietarul l-a părăsit mutindu-se
în castelul nou din Hodod.
Bibliografie: a) Suciu, Dicţionar, I, p. 169; b, c) Petri, Szilâgy, III, p. 734; Suciu,
Dicţionar, I, p. 169; d) Vătdşianu, Istoria artei feudale, I, p. 248; e) Idem.
p. 276.
49. CRAIDOROLŢ (corn. Craidorolţ) 1469 oppidum Darocz.
lJfoliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 171.
so. CREACA (corn. Creaca) 1475 Karika.
Bibliografie: Petri, Szilâgy, III, p. 594; Suciu, Dicţionar, I, p. 173.
51. CRISTU R-CRIŞENI (corn. Crişeni) a) 1448 Kerezthur, Kereztur, Kerezthwr,
b) 1473 Kereszthwr; c) 1475 Kereszthwr; d) 1493 Keresztur; e) 1495 Kereszthwr.
Bibliografie: a, c, d, e) Petri, Szilâgy, IV, p. 522; Suciu, Dicţionar, I, p. 175.
52. CRIŞENI (corn. Crişeni) a) 1409 Cigăn, Chygan, Czigan; b) 1411 Cyganvaya,
Czigany.
JJibliografie: a, b) Petri, Sztlcigy, III, p. 190; Suciu, Dicţionar, I, p. 176.
53. CUCEU (aparţine oraşului Jibou) a) 1450 Kucz6, Kwczo, Kwcho; b) 1472 Kucho.
Bibliografie: Petri, Sztlâgy, III, p. 729; Suciu, Dicţionar, I, p. 182.
54. DEJA (corn. Sălăţig) a) 1414 Deshaza; b) 1428 Deshaza; c) 1459 Deeshaza; d)
1461, 1468, 1475, 1492, Dezhaza.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilcigy, III, p. 265; Suciu, Dicţionar, I, p. 195.
55. DERŞIDA (corn. Bobota) a) 1423 Dersyda; b) 1441 Dershyda; c) 1459 Derzhyda;
d) 1466 Dershida; e) 1475 Dersda, Kis Derzsida, Nagy-Derzsida; f) 1486 DershYda.
JJibliografie: a, b, c, d, e, f) Petri, Szilâgy, III, p. 272; Suciu, Dicţionar, I, p. 197.
56. DIOŞOD (corn. Hereclean) a) 1424 Ad, Adfalu; b) 1441 Aad, Dios-Ad.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 294; Suciu, Dicţionar, I, p. 200.
5î. DOBA (corn. Dobrin) a) 1417 Eghazasdoba; b) 1439-1444 Nagydoba; c) 1442
Nagydoba; d) 1446 Nadoba (<=Nagdoba>; e) 1454 Naghdoba.
Hibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Szilcigy, III, p. 308; Suciu, Dicţionar, I, 202.
58. DOBRIN (corn. Dobrin) a) 1423, 1432 Debren; b) 1450 Debrend.
Bibliografie: a, b) Petrt, Szilcigy, Ul, p. 262; Suciu, Dicţionar, I, p. 205.
60. DOMNIN (corn. Someş Odorhe.i) a) 1423 Damnen; b) 1472 Damleona; c) 1475
Damjon, Dalyon; d) 1487 Domyanthelek, Damyantheleke.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilagy, III, p. 253; S.ciu, Dicţionar, I, p. 207.
Gl. DUMUSLAU (corn. Carastelec) a) 1418 poss. Domozlo; b) 1459 praedium Domozlo.
B•bliografie: a) Suciu, Dtcţtonar, I, p. 215; b) Petri, Szilcigy, III, p. 329; Suciu,
Dicţionar, I, p. 215.
62. ERIU-SlNCRAI (corn. Craidorolţ) Nu este amintit tn documente din 1342 Zentkyral pină in 1570 Szentkyrall.
llibliografte: Suciu, Dicţionar, I, 221.
63. ETHEL (corn. Pir?). Prima atestare documentară în secolul XV, ultima atestare in secolul XVII. a) 1435 Ethel, Eche!; b) 1455 Ethel, Echel; c) 1475 Etel,
Hetbel; d) 1498 Erthel; - Pusta Ete de mai tirziu, lingă Pir.
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Bibliografie: a) Petri, Szildgy, III, p. 353; lb, c, d) Suciu, Dicţionar, II. p. 323;
Petri, Szilagy, III, p. 353.
64. FIRMINIS (corn. Mirşid) a) 1423 Olahfermen:Yes; b) 1439-1444 Fermenyes,

Fermenes, Fermynyes.
Bibliografie: a, b) Petri, Sztldgy, III, p. 415; Suciu, Dicţionar, I, p. 240.

(corn. Meseşenii de Jos) Prima atestare în secolul XIV, ultima
atestare în secolul al XVI-iea. 1498 Gerebse - Comună care a intrat tn
hotarul satului Aghireş.
Bibliografie: Petrt, Szildgy, III, p. 432.
66. GIOROCUTA (corn. Supur) a) 1423 Girokuta; b) 1466 Gyrolthkutta, Gyrolthkwtha; c) 1475 Giroltkuta, Geroltk:wtha, Gerolthk:wtha; d) 1487 Gyr6thuta.
Btbltografi9: a, b, c, d) Petrt, Szil<igy, III, p. 434; Suciu, Dicţionar, I, p. 262.
67. GIUNGI (corn. Aciş) a) 1421 Gengh; b) 1432 Gyenah; c) 1475 poss. Valachalis
Gewngh; d) 1489 Gengh.
Bibliografie: a, b, c, d) Suctu, Dicţionar, I, p. 263.
68. GIURTELECU
HODODULUI (corn. Hodod) a) 1400 Gyewrteleke; b) 1405
Gyorgyteleke, Gerthelek, Gywrgthelek; c) 1416 Gyurtelek; d) 1429 Geertelke;
e) 1435 Gyurthelek; f) 1447 Gywrthelek, Gyerghteleki; g) 1461 Gorgtelek;
h) 1464 Gyorgyfalva; i) 1495 Gyeorgyteleke.
Bibliografie: a, b, c, d, e, f, g, h, i) Petrt, Szildgy, III, p. 468; Suciu, Dtcţiânar,
I, p. 263.
69. GHIRIŞA (corn. Beitiug) a) 1423 Gyres: b) 1489 Loca sessionalia in G}'res,
Gerez; c) 1496 Gerus.
Bibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, I, p. 260.
70. GHIROLT (corn. Moftin) a) 1410 G)'rolth, J;:r-Girolt; b) 1458 Girot, Geroth;
· c) 1464 Gyrolth; d) 1475 Gyroth.
·
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilagy, III, p. 360; Suciu, Dicţionar, I, p. 260.
71. GIRCEIU (corn. Crişeni) a) 1405 Gercsen, Gerchyn, Gerchen; b) 1413 Georch:Yeon; c) 1464 Gortsen.
·
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szil<igy, III, p. 456; Suciu, Dicţionar, I, p. 265.
72. G!RDANI (corn. Sălsig) a) 1424 Ardanfalva, Ardanfalwa, Hardanfalva, Kardanfalwa; b) 1470 Kordanfalwa.
Bibliografie: a, b) Petti, Szilagy, III, p. 427; Suciu, Dicţionar, I, p. 265.
73. GODONAZ (corn. Sălsig). Prima atestare în secolul XV, există şi în secofo.l
XVIII. a) 1451 Godonaz; b) 1464 Godonch; - Lingi!. Girdani, unde dealul
Godineasa îi păstrează numele.
Hibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 438; Suciu, Dicţionar, II, p. 333.
74. HERECLEAN (corn. Hereclean) a) 1415 Harakyan; b) 1429 Haraklyân, Hl:irak65.

GEREPŞE

.

~~

Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 502; Suciu, Dicţionar, I, p. 287.
75. HODOD (corn. Hodod) a) 1482 oppidum Hadad; b) Biserica reformată

din
aproximativ din ultimul sfert al veacului al XV-iea. Are o
clopotniţA de lemn ulterioară, alipită faţadei de vest. c) Pe domeniul Hodod al
familiei Jakcsi a existat un castel. Din 1680 se păstrează o descriere din
care rezultă că pe vremea aceea castelul era o construcţie vastă, rezultat
al mai multor perioade de amplificări. Din prima fază datează curtea interioară, înconjuratl!. de' şanţ şi curtine cu pod mobil în faţa porţii. Se pomenesc apoi construcţii interioare cu beciuri boltite, dintre care unele vor fi
aparţinut tot primei faze de construcţie.
Bibliografie: a) Petrt, Szildgy, III, p. 489; Suciu, Dicţionar, I, p. 291; b) Vătăşianu,
Istoria artei feudale, p. 540; c) Idem, p. 276.
7Ci. HOROATU CEHULUI (aparţine oraşului Cehu Silvaniei); 1450 Horwath, Horwa't.
Btblfografie: Petri, Szilcigy, III, p. 516; Suciu, Dicţionar, I, 295.
77. HOTOAN (corn. Căuaş) a) 1414 Hatvan; b) 1415 Horthvan; c) 1427 Kyshathwan.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Sztl<igy, III, p. 367; Suciu, Dicţionar, I, p. 296.
Hodod

datează
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78. HUREZU MARE (corn. Supur) a) 1424 Nand; b) 1432 Nanda.
Bzbliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 298.
79. HUSIA (aparţine oraşului Jibou) a) 1405 Hozywfalu; b) 1475 Hwzwfalw.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 298.
80. ILYLYESTHELKE (corn. Sărmăşag). Prima atestare în secolul XV, ultima ates·. tare în secolul XVI. a) 1440 Ilylyesthelke, Ilylyesthelke; b) 1442 Elyestheleke;
.. - Lingă Sărmăşag.
Bibliografie: a, b) Petrt, Sziltigy, III, p. 550; Suciu, Dtcţionar, II, p. 343.
81. INAU (corn. Someş Odorhei) a) 1423 villa valachalis Ino; b) 1438, 1475, 1499
Ino.
Bibliografie: a. Petri, Szildgy, III, p. 576; Suciu, Dicţionar, I. p. 308. b. Petri, Szi. lagy, III, p. 576.
82. JAC (corn. Creaca) 1499 Sakfalva.
Bibliografie: Petrt, Szilagy, IV, p. 832; Suciu, Dicţionar, I, p. 314.
83. JIBOU (oraş) u. Zsib6. a) 1423 Sybo; b) 1460 Zybo; c) 1475 Sybo.
Btbliografte: a, b, c) Petri, Sziltigy, IV, p. 836; Suciu, Dicţionar, I, p. 316.
84. KACZOFFEULD (corn. Coşeiu). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare
în secolul XVI. 1437 Kyczoffeuld; - Intre Coşeiu şi Chilioara.
Bibliografie: Petri, Szilagy, III, p. 592; Suciu, Dicţionar, II, p. 347.
85. KALA (corn. Craidorolţ). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare în
secolul XVI. 1481 Kala; - Contopit în hotarul satului Eriu Slncrai.
Bibliografie: Petri, Sziltigy, III, p. 593; Suciu, Dicţionar, II, p. 347.
86. KEKECZ (corn. Căuaş). Prima atestare in sec. XV, ultima atestare în sec.
XVIII. 1490 pred. Kekecz; - Pe lingă Căuaş.
Bibliografie: Petri, Sztlagy, III, p, 656; Suciu, Dicţionar, II, p. 349.
87. KENE (corn. Săuca). Prima atestare în secolul XIII, atestată şi în secolul
XVI. 1406, 1429, 1446, 1450, 1463, 1475 Kenee; - Pe lingă Săuca şi Silvaş.
Bibliografie: Petri, Szilagy, III, p. 639; Suciu, Dicţionar, II, p. 350.
88. KOLBAZV ANFALVA (corn. Bogdand). Prima atestare în secolul XV, ultima
atestare în secolul XVI. a) 1410 Kolbazvanfalva; b) 1424 Kolbazfalwa; c)
1461 Kolbasfalwa; - Pe lingă Corund şi Corni.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Sztlagy, III, p. 679; Suctu, Dicţionar, II, p. 354.
89. LELE! (corn. Hodod) 1475 Lelee.
Bibliografie: Petri, Sztlagy, IV, p. 15; Suciu, Dicţionar, I, p. 536.
90. MIHAIENI (corn. Aciş) a) 1410 Mychalfalwa; b) 1464 Mihalfalwa; c) 1479
Nagymihalfalwa; d) 1489 Mihalfalwa.
Bibliografie: a, b, c, d) Petrt, Szilagy, III, p. 618; Suciu, Dtcţionar, I, p. 397.
91. MINEU (corn. Sălăţig) a) 1435 Menye, Menew, Meney; b) 1449 Manyev; c)
1464 Menă; d) 1489 Manyev; e) 1497 Menyew.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Szild.gy, IV, p. 53; Suciu, Dicţionar, I, p. 399.
92. MINAU (corn. Ulmeni) 1423 Mono.
Bibliografie: Petri, Sztldgy, IV, p. 101; Suciu, Dtcţionar, I, p. 402.
93. MIRŞID (com. Mlrşid) a) 1411 Tyrsyd; b) 1423 Nyrseg; c) 1475 Nyrsewd.
Bibliografie: a, b, c) Petrt, Sztltigy, IV, p. 152; Suctu, Dicţionar, I, p. 401.
94. MOIGRAD (corn. Mirşld); a) 1423 villa olachalis Maygrad; b) 1450 Majgrad,
May grad.
Bibliografie: a, b) Petrt, Szilagy, IV, p. 84; Suciu, Dicţtonar, I, p. 405.
95. MOTIŞ (aparţine oraşului Cehu Silvaniei) a) 1401 Mutus; b) 1405 Mathos; c)
1423 villa olachalis Muto; d) 1475 Mytus; e) 1489 Mwthos.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petrt, Sztltigy, IV, p. 111; Suctu, Dtcţionar, I, p. 409.
96. NADIŞ (aparţine oraşului Cehu Silvaniei), Sllâgyniădasd. a) 1461 Nadast; b)
1474 Olachnadast; c) 1491 Olah-Nâdasd
Bibliografie: a, b, c) Petrl, Sztlâgy, IV, p. 134; Suctu, Dtcţionar, I, p. 415.
97. NADIŞU HODODULUI (corn. Hodod) 1461 Nadasth
Bibliografie: Suctu, Dicţionar, I, p. 415
98. NAIMON (corn. Dobrin). a) 1454 Na·ifilOD Nagihmon; b) 1492 Nagh-Mon.
Bibliografie: a, b) Petri, Sztldgy, IV, p, 87; Sudu, Dicţionar, I, p. 420.
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99. NAPRADEA (com. Năpradea) a) 1423 villa olachalis Naprad; b) 1454 Napprad;
c) 1472 Ql.ăh-Niâprăd.
Uibliografie: a, b, c) Petri, Szilcigy, IV, p. 141; Suciu, Dicţionar, I, p. 421.
100. NOŢIG (corn. Sălăţig) a) 1423 villa olachalis Nagyzegh; b) 1433 Naghzeg; c)
1462 Naghzegh; d) 1475 Naghzwgh.
Bibliografie: a, b, c, d) Petrt, Szilcigy, IV, p. 426; Suciu, Dicţionar, I, p. 429.
101. OAIA (com. Crişeni). Prima atestare în secolul XIV, ultima atestare ln secolul XVIII. a) 1402 Waya; b) 141-0 Vaya, Czyanwaya; c) 1411 Gyganvaya;
d) 1442 Walya; e) 1449 Waya; - Cătun al satului Crişeni.
lJibliografie: a, b, c) Petri, Szildgy, IV, p. 740; d, e) Suciu, Dicţionar, II, p. 5;
Petrt, Szilcigy, IV, p. 740.
102. OARŢA DE JOS (com. Oarţa de Jos) a) 1475 Warcza, Alsowercza; b) 1489
Varcza.
Hibliografie: a, b) Petrt, Sztlcigy, IV, p. 771; Suciu, Dicţionar, li, p. 5.
103. OARTA DE SUS (corn. Oarţa de Jos) a) 1475 Warcza, Felsewarcza; b) 1485Varcza.
Bibliografie: a, b) Petrt, Sztlcigy, IV, p. 771; Suciu, Dicţionar, II, p. 6.
104. ODEŞTI (corn. Bălţa de sub Codru) a) 1424 Odafalwa; b) 1475 Vadazfalwa.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 737; Suciu, Dicţionar, II, p. 8.
105. ORBAU (com. Cehal) a) 1427, 1475, 1489 Orbo.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 156; Suciu, Dicţionar, II, p. 18.
106 ORTELEC (aparţine municipiului Zalău) a) 1411 Varteleke; b) 1423 villa
olachalis Vartelek; c) 1437 Warthelek; d) 1475 Varthelek.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilcigy, IV, p. 782; Suciu, Dicţionar, II, p. 20.
107. ORT IT A (corn. Oarţa de Jos) a) 1475 Warcza, Kezepwarcza; b) 1489 Varcza.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 771; Suciu, Dicţionar, I, p. 21.
108. PALVARA (?). Prima atestare tn secolul XIV, atestată pină în secolul XVI.
1459 Pred. Palvara - Lingă Zalău.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 215; Suciu, Dicţionar, II, p. 382.
109. PANIC (corn. Hereclean) a) 1429 Pan)lth, Panyit, Panyth, Panith; b) 1475Panyt.
JJiblioyra}ie: a, b) Petri, SzHcigy, IV, p. 199; Suciu, Dicţionar, II, p. 25.
110. PATHAKFALVA (?). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare în secolul XVI. a) 1424 Pathakfalva; - Pe lingă Băiţa de sub Codru şi Corni.
B;bliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 214; Suciu, Dicţionar, II, p. 384.
111. PAGAJA (corn. Boianu Mare) a) 1474 Wzthatho poss. olahaHs; b) 1479 Uztato
nibliografie: a) Suciu, Dicţionar, II, p. 29; b) Petri, Szilcigy, IV, p. 734.
112. PATALUL MIC (Izvoarele) a) 1410 Kyspachal; b) 1423 K:Yspaczal.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 31.
113. PELE (corn. Săuca). Prima atestare în secolul XIV, atestată pină în secolul
XIX. 1447, 1475 Pelee; - Cătun contopit în satul Becheni.
Dibliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 228; Suciu, Dicţionar, II, p. 33.
11.f. PETYENTELEKE (oraş Cehu Silvaniei). Prima atestare secolul XIV, ultima
atestare secolul XVI. 1408, 1412 Pettyenteleke; - Contopit în hotarul oraşului Cehu Silvaniei.
!Jibliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 255; Suciu, Dicţionar, II, p. 386.
115. PIR (corn. Pir) a) 1474 Perny; b) 1475 Peer; c) 1494 Per.
Rbliografie: a, b, c) Petri, Szilcigy, IV, p. 219; Suciu, Dicţionar, II, p. 44.
116. POPENI (corn. Mirşid) a) 1450 poss. Paptheleke; b) 1481 Papteleke, Papthelke.
Bibliografie: a, b) Petri, SziUigy, IV, p. 209; Suciu, Dicţionar, II, p. 55.
117. PRODANEŞTI (corn. Creaca) 1475 Prodwfalwa.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 264; Suciu, Dicţionar, li, p. 62.
ll!l. RONA (aparţine oraşului Jibou) 1423 villa olachalis Rona.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, IV, p. 302; Suciu, Dicţionar, II, p. 83.
119. SANTAU (corn. Santău) a) 1414 Zanto; b) 1421 oppidum Zantho, Nagzantho;
c) 1450 Tasniăd-S:z.Anto; d) 1455 Zantho.
Bibliografie: a, b, c, d) Petrl, Sztltigy, IV, p. 65S; Suciu, Dicţionar, II, p. 96.
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120. SATU MIC (corn. Craidorolţ) a) 1475 Kysnaghfalw; b) 1478 Kis-Nagyfalu; c)
1481 Kysfalwdtheleke.
Bibliografte: a, b, c) Petri, Sztlcigy, III, p. 386; Suciu, Dicţionar, li, p. 99.
121. SACAŞENI (corn. Săcăşeni) a) 1414 Zakaczi; b) 1459 Zakaczy; c) 1460 Szakachy; d) 1461 Zakachi; e) 1475 Zakazy.
Bibliografie: a) Petri, Szilcigy, IV, p. 365; Suciu, Dicţionar, li, p. 102; (b, c, d, e)
Petri, Szilcigy, IV, p. 365.
122. SALAJENI (corn. Bocşa) a) 1455 Ewkeritho; b) 1475 Ekeritho; c) 1495 Ewkerytho.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szilagy, IV, p. 159; Suciu, Dicţionar, I, p. 184.
133. SALATIG (corn. Sălăţig) a) 1437 Zyragzeg; b) 1444 Zylaghzegh; c) 1453 Zylagzegh; d) 1472 Zilaghzegh; e) 1492 Zylagh Zeg.
Hibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Szil6.gy, IV, p. 426; Suciu, Dicţionar, li, p. 103.
124. SALIŞTE (corn. Băseşti) a) 1424 Kecskesfalva, Kecskefalva; b) 1470 Kechkefalwa; c) 1475 Keczkesfalwa.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szil6.gy, III, p. 620; Suciu, Dicţionar, li, p. 105.
125. SALS1G (corn. Sălţig) a) 1451 Zelzegh; b) 1464 Zelteg.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 405; Suciu, Dicţionar, li, p. 107.
126. SARV AZEL (corn. Pir) a) 1447 Kis-Szarvad; b) 1475 Zarwad.
Bibliografie: a, b)Petri, Szil6.gy, IV, p. 405; Suciu, Dtcţionar, li, p. 107.
127. SARAUAD (aparţine oraşului Tăşnad) a) 1455 Sarwad; b) 1488 Zawad; c) 1491
Saaruad.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szilagy, IV, p. 306; Suciu, Dicţionar, li, p. 167.
128. SAUCA (corn. Săuca) a) 1424 Zei.ideme; b) 1463 Zendemether; c) 1474 Zewdernether; d) 1477 Zeuderneter; e) 1479 Szentdemeter.
BibLiogra.fip: a, b, e. d, e) Petri, Szilcigy, IV, p. Hi8.
129. SANDORHAZA (corn. Sălăţig). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare
în secolul XVIII. a) 1401 Sândorhâza; b) 1497 Sandorhegy; - Intre Mineu
şi Sălăţig.

B;bliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 328; Suciu, Dicţionar, li, p. 398.
DO. SEHT HE (corn. Craidorolţ). Prima atestare in secolul XV, atestat şi în secolul XIX. a) 1450 SPhthe; b) 1475 Sewte; Pustă Ungă Eriu Sîncrai.
llibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. :105; Suciu, Dicţionar, II, p. 401.
131. SER (corn. Bogdand) a) 142:1 Zeer; b) 14til ZPrthelek; c) 1475 Zeel; d) 1494
Zertheleke.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szil6.gy, IV, p. 422; Suciu, Dicţionar, li, p. 116.
1:12. SEWLCHE (corn. Cehal). Prima atestare în secolul XIII. atestată pină în
secolul XVIII. a) 1429 Sewlche; b) 1454 Seulcse; c) 1455 Seolcze; d) 1476
Seuleze; e) 1477 Szulcze, Zewlecze, f) 1484 Szolcze; g) 1491 Szultzl', Zwlche
- Lingă Cehăiuţ.
Hibliografie: a, b, c, d, e, f, g) Petri, Szilcigy, IV, p. 830; Suciu, Dicţionar, li, p.
401.
l:,:J. SICI (corn. Pericei) a) 1409 Sech; b) 1453 Zeich, Zeych; c) 1475 Zeecz, Zewch·
d) 1493 Zeecs.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilcigy, IV, p. 481; Suciu, Dicţionar, li, p. 119.
l:l4. SIGHETU SILVANIEI (corn. Chieşd) a) 1466 Zygeth, Zygeth; b) 1475 Zygethy.
Bibliografie: a, b)Petri, Szilcigy, IV, p. 499; Suciu, Dicţionar, II, p. 119.
135. SILVAŞ (corn. Săuca) a) 1455 Zylas; b) 1460 Szilvas; c) 1475 Zylvas.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szilagy, IV, p. 602; Suciu, Dicţionar, li, p. 121.
136. SlNCRAIU SILVANIEI (com. Dobrin) 1452 Zenthkyral.
Bibiiografie: Suciu, Dicţionar, li, p. 126.
137. SOMEŞ GURUSLAU (corn. Năpradea). a) 1475 Naggorozlo; b) 1499 Nagy"
goroz!o.
·
Bbliografie: a, b) Petri, Szilcigy, 111, p. 441; Suciu, Dicţionar, li, p. 140.
l;.18. SOMEŞ ODORHEI (corn. Someş Odorhei) a) 1452 Odwarhel; b) 1475 Vdwarhel, Wdwarhely.
Bibliografie: a, b) Petri, Szil6.gy, IV, p. 391; Suciu, Dicţionar, li, p. 140.
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139. SOMEŞ-UILEAC (corn. Ulmeni) a) 1423 Vylak; b) 1461 Wylak.
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, IV, p. 715.
140. SOMOS (corn. Bicaz). Prima atestare în secolul XV, atestată şi tn secolul
XVI. a) 1405 Somoş; b) 1475 Somus; - Pe lingă Corni şi Bicaz. (Probabil identic cu satul Corni).
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, IV, p. 344; Suciu, Dicţionar, II, p. 403.
141. STREMŢ (corn. Băseşti) a) 1410 Totfalu; b) 1474 Thothfalw.
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, IV, p. 679; Suciu, Dicţionar, II, p. 147.
142. SUDURAU (corn. Santău) a) 1453 Codoro; b) 1475 Zwdoro.
Bibliografie: a, b) Petri, Szil6.gy, III, p. 407; Suciu, Dicţionar, II, p. 150.
143. SUPURU DE JOS (reşedinţa comuinei Supur) a) 1414 Zopor; b) 1474 Asowzopor, poss. volachales utraque Zopor.
Bibliografie: a, b) Petri, Szil<igy, IV, p. 619; Suciu, Dicţionar, II, p. 151.
144. SUPURU DE SUS (corn. Supur) a) 1414 Zopor; b) 1474 utraque Zopor, c)
1475 Zopor superior.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szildgy, IV, p. 619; Suciu, Dicţionar, II, p. 152.
145. ŞAMŞUD (corn. Şam.şud) a) 1430 Sampson, Sampsond; b) 1451 Samsond.
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, IV, p. 315; Suciu, Dicţionar, II, p. 167.
146. SARMAŞAG (corn. Sărmăşag) a) 1466 Sarmaşag; b) 1475 Sarmassagh; c) 1487
Sârmasâgh.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szil6.gy, IV, p. 306; Suctu, Dicţionar, II, p. 168.
147. SOIMUŞ (corn. Someş Odorhei) a) 1423 Velselomus; b) 1499 Kissolymos.
Bibliografie: a, b) Petri, Sztldgy, IV, p. 335; Suciu, Dicţionar, II, p. 175.
148. REDEFALWA (corn. Bicaz). Prima atestare în secolul XV, există şi în secolul XVII. a) 1424 Redefalwa; b) 1462 Redefalva; c) 1475 Redegfalwa; - Lingă
Bicaz.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szildgy, IV, p. 284; Suciu, Dicţionar, II, p. 393.
14!). T AMAŞEŞTI (corn. Ariniş) a) 1424 Egerbegh; b) 1475 Egerbeth.
Hibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 331; Suciu, Dicţionar, II, p. 182.
150. TAŞNAD (oraş) u. Tasnâd; a) 1447 Thasnad; b) 1456 oppidum Thasnad; c)
Biserică reformată cu clopotniţă, navă tăvănită şi cor alungit. Despre .nava
bisericii se presupune că ar fi avut iniţial bolţi. Corul dispune încă de
bolţile vechi cu nervuri şi chei de boltă, una fiind decorată cu stema Ungariei şi cu data 1476. Clopotniţa a suferit transformări în epoca barocă.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 633; Suciu, Dicţionar, II, p. 183; c) Vătă
şianu, Istoria artei feudale, p. 549.
151. THAG (corn. Dobrin). Prima atestare în secolul XIV, atestată şi în secolul
XVI. a) 1475 Togh; b) 1500 Thoogh, Tag Pusta Tagy, la V de Doba.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 409.
152. TOHAT (corn. Ulmeni) a) 1424 Thohath; b) 1441 Thoath; c) 1461 villa valachalis Tohat alias fikonda, fekonda; d) 1475 Thohad.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szil<igy, IV, p. 675; Suciu, Dicţionar, II, p. 199.
153. TRANIŞ (corn. Năpradea) a) 1475 Kysgoroszlo; b) 1499 Kisgorozlo.
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, III, p. 441; Suctu, Dicţionar, II, p. 204.
154. TURBUTA (corn. Surduc). a) 1401 Turibucha; ib) 1405 Turbolcha; c) 1423 Turbocza; d) 1475 Turbotha: e) 1489 Thwrbocza, Thwrbocha.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Szilcigy, IV, p. 689; Suciu, Dicţionar, II, p. 207.
155. TYUSED (corn. Tăşnad). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare ln secolul XVII. 1475 Thyused, Tovissed, Thevissed. - Pustă (cătun) la N-V de
Tăşnad.

Bibliografie: Petri, Szildgy, IV, p. 686; Suciu, Dicţionar, II, p. 415.
156. TWUIS (corn.?). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare în secolul
XVII. 1423 Twuis; - La Petri: Fiul lui Jakcsi din Coşeiu stăpîneşte moşia

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Repertoriul

localităţilor

din

Sălaj

279

Twuis lingă Leşmirul !!'Omânesc şi Păţatul mic. La Suciu: Pe lingi
. ·.Bobota.
Hibliografte: Petrt, Sztlagy, IV, p. 685; Suciu, Dicţionar, II, p. 415.
157. ŢEGHEA (corn. Craidorolţ) a) 1475 Chegen; b) 1483 Cylgen; c) 1497 Czegen.
Bibliografie: a, b, c) Petrt, Sztltigy, III, p. 713; Suciu, Dicţionar, II, p. 212.
158. ULCIUG (aparţine oraşului Cehu Silvaniei) a) 1423 Veolchiegh; b) 1460 Welchek; c) 1462 Welchek, Wethek, Wlthek; d) 1475 Velchok.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Sztltigy, IV, p. 802; Suciu, Dicţionar, II, p. 217.
159. ULMENI (corn. Ulmeni) a) 1405 Silelmed, Sylelmed; b) 1409 Klelmed <!=Silelmed>; c) 1413 Sylelmed; d) 1450 Siilelmed; e) 1461 Sylelemed.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Sztlagy, IV, p. 357; Suciu, Dicţionar, II, p. 217.
160. UNIMAT (corn. Aciş) a) 1460 Ujnemethi; b) 1462 Wynemeth c) 1475 Wynemethy.
Bibliografie: a, b, c) Petrt, Sziltigy, IV, p. 722; Suciu, Dicţionar, II, p. 219.
161. URKA (corn. Acîş). Prima atestare ln secolul XV, ultima atestare în secolul
XVI. 1483 Moşia Jurka. - Probabil Jurka de lingă Mihăieni.
Bibliografie: Petrt, Sziltigy, IV, p. 734; Suciu, Dicţionar, II, p. 417.
162. URMENIŞ (corn. Băiţa de sub Codru) a) 1464 Erwenes; b) 1475 Hermenyes;
c) 1484 Erwenes.
Bibliografie: a, b, c) Petrl, Sztltigy, IV, p. 170; Suciu, Dtcţtonar, II, p. 220.
163. VALEA MIŢII (înglobată în oraşul Zalău). Prima atestare în secolul XV,
atestată şi în seooluJ XVIII. 1409 pred. Miczetelke. Azi o parte din hotarul oraşului Zalău.
Bibliografie: Petri, Szilligy, IV, p. 69; Suciu, Dicţionar, II, p. 370.
164. VALEA POMILOR (corn. Samşud) a) 1414 Mochola; b) 1430 Mocsolja; c) 1452
Machala; d) 145( Mocsola; e) 1475 Moczyola.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Sziltigy, IV, p. 71; Suciu, Dicţionar, II, p. 231.
165. V ARSITO (corn. Mirşid). Prima atestare în secolul XV, atestată şi în secolul
XVIII. a) 1475 Varsito; b) 1499 Varasitto; - Contopit în hotarului satului
Firminiş.

Bibliografie: a, b) Petri, Sztldgy, IV, p. 751; Suciu, Dicţionar, II, p. 418.
166. VERVEGHIU (corn. Dobrin) a) 1446 Vervewlghe; b) 1447 Welwelgh; c) 1449
Wywolg; d) 1452 Veruelge.
Bibliografie: a, b, c, d) Petrt, Szildgy, IV, p. 788; Suciu, Dicţionar, II, p. 244.
167. VICEA (corn. Ulmeni) a) 1423 Vithya; b) 1430 Vycha; c) 1451 Vinca; d) 1462
Watha; e) 1464 Vyczha.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Sztltigy, IV, p. 795; Suciu, Dicţionar, II, p. 246.
168. VIIŞOARA (corn. Viişoara) a) 1410 Kyspachal; b) 1423 Kyspaczal; c) 1486
Naghpaczal; d) 1487 Nagh Paczal.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szildgy, IV, p. 177; Suciu, Dicţionar, II, p. 2-17.
169. YLED (corn. Căuaş). Prima atestare in secolul XIII, atestată şi în secolul
XVIII. a) 1464 Ilre; b) 1489 Iledtheleke; c) 1493 Ileththelke; - Pusta Ued, la nord
de Căuaş.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Sztld.gy, III, p. 543; Suciu, Dicţionar, II, p. 427.
1rn. ZALAU (municipiu) g. Waltenberg, Zillenmarkt. a) 1473 oppidum Zylah; b)
1475 oppidum Zylah.
Bibliografie: Petri, Szildgy, II, p. 449; Suciu, Dicţionar, II, p. 268.
171. ZALNOC (corn. Bo':>ota) a) 1460 Zanok; b) 1467 Zanok; c. 1475 Zanak.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Sziltigy, IV, p. 807; Suciu, Dicţionar, II, p. 268.
172. ZENTHMIKLOS (aparţine oraşului Tăşnad). Prima atestare in se-.:olul XIV,
atestată Şi ln secolul XVIII. a) 1429 Zent Miklos; b) 1465 Zenthmiklos,
Zenthmiglos; c) 1475 Zentmiglos; d) 14BB Zenthmyklos; e) 1490, Sent Miklos;
.. - Lingă Sărăuad.
lJibiiografir>: a, b, c, d, e) Suciu, Dicţionar, II, p. 43~; Petri, SziW.gy, IV, p. 468.
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173. ZOLDOBAGY (corn. Bobota). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare
secolul XVII. a) 1414 Zoldobagy; b) 1441 Zoldobagh; c) 1459 Zoldobag; d)
1475 Zaldobagh, Zoldobaagh; e) 1479 Zaldobagy; - Intre Bobota, Derşida şi
·Su purul de Sus.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, S2ilagy, IV, p. 615; Suciu, Dicţionar, 11, p. 436.
174. ZUNA (corn. Santău). Prima atestare în secolul XIII, atestată şi în secolul
XVI. 1438, 1466 Zuna; - Pusta Suna, lingA Chereuşa.
Bibliografie: Petri, Szilagy, IV, p. 631; Suciu, Dicţionar, 11, 437.

COMITATUL CRASNA
1. ALEUŞ (corn. Halmăşd) a) 1481 Olyves; b) 1497 Olves.

Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, III, p. 346; Suciu, Dicţionar, I, p. 30.
2. ALZEG (corn. Crasna). Prima atestare in secolul XV, există

şi în secolul
XVI. 1499 Alzeg; - Pe Ungă Ratin.
Bibliografie: Petri, Szilagy, 11I, p. 8; Suciu, Dicţionar, II, p. 289.
3. BADON (corn. Hereclean) a) 1428 Nag-Baldon, Felsebaldon; b) 1452 Nag-Baldon.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, lII, p. 97; Suciu, Dicţionar, I, p. 51.
4. BAN (corn. Bănişor) a) 1481 Alsoban, Felsewban; b) 1491 Felswban.
Bibliografie: a, b) Petri, Sztlagy, III, p. 101; Suciu, Dicţionar, I, p. 55.
5. BADACIN (corn. Pericei) a) 1461 Badaczon; b) 1475 Badacon, Badachon.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, III, p. 41; Suciu, Dicţionar, I, p. 60.
6. BANIŞOR (corn. Bi\nişor) a) 1481 Also-Ban; b) 1496 Alsoban.
Bibliografie: a, b) Petrt, Sztlagy, III, p. 101; Suciu, Dicţionar, I, p. 64.
7.. BILGHEZ (com. Nuşrfalău) a) 1461 Bylgezd; b) 1478 Bllgez<l.
Bibliografie: a) Petri, Szilagy, III, p. 181; b) Suciu, Dicţionar, I, p. 79.
8. BOCŞA (corn. Bocşa) a) 1450 Bakcha; b) 1453 Felsew Baxa; c) 1469 B11k6a.
IJibliogmfie: a, b, c) Petri, Szilligy, III, p. 66; Suciu, Dicţionar, I, p. 86.
'l. BOGHIŞ (corn. Nuşfalău) 1471 Bagos.
Bibliografie: Petri, Sztlagy, III, p. 54; Suciu, Dicţionar, I, 90.
ID. BOIANU CRASNEJ (înglobat în Cizer) a) 1481 villa olachalis Boyan; b) 1491
Bayan.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, lll, p. 149; Suciu, Dicţionar, I, p. 91.
11 . .BORLA (corn. Bocşa) a) 1445, 1468, 1473, 1497, Baria.
Bibliografie: Petri, Szilagy, III, p. 82.
12. BOZIEŞ (corn. Nuşfalău) a) 1414 Bozias; b) 1441 Bozyas; c) 1485 Bozzyas.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilligy, III. 153; c) Suciu, Dicţionar, I, 99.
13. CALANUŞ (corn. Camăr ~u Marca). Prima atestare în secolul XIV, ultima
atestare în secolul XVIII. a) 1423 Chyalianos; b) 1451 CsaM.nos; c) 1467
Chalanos; d) 1481 Chalanus; - Pe lingă Leşmir şi Camăr;
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilagy, III, p. 221; Suciu, Dicţionar, II, p. 307.
14. CAMAR (corn. Camăr) a) 1435 Kemer; b) 1477 Kemer.
·
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, III, p. 663; Suciu, Dicţionar, I, p. 120.
15. CARASTELEC (corn. Carastelec) a) 1477 Kaloztheleke; b) 1481 Kalozthek.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilligy, III, p. 605; Suciu, Dicţionar, I, p. 121.
16. CEHEI (înglobat în oraşul Şimleu Silvaniei) a) cca. 1400 Chehi, ChPhj; b) 1435
Csehy, Csehi.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilligy, IV, p. 351; Suciu, Dicţionar, I, p. 130.
17. CERIŞA (corn. Halmăşd) a) 1477 Cserese; b) 1479 Cherese.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, III, p. 232; Suciu, Dicţionar, I, p. 132.
18. ClZER (corn. Cizer) a) 1429 Chyzer, Chyper; b) 1491 Chyzer.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, III, p. 236; Suciu, Dicţionar, I, p. 154.
19. ClMPIA (corn. Bocşa) a) 1427 Hossywmezew; b) 1441 Hewzymezew; c) 1459
Hazywmezew; d) 1475 Hozyu Mezew; e) 1486 Hozzumezeâ; f) 1492 Hozyw
Mezew, Hozywmezew.
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Bibliografie: a, b, c, d, e, f) Petri, Szilfigy, III, p. 533; Suciu, Dicţionar, I, p. 155.
20. COSNICIU DE JOS (corn. Ip) a)l441 Kaznach; b) 1481 Alsokaznach; c) 1491
Alsokazn)'ch, Also-Koznycs, Als6kaznats; d) 1497 Kaszmats.
Hibliografie: a, b, c, d) Petri, SziUigy, III, p. 597; Suciu, Dicţionar, I, 168.
21. COSNICIU DE SUS (corn. Ip) a) 1441 Kaznach; b) 1481 Felsew-Kaznach; c)
1491 Felsokaznats; d) 1497 Felsewcaznach, Kasznats.
Bibliografie: a, b. c, d) Petri, Szikigy, III, p. 596; Suciu, Dicţionar, I, p. 169.
22. CRASNA (corn. Crasna) 1445, 1451, 1454, 1461, 1481, 1497 Krazna, Karazna,
Crazna.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 699; Suciu, Dicţionar, I, p. 172.
23. CRIŞTELEC (coim. Măierişte) a) 1400 Keresteleke; b) 1422 Korostelek: c) 14:l5
Kereszbhelek, Kereztelek; d) 1470 Kerewstheleke.
Bibliografie: a, b, c, dJ Petri, Sztlagy, III, p. 643; Suciu, Dicţionar, I, p. 176.
24. DEU DAS (corn. Marca). Prima atestare in secolul XIII, ultima atestare în secolul XVI. a) 1410 De Dach; b) 1423 Detachy; c) 1464 Dedach; d) 1477 Dedacs; - Lingă Leşmir.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szikigy, III, p. 293; Suciu, Dicţionar, II, p. 316.
25. DIOSIG (corn. Diosig) a) 1498 Dyozeg.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 200.
26. DIRSIG (corn. Camă.r). Prima atest.are în secolul XIII. ate~tată şi in secolul
XVI. Nu mai este amintită din 1349 poss. Dersyk pînă în 1547 Dorsoktelek; Lingă Camăr.

Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 290; Suciu, Dicţionar, II, p. 317.
27. DOH (corn. Măierişte) Nu este amintită din 1338 Doh pină în 1547 predium

Doh.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 327; Suciu, Dicţionar, I, p. 205.
28. DRIGHIU (corn. Halmăşd) 1497 Detrehe.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 291; Suciu, Dicţionar, I, 210.
29. FIZEŞ (corn. Sîg) 1491 Filzes.
Ribliografie: Petri, Sziliigy, III, p. 419; Suciu, Dicţionar, I, p. 241.
:m. GEZTES (corn. Camăr). Prima atestare in secolul XIV, ultima

atestare în
secolul XVI. a) 1460 Gezthewstheleke, Geszthei.is, Thelek; b) 1467 Geztht>s;
- Lingă Camăr.
Bibliografie: a, b) Petri, Szikigy, III, p. 433; Suciu, Dicţionar, II, p. 332.
:11. GIURTELECU ŞIMLEULUI (corn. Măierişte) a) 1416 Gyurtelek; b) 1429 Geertelke; c) 1435 Gyi.irthelek, Gyurthelek; d) 1461 S<omlyo>, Gărgteleke,
Gywrteleke; e) 1473 Gergthelek; f) 1475 Gerthelek.
Bibliografie: a, b, c, d, e, f) Petri, Szilcigy, III, p. 477. Suciu, Dicţionar, I, p. 264.
32. GURUSLAU (corn. Herclean) a) 1441 Gorozlo; b) 1472 Kit Magyar Gorozlo;
c) 1473 Booslo < = Goroslo>; d) 1475 Gorozlafalwa, Kysgorozlo, Naggorozlo;
e) 1499 Nagy şi Kis Gorozl6.
Bibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, I, 275. d, e) Petri, Szilcigy, III, 450.
:1~;. GYULATELKE (corn. Măierişte). Prima atestare în secolul XV, atestată şi în
secolul XVI. a) 1427 Gyulatelke, Gywlatheleke; b) 1461 Gyulakutha; c) 1470
Gywlakwtha, Gyalakuta; - La nord de Uileacu Şimleului, lingă Valea Carastelecului unde s-a mai păstrat o porţiune de hotar Gyulakuta.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szilcigy, III, p. 483; Suciu, Dicţionar, II, p. 3:16.
34. HALMAŞD (corn. Halmăşd) 1491 Halmăşd.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 281.
35. HOROATU CRASNEI (corn. Horoatu Crasnei) a) 1422 Mathyasharwatha, Sadanharwatha. b) 1461 Horwath; c) 1476 Horwathy; d) Biserica a fost construită în secolul al XV-iea, în stil gotic cu frumoase detalii renascentistt>,
primite mai tîrziu. Clopotniţa din lemn se află în apropierea faţadei sudice.
Are un cor poligonal cu contraforţi gotici, navă dreptunghiulară cu două
intrări, tavan plat, casetat, pictat. Are două ferestre bipartite. Portalul sudic şi cel vestic sint adevărate capodopere în stilul renaşterii.
Hibliografie: a, b, c) Petri, Szilcigy, III, p. 517; Suciu, Dicţionar, I, p. 295; d)
Vătăşianu, Istoria artei feudale, I, p. 515.
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36. HUREZ (corn. Horoatu Crasnei) a) 1481 villa olachalis Bagolyfalwa, Bagolhaza; b) 1492 Bagolhâza.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, lll, p. 87; Suciu, Dicţionar, I, 298.
:l7. HUSENI (corn. Crasna) a) 1425 Hozywazo; b) 1471 Hozzywazo.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. 530; Suciu, Dicţionar, I, p. 298.
38. IAZ (corn. Plopiş) a) 1481 Alsowyaz, Felsewyaz, Also-Wyaz, Felsew-Wyaz;
Wyaz, Felsew-Wyaz; b) 1497 Jaaz, Fels6-Jaăz.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, Ill, p. 589; Suciu, Dicţionar, I. p. 301.
39. ILIŞUA (corn. Sărmăşag). a) 1441 Iloswa.
Bibliografie: Petri, Szildgy, III, p. 551; Suciu, Dicţionar, I, 307.
40. IP (corn. Ip). 1414, 1450, Iph.
Bibliografie: Petri, Szilcigy, III, p. 581; Suciu, Dicţionar, I, 310.
41. LAZURI (com. Valcău de Jos) a) 1481. villa olachalis Wywagas; b) 1492
U j-Viăgiâs.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 731; Suciu, Dicţionar, I, p. 353.
42. LEŞMIR (corn, Marca). a) 1423 OMh Lechymer; b) 1460 Lethmer; c)

1493
Kyslechmer; d) 1496 Lychmyr.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilcigy, IV, p. 7; Suciu, Dicţionar, I, p. 358.
43. LOMPIRT (corn. Sărmăşag). a) 1410 Lornpert; b) 1479 Lamperth.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, IV, p. 23; Suciu, Dicţionar, I, p. 362.
44. MAL (corn. Sîg). 1454 Barla.
Bibliografie: Petrt, Szildgy, Ul, p. 88; Suciu, Dicţionar, I, p. 377.
45. MARCA (corn. Marca). 1479 Marka, Szek.
Bibliografie: Petri, Szildgy, IV, p. 44; Suciu, Dicţionar, I, p. 378.
46. MARIN (corn. Crasna). a) 1458 Maron; b) 1497 Marony.
Bibliografie: a, b) Petrt, Szilcigy, IV, p. 49; Suciu, Dicţionar, I, p. 379.
47. MAIERIŞTE (corn. Măierişte) a) 1421 Kiszantho alio nomme Hydvegh; b) 1435
Hidwegh, Hidvegh; c) 1425 Hyddegh, Zyvegh; d) 1461 Hydvegh; e) 1473
Hydwegh.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Szilcigy, III, p. 507; Suciu, Dicţionar, I, p. 382.
48. MALADIA (corn. Măierişte) a) 1439 predium Malade; b) 1448 Malade; c) 1473
Pwzthamalade.
Btbliografie: a, b, c) Petri, Szilcigy, IV, p. 41; Suciu, Dicţionar, I, p. 384.
49. MESEŞENII DE JOS (corn. Meseşenii de Jos) a) 1422 Keczel; b) 1498 KekelAlszeg; c) Biserica reformată a fost construită în secolul al XV-iea. Clopotniţa de lemn este adăugată în secolul al XVII-lea. Tavanul casetat, pictat al navei s-a surpat in 1920. Este compusă din altar poligonal, arc de
triumf, navă dreptunghiulară cu două intrări prevăzute cu porticuri, Deosebit de bogat ornamentate sînt ferestrele şi portalurile. Ferestrele navei
sint tripartite, cele ale altarului bipartite. Clopotniţa de lemn este aşezată
pe tălpi, are galerie deschisă la parter, după care urmează streaşina şi
trunchiul învelit în şindrilă apoi galeria deschisă a clopotelor peste care
este suprapusă fleşa zveltă cu turnuleţele învelite cu şindrilă.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilcigy, III, p. Gl2; Suciu, Dicţionar, I, p. 392; c) Vătă
şianu, Istoria artei feudale, I, p. 542.
50. MESEŞENII DE SUS (corn. Meseşenii de Jos). a) 1422 Keczel; b) 1471 Olahkechel; c) 1490 Felkeczel; d) 1498 Kecel-Alszeg.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilcigy, III, p. 6ll; Suciu, Dicţionar, I, p. 392.
51. MYKOHAZA (corn. Halmăşd). Prima atestare în secolul XIV, ultima atestare
în secolul XVI. Nu este amintită din 1341 villa olachalis Mykohaza pină
în 1549 Markohaza. - Intre Drighiu şi Aleuş.
Bibliografie: Petrt, Szilcigy, IV, p. 69; Sv.ciu, Dicţionar, II, p. 378.
52. NUŞFALAU (corn. Nuşfalău). a) 1444 oppidum Nagfalw; 'b) 1445 Naghfalu;
c) Biserică reformată foarte asemănătoare cu cea din Meseşenii de Jos.
Aici s-a adăugat însă, alături de zvoniţa de lemn de dată mai recentă
decit biserica şi o clopotniţă de piatră din 1783, aşezată pe faţada apuseană.
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Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, IV, p. 115; Suciu, Dicţionar, I, p. 430; c) VătAşianu, Istoria artei feudale, I, p. 543.
53. PECEIU (corn. Bănişor). 1481 Pecsel, Petsel.
Bibliografie: Petri, Szil<igy, IV, p. 217; Suciu, Dicţionar, II, p. 32.
54. PERICEI (corn P·ericei). a) 1417 Berecsen; ib) 1460 Petreczen; c) 1461 Pe-

reczen.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szildgy, IV, p. 231; Suciu, Dicţionar, II, p. 34.
55. PETENIA (înglobat în Horoatu Crasnei). a) 1417 Petenyehâza, Pethnyefalva,

Pethynyefalva; b) Pethenehâza.
Bibtlografie: a, b) Petri, Szil<igy, IV, p. 253; Suciu, Dicţionar, 11, 37.
56. PLESCA (corn. Cizer). a) 1471 Palychka; b) 1476 Palyzka; c) 1481 Palicska,
Palizka; d) 1485 Als6palizka, Felsewpalyzka; e) 1487 Alsopalyzka, Fels6-

palyzka.
Bibliografie: a, b, c, d, e) Petri, Szil<igy, IV, p. 197; Suciu, Dicţionar, li, 46.
57. PLOPIŞ (corn. Plopiş). a) 1481 Felsew-Gernelchenes, Als6-Gemelchenes; b) 1491
Also Gyrnelchenes, Als6-Gyrnelthenes; c) 1492 Als6gernelchenes, Felsewgernelchenes; d) 1497 Als6-Gyi.irn6lthenes, Fels6-Gyi.irnolthenes.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szil<igy, llI, p. 486; Suciu, Dicţionar, II, p. 46.
58. PONITA (înglobată in satul Hurez, corn. Horoatu Crasnei). a) 1481 Boronarnezew; b) 1497 Boronarnezo.
Bibliografie: a, b) Petri, Sztldgy, III, p. 152; Suciu, Dicţionar, li, p. 55.
59. PORT (corn. Marca). 1477 Porczallya, 01.âh-Porczallya.
Bibliografie: Petri, Szil<igy, IV, p. 260; Suciu, Dicţionar, li, p. 56.
60. PREOTEASA (corn. Valcău de Jos). a) 1423 Paptelek; b) 1450 Paptelke; c)
1472 Paptheleke; d) 1481 Papteleke.
Bibliografie: a, b, c, d) Petrt, Szil<igy, IV, p. 209; Suciu, Dicţionar, II, p. 60.
61. PRIA (corn. Cizer). a) 1481 Alsoperye, Felsewperye; b) 1497 Fels6-Perjen,

Perije, Perye.
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, IV, p. 248; Suciu, Dicţionar, II, p. 60.
62. RATIN (corn. Crasna). 1414, 1449. 1461 Ra-thon.
Bibliografie: Petri, Sztlagy, IV, p. 279.
63. RECEA (corn. Virşolţ). 1439 Rewchew.
Bibliografie: Petri, Szildgy, IV, p. 286; Suciu, Dicţionar, II, p. 73.
64. REGFALVA (corn?). Prima atestare in secolul XV, atestată şi în secolul XVI.
a) 1481 poss. Olahalis Regfalva, Reghfalwa; b) 1497 Rethfalwa; - Suciu

o

localizează lingă

Pria, iar Petri

lingă

Bogdand, Tusa.

Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, IV, p. 275; Suciu, Dicţionar, li, p. 383.
65. SIG (corn. Sîg). a) 1445 Zecch; b) 1481 Zek.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, IV, p. 495; Suciu, Dicţionar, II, p. 123.
66. SlRBI (corn. Sîg). a) 1481 possessio volahalis Thotfalu; b) 1492 Tothfalw; c)
1497 Tothfalu.
Bibliografie: a) Petri, Szildgy, IV, p. 679; Suciu, Dicţionar, II, p. 136; b, c) Petri,
Szilagy, IV, p. 679.
67. SOMOS (corn. Măierişte). Prima atestare în secolul XV, atestată şi în secolul XVIII. a) 1459 Somos; b) 1497 Zolmus; - Intre Doh şi Măierişte.
Bibliografie: a, b) Petri, Szil<igy, IV, p. 349; Suciu, Dicţionar, II, 403.
68. STIRCIU (corn. Horoatu Crasnei). 1481, 1491 Bogdanhaza.
Bibliografie: Petri, Szil<igy, III, p. 142; Suciu, Dicţionar, II, p. 145.
W:-SUB CETATE (corn. Valcău de Jos). a) 1481 Waralya; b) 1497 Vlirallya.
Bibliografie: a, b) Petri, Szildgy, IV, p. 770; Suciu, Dicţionar, II, p. 149.
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(corn. Horoatu Crasnei). a) 1413 Alsosereden, Felsesereden; b) 1432
Felsewsereden; c) 1429 Sereden, Seredeke; d) 1449 utraque Sereden; e) 1458
utraque Serede; f) 1488 Kys Sereden, Nagh Sereden; g) 1495 Seredin.
Bibliografie: a, b, c, d) Suciu, Dicţionar, II, p. 170; e, f, g) Petri, Szilagy, IV,
p. 331.
71. ŞIMLEU SILVANIEI (oraş). a) 1417, 1429 oppidum Somllyo; b) 1439 Somllyo.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilligy, IV, p. 534; Suciu, Dicţionar, II, p. 173.
72. ŞUMAL (corn. Marca) a) 1452 Somal; b) 1459 Somnal.
mbliografie: a, b) Petrt, Szilligy, IV, p. 341; Suciu, Dicţionar, II. p. 178.
73. THORMATELEKE (corn. Horoatu Crasnei). Prima atestare in secolul XV, atestată şi in secolul XVI. a) 1429 pred. Thormateleke, Tormateleke; b) 1458
Thormafalva, Tormafalva; c) 1469 Thormafalva, Mathiasilese (MetyasUlese);
- Pe lingă Horoatu Crasnei.
Bibliografie: a, b, c) Petri, Szilagy, IV, p. 763; Suciu, Dicţionar, II, p. 412.
î4. TUSA (corn. Sig). a) 1481 Thuza, Tuza; b) 1497 Thwza, Ftuza.
Bibliografie: a) Suciu, Dicţionar, 11, p .209; b) Petri, Szilcigy, IV, p. 692; Suciu,
Dicţionar, II, 209.
75. UJLEACU ŞIMLEULUI (corn. Măierişte). a) 1434 Swthakfalwa; b) 1444 Swchakuylaka; c) 1476 Swthak Wylak, Suthakuylak; d) 149:1 praedium Sutakujlak.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilligy, IV. p. 706; Suciu, Dicţionar, II, o. 215.
76. V ALCAU DE JOS (corn. Valcău de Jos). Nu este amintit din 1342 (iobagiones
huni;rari et olaci de Walkou) pînă în 1522 Maghyarwalko.
Bibliografie: Petri, SziUigy, IV, p. 745; Suciu, Dicţionar, II, p. 224.
77. VALCA.U DE SUS (corn. Valcău de Jos). a) 1417 Valko, Olahvalko; b) 1481
Walko; c) 1491 Olahwalko; d) 1497 Olah Walko.
Bibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilcigy, IV, p. 745; Suciu, Dicţionar, 11, p. 224.
78. VIRSOLT (corn. Vîrsolţ). a) 1423 Varsocz; b) 1459 Warsolch; c) 1460 Warsolcz;
d) 1482 Varsolcz.
Hibliografie: a, b, c, d) Petri, Szilagy, IV, p. 753; Suciu, Dicţionar, II, p. 255.
î9. WAYKFALWA (corn. Cizer?). Prima atestare în secolul XV, există şi în secolul
XVIII. a) 1481 Waykfalwa; b) 1497 Vânkfalwa; - Petri arată că este sat in
comitatul Crasna, aparţinea dP cetatea Valcău şi s-a contopit cu un sat
vecin: Pria, Boian, Cizer. Intemeietorul s-a numit Vajk. - Suciu, arată că
era pP lingă Pria şi Poniţa.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, IV, p. 744; Suciu, Dicţionar, II. p. 423.
80. ZAUAN (corn. Ip). a) 1445 Soan < = Zoan>; b) 1460 Zowan; c) 1465 Zovan;
d) 1497 Zovany.
Dibliografie: a) Suciu, Dicţionar, II, p. 271; b) Petri, Szilagy, IV, 815; Suciu, Dicţionar, II, 271; c, d) Petri, Sztlagy, IV, 815.
Bl. ZOROS (corn. Măierişte). Prima atestare în secolul XV, ultima atestare în secolul XVIII. a) 1448 Zoros; b) 1493 predium; - Amintit împreună cu Mă
lădia şi Uileacu Şimleului.
Bibliografie: a, b) Petri, Szilagy, IV, p. 629; Suciu, Dicţionar, II, 436 (planşa III).
70.

DISTRICTUL CHIOAR
1. BABENI (corn. BăbPni). a) 1405 Babfalva; b) 1424 Baba alio norninP Aranmezeu; c) 1450 Aran Mezew; d) 1461 Aranasmezew.
Bibliografie: a, b, e, d) Suciu, Dicţionar, I, p. 60.
2. BAIŢ A (corn. Şomcuta Mare?). a) 1490 Totfalu cum fodinis et rnineris auri et
argenti Laposba.nya appellatis; b) 1493 Lapys Banya.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 62.
3. BERCHEZ (corn.' Remetea Chioarului). 1405 Bcrk{'Z.
Dibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 71.
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4. BERI NT A (corn. Copalnic-Mănăstur). a) 1405 Berenche; b) 1470 Berencze; c)
1475 Berencher.
Bibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, I, p. 73.
5. BOIU MARE (corn. Boiu Mare). a) 1405 Boon; b) cca. 147~ Bon.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 91, 92.
6. BOZINŢ A MARE (sat. component al comunei suburbane TAuţli-Măgheruş, municipiul Baia Mare). a) 1405 Bozincha; b) 1410 Buzyntha; c) 1424 Bozontha;
d) 1475 Bozontha.
Bibliografie: a, b, c, d) Suciu, Dicţionar, I, p. 100.
7. BOZINTA MICA (sat component al comunei suburbane Recea, municipiul Baia
Mare). a) 1405 8ozincha; b) 1410 Buzyntha; c) 1424 Bozontha; d) 1475 Bozontha.
I;ibliografie: a, b, c, d) Suciu, Dicţionar, I, p. 100.
8. BVTEASA (corn. Şomcuta Mare). 1424 Buchonfalwa.
Bibliografie: Suciu, Dictianar, I, p. 115.
!I. CAVNIC (oraş). g. Kapnik-Oberstadt; 1455 Kapnek.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 122.
10. CARBVNARI (înglobat în Budureasa). a) 1424 Karbonal; b) cca, 1475 Gorbonafalwa.
Bibliografie: a, b) Suciu DicţionCJIT, I, p. 127.
11. CARPINIŞ (corn. Copalnic-Mănăştur). a) 1405 Karpenyes; b) 1424 Kerpenica
alias Gerthyanos.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 128.
12. CERNEŞTI (corn. Cerneşti). a) 1424 Charnakapolnok; b) 1427 Csermatapoly; c)
cca. 1475 Chernacapal <nok>.
Bibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, I, p. 133.
1:1. CIOCMANI (corn. Băbeni). a) 1461 Chokman; b) cca. 1475 Cokman.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 149.
14. COPALNIC (corn. Copalnic-Mănăştur). a) 1405 Kwzepsew Kopalnok; b) 1424
Alsa Kapolnok; c) cca. 1475 Zurdogcapon.
l!ibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, I, p. 164.
15. COPALNIC-MANAŞTVR (corn. Copalnic-Mănăştur).
1424 Monosthoros-Kapolnok.
liibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 164.
Hi. COZLA (corn. Letca). a) 1405 villa olachalis Kozla.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 171.
17. CUCIULAT (corn. Letca). a) 1405 villa olachalis Kocholathfalva; b) 1424 Kucholathfalva.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 182.
18. CURTUIVŞU MIC (corn. Copalnic Mănăştur). a) 1405 Kurthve!Ps; b) cca. 14110
Kerthweles.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 185.
H!. DANEŞTII-CHIOARULVI (corn. Mireşu Mare). a) 1405 Daanfalu; b) 1424 Danfalwa.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 192.
20. DRAGOMIREŞTI (corn. Dragomireşti). a) Dragornerfalwa; b) 1435 Dragomerfalva; c) 1463 Dragomvrfalwa; d) 1475 Dragomerfalwa; e) 1486 Dragomyr.
Hibliografie: a, b, c, d, e) Suciu, Dicţionar, I, p. 208.
21. FAUREŞTI (corn. Copalnic-Mănăştur). a) 1405 Kawachfalva; b) 1424 Kowaczkapolnok.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 226.
22. FINTEUŞU MAHE (corn ..'jomcuta Mare). Nu este amintită din 1231 Finteuş,
Fenteuş pînă în 1566; Felso-Fent6s, Felso-Fenthos.
Hibliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 240.
2:-:. FINTEUŞU MIC (corn. Satulung). Nu este amintită din 1231 Finteus, Fenteus,
pină în 1566 Also-Fentos, Also-Fenthi:is.
Hi bliografie: Suciu, Dicţionar, I, p. 240.
19 - Acta Mvsei Porolisscnsis -
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24.HIDEAGA (corn. Satulung); 1475 Hidegkuth.
Bibliografie: Sudu, Dicţionar, I, p. 289.
25. IADARA (corn. Miresu Mare). 1475 Jeder.
Bibliografie: Suciu, Dtcţionar, I, p. 300.
26. LEMNIU (corn. Letca). a) 1405 Lemyn; b) 1424 Lemen; c) 1470 Lemeen.
Bibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, I, p. 356.
27. LETCA (corn. Letca). a) 1405 Lethka; b) 1424 Lithka; c) 1470 Lythka.
Bibliografie: a, b, c) Sudu, Dicţionar, I, p. 358.

28. LUCACEŞTI (corn. Mireşu Mare). a) 1403 Luchfalva; b) 1475 Lukaczfalwa.

Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, I, p. 364.
29. MESTEACAN (corn. Valea Chioarului). a) 1424 Nyires; b) 1470 Nyrfalwa.
B1bliografie: a, b) Suctu, Dicţionar, I, p. 392.
30. PERII VADULUI (corn. Ileanda). a) 1405 Kwrthuelrew; b) 1424 Kerthewelren.
Bibliografie: a, b) Sudu, Dicţionar, II, p. 34.
31. POIANA BOTIZII (corn. Băiuţ) u. Râkosfalva. Nu este aminitt din 1344 Batiz
pînă în 1750 Pojana Zseler.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 51.

32. PRIBILEŞTI (corn. Satulung). a) 1405 Pribyfalva; b) 1424 Pribelfalva.

Bibliografie: a, b) Suctu, Dicţionar, II, p. 60.
33. SACALAŞENI (corn. Săcălăşeni). a) 1405 Zakalosfalwa; b) 1475 Zakalusfalva.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 101.
34. SA.SAR (corn. Recea). a) 1410 poss. Zazar; b) 1475 Zazsar.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 108.
35. ŞOMCUTA MARE (corn. Şomcuta Mare) 1405 Somkwth.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 176.
36. TULGHIEŞ (corn. Mireşu Mare). a). 1405 Twlgeş; b) 1424 Thelges; c) 1475

Thewlges.

Bibliografie: a, b, c) Suciu, Dicţionar, II, p. 206.
37. V AD (corn. Copalnic-Mănăştur) a) 1424 Rewkapolnok,

Revtaholy;

b)

1427

Recapal.

Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 222.
38. VARAIU (corn. Valea Chioarului). Kovaralja.

1456 Varallya, Waralya, Wa-

ralya.
B~bliografie:

Suciu, Dicţionar, II, p. 241.
39. VIMA MICA (corn. Vima Mică). 1405 villa olachalis Vilma; XIV-XV era un singur sat Vima sau Vilma.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 250.

In secolele

AŞEZARI ATESTATE ULTIMA DATA IN SECOLUL AL XV-LEA

I. ARANYASMEZEW. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1460 Aranyasmezew; b) 1475 Aranyasfalwa; c) 1487 Aranyasallya; - Pe lingă Chelinţa
şi Turbuţa.

Bibliografie: a, b, c) Sudu, Dicţionar, II, 291.
2. BUCHMER. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1410 Buchmer; -

topit in satul

Con-

Leşmir.

Bibliografie: Suciu, Dtcţtonar, II, p. 304; Petri, Szildgy, III, 131.
3. BODOLA. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1426 Bodola aliter Possa;

b) 1431 Possa, Bodola; c) 1480 Posathelke aliter Bodolatelke; - Probabil
Mineu sau Să!Aţlg.
Bibliografie: a, c) Petrt, Sztldgy, III, p. 132; Suciu, Dicţionar, II, p. 301; b) Petri,
Sztlcigy, III, p. 132.
4. BOROSZLO. - în fostul comitat Crasna.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 301.
5. BROS. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1475 Bros; - Pe lingă Moigrad.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 304.
lingă
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6. BWCHYN. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1491 Bwchyn; - Azi pusta
Bucium intre Cosniciu de Sus şi Cerişa.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, 306.
7. CHALPATAK. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1481, 1497 Chalpatak.
Tsalpatak. - Pe lingă TUsa.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 307; Petri, Szilagy, III, 225.
8. DAROCHTELEKE. Prima şi ultima atestare in secolul XV. a) 1401 Darochtheleke; b) 1421 Daroch; c) 1423 pred. Darocztelek; - Pustă Ungă Hodod.
Bibliografie: a, c) Suciu, Dicţionar, II, p. 315; Petri, Szilagy, III, p. 258; b) Petri,
SziUigy, III, p. 258.
9. FANCHYKA. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1481 villa olachalis Fanchyka, Fanchika; - Pe lingă Aleuş şi Cosniciu de Jos.
Bibliografie: Sudu, Dicţionar, II, p. 325; Petri, Szildgy, III, p. 412.
10. FELEGYHAZ. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1423 Felegyb4z,
Pe
lingă Păţalul mic şi Cehal.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 326; Petri, Sztlagy, III, p. 415.
11. GALFALVA. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1477 Galfalva; - Pe
Ungă Arduzel şi Tohat.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 331.
12. GOMBA. Prima şi ultima atestare în secoluI XV. a) 1429 Gomba; b) 1486
. predium Gombatelek; - Pe lîingă Şeredeiu unde coa&ta Gumbii şi Valea
Gumbii ii păstrează amintirea.
Bibliografie: a, b) Sudu, Dicţionar, II, p. 333; Petri, Szildgy, III, p. 439.
13. .GOMBACHPATAKA. Prima şi ultima atestare ln secolul XV. 1413, 1423 Gombochpataka; - A trecut in hotarul Şeredeiu (ar putea fi Gomba?)
Bibliografie: Sudu, Dicţionar, II, p. 333; Petri, Szildgy, III, 440.
14. GYETVIR, Prima şi Ultima atestare in secolul XV. a) 1496 Gyetvir; - Pomenit ca o proprietate a moşierilor Băthori, ţine de Vlrşolţ.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 335; Petri, Szilagy, III, p. 468.
15. JJADAHAZA. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1440, 1492, 1494 Hadahaza; - Contopit în hotarul satului Firminiş.
Rlliliografte: Sudu, Dtcţionar, II, p. 337; Petri, SziUigy, III, p. 497.
lfi. JJEEHARZO. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1465 Heeharzo. ln
vechiul comitat Crasna.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 338.
17. HERBATH. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1453 predium Herbath;
- Pustă Ungă Camăr.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 339; Petri ,SziUigy, III, p. 507.
18. KALATELKE. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1470 predium Kalatelke; - Pe lingă Aciş şi Eriu Sincrai (ar putea fi Kala?)
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 347.
19. KALOZTHELEKE. Prima şi ultima atestare in secolul XV. a) 1477 Kaloztheleke; b) 1481 Kalozthelek; - Intre Nuşfalău şi Camăr.
Bibliografie: a, b) Sudu, Dicţionar, II, p. 348.
20. KANA. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1475 Kana; - Pe lingă Chereuşa. Ar putea fi identic cu satul dispărut Kala.
bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 348; Petri, Szilagy, III, p. 593.
21. KEBETELKE. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1453 pred. Kebetelke;
- Pe lingă Camăr.
Bibliografie: Suciu, _Qicţionar, II, p. 349. Petri, Szilagy, III, p. 611.
22. KYSTHELEK. Prima atestare în secolul XIV, 1487 Kysthelegd; - Contopită in
hotarul satului Păţal.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 360; Petri, Szilagy, III, p. 679.
23. KOPALCHFALWA. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1424 Kopalchfalwa; - Intre Băseşti şi Girdani.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 354.
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24. KOVACSILESE. Prima atestare ln secolul XIV. 1418 Kowachylese; -

Pe

lingă

Mihăieni.

Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 355; Petri, Sttlcigy, III, p. 687.
25. MACHALATHELEKE. Prima atestare în secolul XIV. 1487 Macholatjeleke;
- Pe lingă Păţal.
Bibliografie: Suciu, Dtcţtonar, II, p. 365; Petrt, SziUigy, IV, p. 77.
26. MACZADIN. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1423 Maczadin; b) 1477
Maczedonia; - Amintit împreună cu Naitnon, Chilioara şi Dobrin.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 365; Petri, SztUigy, IV, p. 38.
27. MAGDAND. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1454 Magdand; Pe
lingă Mocirla (Valea Pomilor) şi Ser; s-ar putea să fie Bogdand.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 365.
28. MASATELEKE. Prima şi ultima atestare in secolul XV. a) 1461 Masa; b) 1494
Masatheleke; - Pe Ungă Şamşud.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 367; Petri, Szilcigy, IV, p, 52.
29. MONAKUR. Prima atestare in secolul XIV. 1487 Monakor; Contopit in
hotarul satului Păţal.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 371; Petri, SziUigy, IV, p. 101.
30. MUSKO. Prima atestare in secolul XIV. 1418 Musko; - Pe lingă Eriu Slncrai.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 373; Petri, Sztlcigy, IV, p. 70.
31. NEEKFALVA. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1405 Neekfalua; Aparţinea de cetatea Chioar.
Blbliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 376; Petri, SziUigy, IV, p. 150.
32. POKLOSTHELEK. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1488 Poklosthelek; b) 1490 pred. Poklostelek; - Petri: In comitatul Solnocul de Mijloc;
Suciu: Pe lingă Sinmiclăuş.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 387; Petri, SziUigy, IV, p. 256.
33. POTHIAZ. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1464 Pothiaz; b) 1489
Pothyastelek; - Amintit împreună cu Ghirolt şi Mihiienl. Acum e pustă
aparţinătoare satului Mihăieni.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 388; Petri, Szilcigy, IV, p. 262.
34. REDO. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1465 poss. Redo, Rede; b)
1470 pred. Rede; - Petri: Lingă Mocirla (Valea Pomilor); Suciu: Lingă
Păţal.

Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 293; Petri, Szilcigy, IV, p. 283.
35. REMETHE. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1405 Remethe; b) 1466

Remete; -

Pe

Ungă Sărmăşag şi Măieri!)te.

Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 394.
36. SAARHYD. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1465 Saarhyd; -

!n fostul

comitat Crasna.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 397.
37. SEKERES. Prima şi ultima atestare in secolul XV.

-

Pe

1475 Sekeres, Sekerest;

lingă Sălăţig.

Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p, 401; Petri, Szilagy, IV, p. 447.
38. SYRMEZE. Prima şi ultima atestare în secolul XV. a) 1465 Syrmeze; b) 1484

Sarmezew; c) 1488 Zermezev, Zeermezee; d) 1490 Zyrmezev; - Pe lingă
Balk şi Almaşu Mare.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 406; Petri, Szilcigy, IV, p. 335.
39. SZENNYES. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1411 Szennyes; - Amintită ca pustă împreună cu Coşeiu.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 406; Petri, Szilcigy, IV, p. 473.
40. THANCZOSFALWA. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1493 predium
Tanczosfalwa; - Lingă Leşmir.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 410; Petri, Szilcigy, IV, p. 669.
41. THORMAHAZA. Prima şi ultima atestare în secolul XV. 1481 villa wolachalis
Thormahaza, Tormahaza; - Pe lingă Sig şi Sirbi.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 412.
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42. THYUADARFALWA. Prime şi ultima atestare ln secolul XV. 1475 Thyuedarfalwa. - Suciu: ln document apare greşit Rhyuadarfalwa; Petri: o numeşte
Tivadarfalva şi spune cA apare lingă Chieşd Thyuadarfalwa. - Lingă Bobota şi Chieşd.
Bibltografie: Suciu, Dicţionar, li, p. 413; Petri, Szilligy, IV, p. 673.
4:J. WLMEZ. Prima atestare în secolul XIII. a) 1488 Elwezd, Elmezd; b) 1490
Elmed predium; Lingă Chegea, unde o parte din hotar li păstrează
amintirea.
Bibliografie: a, b) Suciu, Dicţionar, II, p. 424; Petri, Szilagy, IV, p. 737.
H. WYFALU. Prima şi ultima atestare in secolul XV. 1490 predium Wyfalu;
- Lingă Santău.
Bibliografie :Suciu, Dicţionar, 11, p. 425; Petri, Szilâgy, IV, p. 706.
45. ZALWATHEW. Prime şi ultima atestare in secolul XV. 1422 Zalwathew, Zalwattheu; - Pe Ungă Căţel, Căţeluşa (Meseşenii de Jos şi de Sus), ~i Horoatu
Crasnei.
Bibliografie: Suciu, Dicţionar, II, p. 428. Petri, Szilâgy, IV, p. 382.
4G. ZEEK. Prima atestare ln secolul XIII. 1479 Zeek; - Pe lingă Marca.
Bibliografie: Suctu, Dtcţtonar, li, p. 430.
4.7. ZENTHKRYZTHEFALWA. Prima atestare in secolul XIII. a) 1413 Zenthkryzthefalwa; b) 1423 Zenthkereztfalwa; c) 1429 Zentkerezthfalwa; d) 1495
Zenthkeresthfalwa; Lingă Pria, unde se află partea de hotar Valea
Crucii.
Bibliografie: a, b, c, d) Suciu, Dicţionar, II, p, 432; l'etri, Szilâgy, IV, 447
(planşa IV).
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REPERTORIUM DER ANSIEDLUNGEN VON SALAJ IM 15.-TEN JAHRHUNDERT

(Z u s a m m e n f as s u n g)
Vor de.m Bestehen eines Kreises Sălaj gab es dne ausgedehnte GrUQ:Jpierung
,,'fara Silvaniei", die einen Teil des heutigen Kreises Sălaj, aber auch Teile der
umliegenden Gebiete umfasste. Die einschlăgigen Arbeiten bestimmen keine genaue Begrenzung der „Ţara Silvaniei", deren Ausdehnung also schwer festzustellen
ist. Es ist aber bekannt, dass <las Gebiet des Kreises Sălaj im Mittelalter zu den
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Grafschaften Krasna und Solnocul de Mijloc gehiSrte, und sich zu gewissen Zei·
ten. auch auf den Krels Chloar ausdehnte.
Der geographische Aspekt drllckte seinen Stempel der gesamten Geschlchte
von SAlaj auf. Es liegt im Nord-Westen des Landes zwisohen den West - und
den Ostkarpaten, wurde aus allen Richtungen von Tiirken und Tataren durchzogen, oft ausgepliindert und war den Einmischungen der ungarischen Krone
mit allen sich ergebenden Folgen unterworfen. Hier verlief auch die Strasse
des Salzes, die - vom Meseş-Tor ausgehend - sich nach Crasna wendete, hierauf Barcău in Richtung Nuşfalău und ZalAu beriihrte, gegen Carastelec anstieg
und sich nach Sălacea (Kreis Bihor) wendete wo es Salzdepots gab.
Die grosse Mehrzal der mittelalterllchen Ortschaften waren liindliche Siedlungen mit eigener, interner Organisation. Es scheint dass im mittelalterlichen
Sălaj der verbreitetste Dorftyp derjenige lăngs eine Tales oder liings der Strasse
war. Im Laufe der Jahrhunderte verschwinden einige Ansledlungen, hinwiederum erschelnen neue Ortschaften.
In vorliegender Arl>eit versucht der Verfasser, die in der derzeitigen Geschichtsschreibung bestehenden Informationen zu systematisieren indem er die
Entwicklung der Ortschaften von SAlaj în einer Periode des zahlenmâsslgen Ansteigens der Bevolkerung und der Ansiedlungen verfolgt.
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MIHAI VITEAZUL, GENERALUL BASTA

ŞI

CETATEA CHIOAR

Victoria de la Şelimbăr a voievodului Mihai Viteazul asupra lui
Andrei Bathory le-a trezit românilor transilvăneni speranţa că un domn
de-al lor ar putea să le uşureze situaţia grea în care ajunseseră 1 • Mişcă
rile ţărăneşti semnalate peste tot în principat au facilitat mult pătrun
derea oştilor lui Mihai 2 • In împrejurările favorabile create, noul conducător şi-a fructificat repede succesul şi în primul rînd a luat măsuri
pentru apărarea frontierelor vestice. El se aştepta la un atac din partea
Habsburgilor, care i-ar fi smuls Transilvania înainte de-a încheia cu
împăratul Rudolf al Ii-lea un tratat favorabil .. De aceea le-a luat-o
înainte. La 17 noiembrie 1599, comisarul imperial Ungnad a raportat
suveranului său că Mihai Vdteazul a ocupat Chioarul şi are de gînd să
cuprindă şi cetăţile Hust şi Oradea, ca să închidă drumul spre Transilvania atit turcilor cit şi austriecilor3.
Chioarul, care după părerea lui Paul Nyâri, căpitanul Oradiei, era atunci
cea mai puternică cetate din Transilvania 4, avea, deci, o mare importanţă strategică pentru Mihai, dar în acelaşi timp ea intra in viziunea sa larg unificatoare
şi Mihai înţelegea să subordoneze acestui scop întregul potenţial românesc. Oştile
sale au intrat in zonă fArA sA intlmpine vreo rezistenţă5, apărAtorii cetAţii fiind
românii din împrejurimi. Dindu-şi seama că unirea odatA consolidată va avea
efectele de uşurare aşteptate, ei au rămas ataşaţi marelui domnitor&.
Pentru adîncirea acestui ataşament a lucrat şi episcopul Efrem din mănăsti
rea Habra, aflată între satele Ocoliş şi Groşi. Susţinător fervent al politicii Viteazului, prelatul a fost prezent, la 2 iunie 1600, la sinodul convocat de Mihai
la Suceava7 - prima reuniune cu caracter politic la care au participat reprezentanţii românilor din toate teritoriile locuite de ei.
Atenţia lui Mihai pentru Chioar s-a menţinut constantA. Un gest de comandant grijuliu trebuie considerat darul pe care l-a făcut ostaşilor săi din cetate,
în preajma sărbătorilor de iarnă din anul 1599, cind le-a trimis 20 de buţi cu vin.
In ianuarie 1600, concomitent cu pregAtirile pentru campania din Moldova, domnitorul a întărit şi mai mult garnizoana din Chioar. Că aici era o formaţiune
puternică şi bine înzestrată o arată misiunea ce i-a fost încredinţatA, în vara
lui 1600, aceea de-a asigura liniştea principatului, tulburată de jafurile dezer1
2
· 3
4

5

Şt. Pascu, în Studii de istorie medie, 1, 1956, p. 123.
Idem.
V. Mofogna, în Revista istorică, 2, 1934, p. 126-139.
B. Mihoc, în Crtsia, 8 1978, p. 366.
S. Iosipescu, în Transilvania, Sibiu, serie nouă, an. IX, 1980, .nr. 8,

p. 9-11.
8
7

Şt.

Pascu, Mihai Viteazul şi Sălajul, Zalău, 1976, p. 35-50.
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, II, Bucureşti, 1981, p. 191.
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tarilor cazaci, ca şi dispoziţia lui Mihai - dictată de iminenţa unui atac polonez - de-a fi aduse din Chioar la Alba Julia artilerie şi muniţie&.
Trebuie remarcat că in privinţa domeniului şi cetăţii, Mihai a avut şi o
aspiraţie personală. El s-a gindit să şi le rezerve definitiv, pentru refugiul său
şi al familiei. Vremurile fiind deosebit de instabile, Mihai a revendicat chiar
c:a dreptul de moştenire să fie acordat integral şi fetelor 9• Se pare că voievodul
a fost foarte aproape de realizarea dorinţei, întrucit in august 1604 şi Radu
.Şerban a insistat la împăratul Austriei pentru donarea Chioarului, în Ţara Românească existînd convingerea că cetatea amintită a aparţinut pe vremuri domnilor
muntenit 0 •
Conflictul ivit între Mihai şi Basta şi-a avut originea în expansionismul
habsburgic, care era incompatibil cu voinţa marelui domn şi a poporului său de-a
n·aliza statul românesc unificat în limitele etnice fireşti. Diferendul de frontieră
cu privire la Chioar şi Hust viza, de fapt, întreaga Transilvanie, de unde şi sprij:nul direct acordat de Basta nobilimii răsculate împotriva lui Mihai.
De la începutul cuprinderii sale de către Mihai, Chioarul l-a avut de căpi
tan pe Aga Leca. La 4 septembrie 1600, acesta a primit rugăminţi insistente din
partea nobilimii maghiare din tabăra de la Turda de-a trece de partea ei, asigurin du-1 că îl vor lăsa căpitan al cetăţii pentru toată viaţa şi stăpin perpetuu al
moşiei Reteag. Trădător mai vechi al domnului său, fără a putea fi dovedit, el
s-a hotărît greu de partea cui să treacă, fiindcă în acelaşi scop îl abordase şi
generalul Bastall. Oameni fără patrie, care şi-au pus spada în slujba căpătuielii
nu a unui ideal politic, cei doi mercenari albanezi au găsit mai repede punţi de
înţelegere. Dealtfel, ei colaborau încă din 1598, de la asediul Oradiei12, şi după
insistenţa cu care imperialii urmăreau cucerirea Transilvaniei, se părea că aceş
tia puteau oferi mai multe garanţii de răsplată.
Trădarea s-a produs la 11 septembrie 1600, cînd căpitanul imperial Herberstein a fost lăsat să pătrundă în cetatea Chioar fără luptă. Basta şi-a putut
uni astfel forţele cu ale nobililor maghiari atacindu-1 pe Mihai la Mirăslău. Aga
L('ca n-a intervenit, iar după pierderea bătăliei de către domnul său, i-a predat
lui Basta şi cetatea Gherlei. Voievodul n-a ştiut niciodată de trădarea comisă.
Aga Leca a fost răsplătit de către împăratul Rudolf cu daruri şi ridicarea la
rang de nobil. l-a mai oferit, de asemenea, şi 100 taleri şi 3 sate ln Chioarul acapHrat. Numai că văzlndu-se stăpîn pe situaţie, împăratul şi-a uitat cuvîntul.
Basta a intreprins un demers special la Rudolf al Ii-lea, în februarie 1602, pentru dania satelor promise 13. Aga Leca însuşi a făcut, plnă la 8 octombrie 1603,
un număr de 8 cereri similare 14, ca la 20 ianuarie 1604 chiar arhiducele Mathia
să intervin! la Camera din Caşovia pentru punerea protejatului în posesia satelor Mogoşeşti, Satu-Lung şi Şomcutais.
Plecarea lui Mihai Viteazul din Transilvania, după înfrîngerea de la Mirăs
lău, n-a însemnat deloc îndepărtarea chiorenilor de el. La 28 martie 1601, un
credincios al său, Nicolae Segnyei, i-a scris din Vălenii Lăpuşului că S. Rakoczi
era gata să recruteze pentru voievod 700-800 de pedestraşi1 6 •
E semnificativă, în sensul marilor speranţe care îi animau pe chioreni,
însemnarea din 29 aprilie}9 mai 1601 de pe „Tetraevanghelul" cumpărat de
ţăranul Lazăr Faur din Piroşa, în care apare precizarea: „ ... în zilele evlaviosului domn Io Mihai Voievod". La data aceea, Mihai abia se pregAtea, la Viena
şi Caşovia, să redevină domn, dar românii n-au încetat să-l considere tot timpul
8

S. Iosipescu. în Contemporanul, 1981, nr. 39 (1820), p. 3.
E. Hurmuzaki, Documente privind istoria românilor, IV, p. 214-216.
1o A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării

9

Româneşti, VII, Bucureşti, 1934,
li V. Motogna, op. cit.

p. 218-221.

12 A. Veress, op. cit„ VII, p. 128-129.
E. Hurmuzaki, Documente . .. , IV, partea I, p. 364.
C. Rezachevici, în Mihai Viteazul şi Sălajul, p. 148.
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ca atare1 1 , dupA cum nici el n-a renunţat la planul unirii lor într-o slngurA ţari.
Chiar cu clteva zlle înaintea lnsemnArii fAcute de ţAranul din Piroşa, la 1 mai
1601, Viteazul a expediat o scrisoare ln limba latinA, ln introducerea cAreia
şi-a exprimat intenţia pollticA prezentlndu-se: „Dtn graţ#.o lut Dumne2eu, Principe cnşttn, Mihai Voievod, prtndpe ereditar a toatit Valahia Ttan.salptn4, domn
al Transilvaniei, guvernator suprem al Moldovei şi domn al Plirţflor ungureştt". 1 H

Basta nu s-a bucurat deloc de simpatie ln Transilvania. Nobilimea l-a alungat la 7 februarie 1601 din Cluj, după ce aproape cA-1 făcuse prizonier. Retras cu
archebuzierii, cavaleria şi artileria spre Satu-Mare, generalul austriac a strAbătut
cu foarte mare lncetineală etapele, lncerclnd sA păstreze cetăţile Gherla şi Chloar.
Trupele transilvane - numărînd 8000 de luptători puşi sub comanda cApltanului
general Ştefan Csâki - l-au urmArit de aproape, dar pentru cA nu aveau artilerie,
n-au putut sA-şi îndeplinească obiectivul înlăturării fostului aliat declt la sfirşitul
lunii martie19.
Implicarea dintre Mihai şi Basta, survenită ln Austria, a avut drept rezultat
reîntoarcerea lor în Transilvania. Intenţia nedisimulată a voievodului român de-a
reface unitatea celor trei provincii de le stlnga şi dreapta Carpaţilor, l-a incomodat teribil pe generalul austriecilor, care nu avea veleităţi nici de cîrmu.i.tor de
mase, nici de gospodar de ţari. El a comis crima de pe clmpul Turzii, provocind
o profundă reacţie antihabsburgică. Adversitatea locuitorilor şi lipsa banilor pentru plata mercenarilor l-au silit pe general să facă armistiţiu cu Sigismund BB.thory,
şi în mai 1602 s-a retras iar cu oastea la Satu-Mare20. Dar la începutul lunii
iulie a revenit în Transilvania; Bâthory renunţase la domnie, tn 29 iunie, tn
schimbul ducatelor Oppe:n şi Ratibor şi a unei îndemnizaţii de 50.000 de florini anua121.
In speranţa că habsburgii vor aduce o stăpinire mai blindă decît BâthorPştii nestatornici şi tiranici, clţiva fruntaşi chioreni, interesaţi de averile lor,
au preferat sA li se supună şi chiar să-i sprijine. Pe cînd Basta şi comisarul
von Kraussenegh se aflau la Vima Mare, voievodul Ionaş din Prislop le-a împrumutat 4.000 de florini22. In schimbul acestui serviciu, probabil că Basta a
mijlocit recunoaşterea de către Dieta de la Pojon a satului Frîncenii Boiului
drept proprietatea voievodului amintit. Aceeaşi Dietă a întărit stăpînirea voievodului Toma Butean din Şomcuta asupra Hovrilei. a lui Luca Chis-Tivadar
din Remete'-' Chioarului asupra Curtuiuşului Mic, a lui Ioan Horvath asupra
Coltăului şi Cătălinei, a familiei lui Kornis asupra Săsarului, Bozintei şi Tăuţi
Măgheruşului, a arendaşului Lisibona asupra Şurdeştiului şi Berinţei şi altora 2'.
ln Transilvania, nobilimea de sub conducerea lui Moise Szekely, care i-a
părăsit pe austrieci, n-a vrut să recunoască înţelegerea dintre imperiali şi Sigismund Băthory. După un relativ succes al lui Basta asupra răsculaţilor, la Teiuş,
în sprijinul lui Szekely şi la cererea acestuia, au intervenit turcii. şi tătarii24. Urmărindu-i pe ostaşii lui Basta, tătarii şi-au îndreptat direcţia loviturii principale
pe firul Someşului exercitind drastice represalii asupra locuitorilor de aici. Nu
e greu de sesizat aceasta în urbariul domeniului Chioar din 1603, unde se consemnează că au fost pustiite complet: Măgura, Birsăul Mare, Glodul, Frîncenii
de Piatră, Birsăuţa, Ileanda, Bizuşa, Perii-Vadului, Răstociul. La Lemniu, toţi
locuitorii au fost trecu,ţi prin sabie. Letca a fost parte arsă, parte pustiită; la
fel: Cuciulatul, Băbeni ul şi Ciocmaniul. Şoimuşeniul a fost ras de pe faţa pă17 C. Rezachevici, în Magazin istoric, an. X, 1976, nr. 8, p. 19.
1s E. Hurmuzaki, op. cit., IV, partea I, p. 249.
19 C. Rezachevici, în Mihai Viteazul şi Sălajul, p. 146 şi A. Veress, Documente . .. , VI, p. 326, 357.
2o I. Crăciun,
Cronicarul Szamosklizi şi însemnările Zuf privitoare la români, Cluj, 1928, p. 163.
21 Istoria României în date, p. 131.
22 J. Kadar, Szolnok-Dobokavdrmegye Monogrdphidja, VI, Dees, 1900, p. 555.
23 Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria,
I, Bucureşti, 1921, p. 217.
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mint;ulUi .. Dezastrul a :continuat apoi la Vârai,

Iadăra

şi

Mireşu-Mare,

de ·unde

grosu~ efectivului. militar s-a întors spre cetate distrugind: Remetea Chioal'!ului,
Finteuşurile şi' Poşta. Acelaşi dezastru masiv se poate observa pe văile. Lăpuşului
şi Cavnicului. Satele· Cerneşti şi Plopiş au fost şi ele golite de . oameni. Proporţii

mari,., ale, 1*•jQJ..ului ·se &emnalează la: Finaţ, Berinţa, Cărbunari, ··Făureşti,· Lăs
chia, · Pribileşti şkFerşig. In total, afară de satele complet distruse, au fost· arse
33~ case iar alte 816 pustiite25. Faptul a zdruncinat profund vitalitatea :voievodatelor de sate de ·aici, :
Moise Szekely · şi-a continuat campania în primăvara lui 1603 şi, presindu-1
pe Basta mereu, a obţinut o serie de succese. Generalul a cerut ajutor de la
noul domn al Ţării Româneşti, Radu Şerban, aflat, ca şi Mihai, pe aceeaşi fer,;.
mă poziţie, antiotomană. In iulie, Moise Szekely a fost infrint la Braşov, iar
Basta, ·împreună cu comisarii imperiali, a preluat administrarea Transilvaniei28.
Pentru voievodul Ionaş din Prislop aceasta a fost o şansă ca Basta să-i
plăteasci datoria. Fiindcă voievoduI Ioan tatăl primului murise . sau se
retrăsese de la conducerea voievodatului, Ionaş a obţinut de la generalul-guvemator0 ca zălog, satele: Preluca, Măleni, Boiu-Mare, · Şasa, Săcătura (azi Luminişul); Valea Vacii (dispărut) şi Jugăstreni 27 • Mai mult, Basta l-a numit,
în 1~04, vicecăpitan al cetăţii şi provisor al domeniului 28 •
Stăpîn!rea lui Basta asupra Chioarului a luat sfîrşit în octombrie
1604, ţind oştile transilvane, conduse de Ştefan Bocskai, l-au scos definitiv din ţară".
VALER HOSSU

PRINCE MICHAEL THE BRAVE, THE GENERAL BASTA AND THE
CWOAR FORTRESS

(Summary)
The Chioar Fortress was a very important btrategic centre in the north-west
of Transylvania. Prince Michael the Brave, who was the flrst to achieve the statal
unity of the Romanians, occupied this strategic place. This meant a stronghold
against the possible attacks by the Habsburg Empire, whose regiments were
stationed nearby, at Satu-Mare.
The imperial general Basta had also tried several times to become master
of the fortres and of Transilvania and had caused much suffering to the local
Romanla popuilaifllon. After murder of the prince Michael the Brave in 1601,
the battle for the Chioar fortress was fought between the Imperial Army, on
one slde, and the Hungarian nobles led by Moise Szekely, on the other, tihe
latter calllng the Tartars to thelr aid and thus bringing about dlsaster to the
vllages ln northem Transilvania.
Basta's rule over Chioar came to an end in October 1604, when the Transylvanian army drove him out of the country.
14

as
118
21

Ist. Rom., III,

Bucureşti,

1964, p. 145.

cit., p. 198-218.
Istoria Rom4nfe1 ln date, p. 131.
J. Kiădăr, op. cit., II, p. 293; IV, p. 12, 110; VI, p. 72, 274, 549; VII,

Şt. Meteş,

op.

p. 169.
ts Idem, VII, p. 348.
•Istoria Rom4nfe1 fn date, p. 131.
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AL PATRULEA TEZAUR MONETAR DE LA ZALAU1, SEC .. XVII

Tezaurul monetar tratat în articolul de faţă a fost descoperit în
martie 1983 în municipiul Zalău, pe strada Tompa Mihaly,. vis â vis
de latura Casei Municipale de Cultură cu ocazia urior lucrări de
construcţie.
.
Cele 244 de piese de argint care compun ţez~mrul erau depozitate
într-un vas de lut ars, care a fost integral distr;us. şi ·din. care · n1'f s-a
putut recupera nici un fragment.
,.
. : ' .. · · .
· .
Monetele tezaurului au fost emise în Transilvania. în Polonia, în
oraşele baltice Riga şi Elbing, în Prusia„ în Pomer.anil;l Şi Ungai:ia. Ele
se păstrează în M~.izeul c;le Istorie şi Artă din' Zalău .. :
··
„.
Usta lor este următoarea:2 ·
·
I. TRANSILVANIA
G. Bethlen (1613-1629)

1. Groş mare, 1625, C-C. R, 299
2-4. Groşi mari, 1626, C-C. R, 329
5-8. Groşi mari, 1626, N-B. R, 342
9. Groş mare, 1627, N.,..,..B. :R; 435

II. POLONIA
Sigismund III (1587-1632)

10-13. Dreipolkeri, 1620. H-C, I, 1402
14. Piesă de trei groşi, 1621. H-C, I, 1421
1 In afară de tezaurul de care ne ocupAm, s-au mai descoperit 1n· ZalAu încA
trei tezaure monetare. DouA au fost publicate ln TNT, p. 65, nr. 2 şi p. 69, nr. 5.
Al treilea, cel descoperit ln strada 23 August ln 1973, este ·tn curs 'de pregătire
de către E. ChirllA şi E. Lak6.
·
2 In afara abreviaţiilor folosite tn TAşnad .II,· ln articolul de •faţă folosim

următoarele abreviaţii:

TNT

Tezaure monetare din nordul Transilvaniei, sec. XVI-XVIII, Za1970
Tăşnad 1 Tezaurul monetar de la Tăşnad, cu ultima piesă din 1635 inedit;
menţionat în Numtzmatikat Kilzlony, 7, 1908, p. 23
Tăşnad II E. Chirilă Gh. Lazin, Tezaurul monetar de la TAşnad, sec.
XV-XVII, în volumul de faţă; p. 301-308.
lău,
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Dreipălkeri, 1621.
groşi,
Dreipălkeri, 1622.

H-C, I, 1422
1622. H-C, I, 1436
37-70.
H-C, I, 1437
71-77. Dreip(ilkeri, 1623. Cf. H-C, I, 1460, dar pe revers REG:
78-98. Dreipi:>lkeri, 1623. H-C, I, 1461
99. Dreipi:)lker, 1623. Cf. H-C, I, 1461, dar pe revers REG
100-104. Dreipălkeri, 1623. H-C, I, 2579
105-ll!ţ, Dreip(llkeri, 1623. H-C, III, 7509
116. Piesă de 6 groşi, 1624. Cf. H-C, I, 1485, dar pe revers GROS
117. Piesă de 6 groşi, 1624. Cf. H-C, I, 1485, dar pe revers GROS, iar cifra 2
din dată în formă de Z
118. Piesă de 3 groşi, 1624. H-C, I, 1487
119-121. Oreip0lkeri, 1624. H-C, I, 1488
l:l:-!-133. Dre1J)3lk•ri, 1624. H-C, I; 1489
134-146. Dreip0lkeri, 1624. Cf. H-C, I, 1491, dar cu ditta 2-4
147-151. Dl'elpalkeri, 1624. H--C, IV, 7514
152-156. Dreip~keri, 1624. H--C, IV, 9638
157. Plesl de 6 fl'OŞJ.. 1635, Cf. H-C, I, 1511, dar pe revers GROS
158. Pies4 de 6 IJl'OŞi, 1625. H-C, IV, 7524
H19-110. f>re.ipMkeri, 1625. H-C, I, 1512
171-174. Dreipălkeri, 1625. H-C, l, 1514
175-181. Dptll)flkeri, 1825. H-C, I, 2580
182-111'7. Dreip5lkeri, li3&. H.......C, IV, 7530
188. Dreip0tkeri, 1626. H-C, IV, 753·1
189-192. Dreipolkeri, 1627. Cf. H-C, I, 1552, dar punct după REG
15-32.

3~36.

Piese de 3

III. RIGA
Gustav Adolf (1611-1632)
193. Dreip5lker, 1623; H-C, II, 4368
I!l4. Drelp0lker, 1624. H-C, II, 4370

IV. ELBING

a) Atelierul

orlşenesc

Gustav Adolf (1611-1632)
195. DreipBlker, 1630. H-C, II, 4274
196. Dreipolker, 1632. H-C, II, 4281

b) Atelierul suedez
Dreipălkeri, 1632. Rilhle, p. 47, nr. 22
200-211. Drel~lk~ri, 1633. ftilhle. p 48, nr. 25
Chnsttna (1632-1654)
212. Dreip0lker, 1634. Rilhle, p. 52, nr. 44
21~215. o.relptUkeri, 1635. Ruble, p. 52, nr. 45

197-199.

V. PRUSIA

Georg Wilhelm (1619-1640)
216-217. Dreipolkeri, 1622. H-C, IV, 8723
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218-224.
22:>--226.
227-Zl9.
230--231.
237.-236.
23i-1139.

Dreipolkeri,
Dreip0lkeri,
Dreip6lkeri,
Dreipolkeri,
Dreip0lkeri,
Dreipolkeri,
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Cf. H-C, IV, 8723, dlilr pes\e tot cifra 2 în formă de Z
Cf. H-C, IV, 8723, dar cu data 2-3
H-C, III, 66Ş2
Cf. H-C, IV, 8723, dar cu data 2-4
162Ş. H-C, III, 6654
1627. H-C, III, 6655

1622.
1623,
1624.
1624.

VI. POMERANIA (Linia Stettin)
UMch I (1620-1622)
2~0.

Dreipalker. 1621. I~entic cu nr. 1158 din MM, p. 117.
241. Dreip0lker, 1621. Identic cu nr. 1159 din MM, p. 117

VII. UNGARIA
Motthios II (1608-1619)
242-243. Groş~ mari, 1619. N-B. H, 1133
FePdt7Mlnd II (1619-1697)
364. Groş mare, 1611. H, 1194

(:ele 144 de piese ale tezaurului se repartizeazl
sii,me:
Tr•nsilvapia:
Polonia
R,igq

EU>ing
PrUi;ia
POJnffania
Ungaria

asţfel

9 Pieşe (1irc;1şi pi41ri)
183 piese (4 pi~ d~ ~
groşi, 173 drelpălkeri)
2 .-1~ (~ft'in.-~ri)
21 pies~ .drelpiSlken)
~4 piese (drei~lkeri)
2 piese (dreipWkeri)
3 piese (.groşi mari)

pe locuri de emi-

gr~i,

'81ie de

ţrei

Total 244 piese

Din punct de vedere al numeranJlui tezciurul $e compune din patru
piese de 6 t:roşi, 6 piese de trei groşl, 12 gr°'i :nwii ~ 222 dreip0lkeri
reprezentind Q valoare totală de 630 denari3, Din ~tă i;umă moneta
transilvană reprezinta 45 denari, c;leci 7,l40/o, ~e. v~Aită din Poloniia sau
prin Polonia (din Riga, Elbing, Pru,sia şi Pomerania) totalliează 570 denari, adică 90,4'10/o, iar cea vetiiită din Ungar.ia 15 dena.oi, adică 2,38•;,.
Tezaurul de la Zalău &~ încadrează în 1$efia de tezaure transilvane
îngropate intre 1630-1651 4 • Ele prezintă remarcabile analogii în ce priIn leiăh1ră
Chirilă E.

cu sistemul de calcQl •l ~cestQr piese ln denari, vezi TNT, p. 50
Lak6, ln ActaMP, 2, 1978, p. 13!>.
• O listA a acestor tezaure tn MM, p. 90-92; la ele se adaugi cel de la
Huedin (F. Pap - N. Şteiu, ln BSNR, 70-74, 197~1980, p, 349-368). cel de la
Râ;;crucl (I. Winkler, tn BSNR, 70--74, 1976-1980, p. 369-387), cel de la Găneşti
(St. Molnar, ln Studii şt cc>mW\tCări Tg. M1.J"1ii. 2, 1967, p. 105-106), şi cel de la
Seleuş (menţionat de I. Winkler, op. cit., p. 383-386)
3

!;ii E.
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veşte numerarul ca atare, locul de emitere al pieselor ~i cota parte'. a
emlisiunilor din diferite ţări şi oraşe care intră. în compunerea lor: cota
relativ redusă de monetă transilvană, preponderenţa monetei poloneze
sau venite prin Polonia, proporţia infimă de monetă din Ungaria.
Tezaurul de la Zalău se încheie, ca şi tezaurele de ~a Sălăjeni,
Buzd, Găneşti, Tăşnad I, cu dreip0lkeri de Elbing din 1635, emli.şi în
atelierul suedez; aceste piese sînt reprezentate prin trei exemplare în
tezaurrul de la Zalău, prin 11 în cel de la Buzd, 3 în cel de la Sălăjeni.
un singur exemplar în tezaurul de la Găneşti şi printr-un număr neprecizat în cel de la Tăşnad I. Excepţie face tezaurul de la Seleuş5 , care
se încheie cu un taler de la Ferdlinand II, emis în 1635 la Kremnica.
Avind în vedere că dreii)o'lkerli · de Elbing ' din 1635, care încheie
cinci din cele şase tezaure menţionate, au avut nevoie de aproximativ
un an de zile ca să ajungă din zona Balticei în circulaţia monetară din
Principatul Transilvan şi' să fie apoi tezaurizate aici, considerăm că cele
cinci tezaure au fost îngropate în 1636. Acelaşi lucru este valabil şi .Pentru tezaurul de la Seleuş.
'·
· · ': '
Ingroparea a şase tezaure monetare în acelaşi ,an i.Şi găse'şte ~x:pli
caţia în situaţia tulbure din Transilvania, care începuse încă în 1630,
după abdicai:ea. Caterinei de Brandenburg@, odată cu izbucnirea luptelor
pentru tronul principatului. 1636 este tocmali anul luptei de la Saldttta
(10 octombrie 1636) dintre G. Rakoczi şi oştile turceşti venite din .P..a.,.
şalicul de la. Buda .ca ·să-l pună· pe tron pe St. Bethlen, după ce. Râk6czi' ·căzuse hi· dizgraţia stiltanuh1„i7„
In condiţiile de nesigl.trartţă creiate de ·aceste everumente propr~e
tarul tezaurului din Zalău şi~a pus la. adăpost avutul bănesc îngropîndu-1, aşa cum au făcut , şi" proprietarii celorlalte cinci tezaure ·îngropate în 1636.
•. ;
.
. ·. r ••
Remarcăm două zone în care se concentrează tezaurele monetare îngropate în 1636: o zonă în nord-vestul Transilvaniei (cu tezaurele de la
Zalău, Sălăjeni şi Tăşnad I), alta în estul Transilvaniei (cu tezaurele de
la :Buzd, Găneşti şi Seleuş). Există ·6 raţională ce:rtitudine ,că îngroparea
pr1m~lui_grup. ~~ tezaure;· cel _din nord-v:estul Transilyaniei,_ a fos~ ~r
termmata de iminenţa atacuhn turcesc dmspre vest ş1 de c1rculaţ.i;;i. m
zonă a trupelor transilvane, care urmau să ia parte la lupta de la. Salonta, ceea ce stS.bile.şte cu precizie caracterul pericolului sub a cărui
ameninţare a fost îngropat grupul de tezaure din nord-vestul Trans.ilvanieill. •In ac~st caz data ·1uptei de la Salonta,· 10 octombrie, repre21intă

Fost Seleuşu Mare, corn. Daneş, jud. Mureş.
ln legătură cu evenimentele din Transilvania·· după moartea lui
vezi M. Depner, Das Filrstentum Siebenbilrgen· tm Kampf gegen
Stuttgart, 1938, p. 139-140.
· ·
7 lstRom, III, p. ·31, 163, 166.
. .
8 E necesar, pt>ate, sA amintim aici· că 'în acea vreme trecerea sau
.
într-o zonă a unei armate reprezenta pentru locuitori carri · aceleaşi
că era vorba de o armatA de invazie, fie de propria' armată.
5

6
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un „terminus ante quem", în cadrul anului 1636, al îngropării celor trei
tezaure din nord-vestul Transilvaniei.
In această ordine de idei datele rezultate din studiul asupra tezaurului de1 a Zalău constituie o nouă şi interesantă contribuţie la problJ.ema
factorilor care determină îngroparea tezaurelor monetare. Intre aceştia
elementul violenţă deţine un loc de primă importanţă: peste 960;0 din
tezaurele monetare din secolele XVI-XVIII descoperite în Trans;i.ilvania au fost îngropate din cauza unei invazii, răscoale sau a unor lupte
interne, deci sub ameninţarea unei forme de violenţă9 . Concluzia este
importantă nu atît pentru secolele amintite, la care, de cele mai multe
ori, tezaurele monetare confirmă şi iilustrează doar datele oferite de
alte categorii de izvoare, ci pentru epoci mai vechi, unde, în lipsa altor
izvoare de documentare, tezaurul monetar rămîne uneori singura sursă
de informare şi este deci de vitală importanţă ca semnificaţi1a sa istorică
să fie corect interpretată.
EUGEN CHIRILA -

ISTVAN BAJUSZ -

NICOLAE RUS

DER VIERTE MtJNZHORT VON ZALAU

(Zusammenfassung)
Der hier behandelte Miinzhort wurde im Mărz 1983 in Zalău gefunden. Der
Hort setzt sich aus 244 în Transilvanien, Polen, în den baltischen Stădten Elbing
und Riga, in Preussen, Pommern und Ungarn geprăgten Silbermiinzen zusammen,
die in Museum von Zalău aufbewahrt sind. Der Hort von Zalău gehor:t zur Reihe
der zwischen 1630-1651 vergrabenen Horte (siehe Anm. 4). Der Wert des Hortes
ist mit 630 Denar angegeben. Von dieser Summe hat dle transylvanische Miinze
einen Antei! von 7,140/o, die polnische (oder durch Polen gekommenen Miinze)
90,470/o und die ungarische 2,380/o. Der Hort von Zalău endet mit drei Miinzen von
1635, was die Vergrabung in 1636 datiert. Damit gehort der Miinzhort von za1ău
zur Reihe der Horten von Sălăjeni, Tă.şnad I, Buzd, Găneşti und Seleuş, die in 1636
vergraben wurden. Der Grund f\ir Vergrabung wurden die Wirren, und Kămpfe um
den Thron Transilvaniens die in 1636 besonders heftig sind. Der Hort von Zalău
bezeichnet einen fiir sămtlichen historischen Epochen gilltigen Zusammenhang
zwischen dem durch Krieg oder Gewalt verursachten Zustand der Unsicherheit und
d m Vergraben von Horten.
8

Vezi in acest sens MM, p. 137, 156, 158, 162, cu nota 19 .
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TEZAURUL MONETAR DE LA

TAŞNAD,

SEC. XV-XVII

Tezaurul de care ne ocupăm, păstrat în Muzeul Satu Mare, a fost
descoperit cu ocazia aratului, în august 1977, în apropierea localităţii
Tăşnad (jud. Satu Mare) pe locul numit „La Aeroport", situat la SV de
ora7, pe partea stingă a drumului care leagă Tăşnadul de satul Silvaş,
la aproximativ 1,5 km înspre V de ferma nr. 10 a CAP Tăşnad. De
menţionat că, pînă la sfîrşitul sec. XIX, zona era împădurită.
Tezaurul era depozitat într-un vas de lut ars, din care au fost recuperate fragmente ce permit o întregire aproximativă a recipientului: este
vorba de un ulcior' de lut cenusiu ale cărui dimensiuni sînt: înăltime
cca 25-28 cm; diametrul maxi~ cca 16 cm; diametrul fundului· cca
11 cm. Grosimea pereţilor este de 8 mm. Atît la exterior cit şi în interior ulciorul este acoperit cu o angobă cenuşie, aproape neagră, compusă din lut ·amestecat cu un colorant negru conţinînd carbon (pulbere
de mangal, funingine sau grafit)2. Partea exterioară a vasului a fost
apoi lustruită aşa incit să dea dungi lucioase oblice. Umărul vasului era
ornamentat cu cel puţin două rînduri de brîuri în relief vizibile pe două
din fragmentele păstrate. Ulciorul cu tezaur de la Tăşnad completează
cu cîteva date noi seria vaselor cu tezaur din sec. XVII descoperite pînă
acum în Transilvania3.
ln lucrarea de faţă folosim următoarele abrevieri:
R ==A. Resch, Siebenbilrgische Milnzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegcnwart, Sibiu, 1901.
·
H-C. = Catalogue de la collection des Medailles et Monnaies polonaiscs du
conte Emeric Hutten-Czapski, I-II, Petersbourg-Paris, 1871-1872; III, Petersbourg-Cracovia, 1880; IV, Cracovia, 1891; V, Cracovia, 1916.
Riihle == S. Riihle, Die schwedische Priigungen der Stadt Elbtng, în Elbinger
Jahrbuch, Heft, 9, Elbing, 1931.
H = L. Huszar, Milnzkatalog Ungarn, Budapest, 1979.
W = E. Nohejlova-Pratova, Das Milnzwesen Albrechts von Wallenstein, Graz,
1969.
Băgaciu = Der Miinzhort von Băgaciu, 14.-16. Jh., în MM, p. 47-85.
MM
E. Chirilă şi colab., Milnzhortc und Miinzfunde aus dem Kreismuscum
Mureş, Tg. Mureş, 1980.
BSNR = Buletinul Societăţii Numismatice Române.
1 lntre bucăţile de vas recuperate figurează un fragment din corpul vasului
cu o parte a toartei prevăzute cu canal interior de scllrgere. Mulţumim şi pe
această cale prof. D. Radosav, care ne-a cedat tezaurul pentru publicare.
2 Mulţumim şi pe această cale doamnei Doina Boroş, chimistâ la Laboratorul
zonal de rPstaurare Cluj, care a executat analiza angobei.
3 Referitor la aceste vase vezi MM, p. 175-177, nr. 10-31.
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.Piesele tezaurului au fost emise în Transilvania, Polonia, la Riga,
la Elbing, în Ungaria, la Swidnica, în Niederosterreich, în Carintia, în
Tirol, în Silezia, în ducatele Teschen şi Liegnitz-Brieg, în Boemia, în
Moravia, în ducatul Friedland, în Prusia, în oraşul elveţian St. Gallen
şi în provdncia olandeză Frisia de West (West Friesland).
Lista celor 360 de piese ale tezaurului este următoarea:
I. TRANSILVANIA
Toate piesele transilvane din tezaur sint groşi mari.
G. Bethlen (1613-1629)
1. 1625, N-B. cf. R, 289, dar steluţă după dată.
2. 1625, C-C. R, 298.
3-8. 1626, C-C. R, 329.
9. 1626, C-C. cf. R. 329, dar data despArţită printr-o
10. 1626, C-C. R, 335.
11-12. 1626, N-B. R, 339.
13-14. 1626, N-B. cf. R, 339, dar pe avers TRAN.
15. 1626, N-B. R, 341.
16. 1626, N-B. cf. R, 342, dar pe revers. SIC.
17-19. 1626, N-B. R. 311.
20. 1627, M-C. R, 418.
2'1-23. 1627, N-B. cf. R, 424, dar pe avers D.
24. 1628, N-B. cf. R, 490, dar pe avers D.G.

steluţă:

16-26.

II. POLONIA
Ioan Albert (1492-1501).

25-28.

JumAtăţi

de

groş,

f.a. (1492-1499). H-C, I, 194.

Alexandra (1501-1505).

29. JumAtate de groş, f.a. (1501-1505). H-C, I, 201.
Sigismund I (1506-1548).
30-31. Jumătăţi de groş, 1509. H-C, I, 221.
Sigismund III (1587-1632).
32. Piesă de trei groşi, 1618. H-C, I, 1373.
33. Idem, 1620. H-C, I, 1401.
34-35. Drepolkeri, 1620, H-C, I, 1402.
36-38. Piese de trei groşi, 1621. H-C, I, 1421.
39-67. DreipOikeri, 1621. H-C, I, 1422.
68-69. Piese de trei groşi, 1622. cf. H-C, I, 1436, dar pe avers M.D.L.
70-126. Dreipolkeri, 1622. H-C, I, 1437.
127-128. Piese de trei groşi, 1623. H-C ,I, 1459.
129-146. Dreipolkeri, 1623. H-C, I, 1460.
147-164. DreipCilkerl, 1623. H-C, I, 1461.
165. Dreipolker, 1623. cf. H-C, I, 1461, dar steluţă dupA POLO.
166-173. Dreipolkeri, 1623, H-C, I, 2579.
174-180. Dreip(ilkeri, 1623. cf. H-C, I, 2579, dar punct dupA REG.
181-188. Dreipolkeri, 1623. H-C, IV, 7509.
189-190. Piesă de trei groşi, 1624. H-C, I, 1487.
191-213. Dreipolkeri, 1624, H-C, I, 1489.
214-223. Dreipolkeri, 1624. cf. H-C, I, 1491, dar 2-4.
224-225. Dreipolkeri, 1624. H-C, IV, 9638.
226-252. Drelp6Berl, 1625. H-C. I, 1512.
253-254. DreiiXilkeri, 1625. H-C, I, 1513.
255-257. Drelp(ilkeri, 1625. H-C, I, 1514.
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Piesă de şase groşi, 1626. cf. H-C, I, 1529, dar pe avers clte Wl punct dupA
fiecare cuvint, pină la M inclusiv.·
259-262. Dreipolkeri, 1626. H-C, I, 1530.
263-270. Dreipolkeri, 1626. H-C, II. 7530.
271-273. Dreip6lkeri, 1626. H-C, II, 7531.
274-276. Dreip0lkeri, 1627. H-C, I, 1552.
277-278. Dreip6lkeri, 1627, H-C, I, 1554.

258.

III. RIGA
Sigismund III, (1587-1632).
279. Solidus, 1603. H-C, II,
Gustav Adolf (1611-1632).
280. Dreip6lker, 1622. H-C,
281. Dreip6lker, 1623. H-C,
282. Dreip6lker, 1624. H-C,

5078.
II, 4366.
II, 4368.
II, 4370.

IV. ELBING
a. Atelierul

·orAşenesc

Gustav Adolf (1611-1632).

283. Dreip6lker, 1630, H-C, II, 4274.
284. DreipOlker, 1631, H-C, II, 4279.
285-286. Dreipolkeri, 1632, H-C, II, 428L.

b. Atelierul suedez
Gustav Adolf (1611-1632)

287-295. Dreip1:ilkeri, 1632. RUhle nr.
296-307. Dreip6lkeri, 1633. RUhle nr.
308-309. Dreipolkeri, 1633. Rilhle nr.
Chrfatina. (1634-1654)
310. Dreip6lker, 1634. RUhle nr. 34.
311-313. Dreip0lkeri, 1635. RUhle nr.

22.
25.
27.
45.

V. UNGARIA
Afathias II (1612-1619)

.
314. Groş mare. 1615, :N-B, H, 1133.
315. Id, 1617, N-B. H, 1134.
316-317. Id, 1619, N-B. H, 1133.

.··'.,

.:·.·

VI. SWIDNICA
Ludovic II (1S16-1526)
'.ll8. Jumătate de groş, 1526. H-C, I, 212.

VII. NIEDEROSTERREICH .
Ferdinand II (1618-1637)

.
319. Groschen, 1624, emis la St. Polten. Monetar Mathias Fellner.
FPrdinand III (1637-1657)
i
_
320. Groschen, 1637 Semn de monetar: o barză. Moneta~ H.I. Sţadl~. Emis . .de
Viena.
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VIII. CARINTIA
Ferdinand li (1618-1637)
321. Groschen, 1635.
322. Idem, 1636.
Ff!Tdtnand III (1637-1657)
323. Groschen, 1651.

IX. TIROL
Leopold (1619-1632)
324. Groschen, emis intre 1625-1632.
Ferdinand Carol (1632-1662)
325. Groschen, 1643.

X. SILEZIA
326. Groschen, 1634. Monetar H. Ziesel.

FeTdtnond III (1637-1657).
327. Groschen, 1649. Monetar Georg Hi.ibner.
328. Groschen, 1651.

XI. TESCHEN
Ferdinand III (1637-1657)
329. Groschen, 1649. Monetar Gabriel Gorloff.

XII. LIEGNITZ-BRIEG
Friedrich II (1495-1547)
330. Groş, 1543. cf. Blgaciu, nr. 1157-1162, dar pe avers BREG.

XIII. BOEMIA
f'erdinand II (1618-1637)

331. Groschen, 1626, Praga. Semn de monetar: semiluni cu stea (=monetar B.
Hi.ibner).
332-333. Groschen, 1627. Emişi, respectiv, la Praga şi Kutnahora.
334. Groschen, 1635. Praga? Semnul de monetar şters.
XIV. MORAVIA
Ferdinand II (1618-1637)
335. Groschen, 1637. Emis la Olmi.itz?
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X. FRIEDLAND

Albrecht von Wallenstetn (1624-1634)
336. Groschen, 1631. Av. ALB·ERT(us) D(ci) G(.ratia) D(ux) MEG(alopolis) FRL(dlandiae) ET SAG(ani). Rozetl Intre două spirale. Legenda intre două cercuri.
După al patrulea cuvtnt jumătatea din faţă a unui leu; după ultimul cuvlnt
o rozetă; după •celelalte cuvinte ctte un punct. Bustul Iul Wallenstei_n, cu
cuirasă spre dreapta. Rv. SAC(ri) RO(mani) IM(perii) PRIN(ceps); după IM
cifra 3 intre douA semicercuri. După celelalte cuvinte cite un punct. 1631.
Steluţă intre două spirale. Legenda intre două cercuri. Scut cu armele ducatului Mecklemburg (cap de taur cu inel ln nas); scut cu armele ducatului
Friedland (vultur); scut cu armele ducatului Sagan (bustul unui inger deasupra unui leu). tntre scuturi elemente spirale ornamentale. W, pl. VI,
nr. 48.
XVI. PRUSLA

Georg Wilhelm (1619-16f0)
Toate piesele prusiene din tezaur sint dreipt>lkeri.
337. 1621. cf. H-C, IV, 8723, dar cu data 2-1.
338-345. 1624. cf. H-C, IV, 8723, dar cil data 2-4.
346-350. 1625. H-C, III, 6654.
351-355. 1626. H-C, III, 6655.
~358. 1627. H-C, IV, 8733.
XVII. ST. GALLEN
359. Taler, 1624. Av. MO(neta) NO(va) CIVIT(atis) SANGALLENSIS 1624. Inainte
de primul cuvlnt o rozetă. Pupi primele dou.A cuvinte cite douA puncte în
formă de romb; dupl al treilea un singur punct; dupl al patrulea o frunzl.
Legenda Intre doul cercuri de perle. Ul'S cu zgardă, ridicat pe picioarele
dinapoi, spre stln1Ja.

Rv. SOLI OEO OPT(imo) MAX(imo., LAVS ET GLORIA. După al doilea şi
al trell'a cu\1nt clţe doul puncte ln {orml de rqmb; dlJpl celelalte cite
un singur punct. LeJenda Intre douA cercuri de perle. Vultur bicefal cu
coroanl Imperială.
XVIII. WEST FRIESLAND
360. Taler, 1593. Av. DEVS FORTITVDO ET SPE-S NOSTR-.A. 1593. După fie<:are
cuvlnt cite un punct cruciform. Legenda Intre două cercuri de perle. Bustul lui Wilhelm Taciturnul, cu cuirasă şi ·guler plisat, ţintnd cu mJna dreaptă
un paloş pe umăr, spre dreapta. Lama paloşului desparte litera A din cuvtntul NOSTRA de celelalte litere. Stanţa avariată, aşa incit cifra 3 din dată
apare cu contur dublu şi lntreru,pt.
Rv. MONE(ta) NO(va) DO-MI(norum) WESTFRISIAE (ligatură A+E> după
primele trei cuvinte cite un punct cruciform; după ultimul o rozetă. Legende intre două cercuri de perle. Coif de turnir, lncoronat, deasupra unui scut cu armele
Frisiei de West: doi leoparzi. Deasupra coifului aceleaş.I arme lntr-un scut oval
cu douăsprezece raze. Coiful încadrat de ornamente voegetale. A. Delmonte, Le
Beneluz d'argent, Amsterdam, 1967, nr. 924.
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Cele 360 de piese ale tezaurului se
siune:

repartizează

Transilvania .
Polonia
Riga .
~lbing

Ungaria
Swidnica
.
Niederosterreich ·
Carintiil
Tirol . •
.
Silezia
Teschen . .
Liegnitz-Brieg
Boemia .
Moravia .
Friedland
Prusia
.
St. Gallen
Westfrisia

.

.•

..
•.

.. ..
·

TOTAL

...

.

=

astfel pe locuri de emi-

24 piese (groşi mari)
254 piese (una de 6 groşi, 11 de. trei
groşi, 235 drep0lkeri, şapte jumătiţl de groş).
· ··
4 piese (trei dreip0lkeri şi .un solidus).
·
31 piese (dreipălkeri) .
4 piese (groşi niarl).
1 piesă (jumiltate de groş)..
2 piese (groşi).
··
3 piese (groşi).
2 piese (groşi).
3 piese (groşi).
1 piesă (groş).
1 piesă (groş).
4 piese (groşi).
1 piesă (groş).
1 piesă (groş).
22 piese (dreipolkeri).
1 piesă (taler).
I . pţesă (taler).
;·
360 piese

Piesele tezaurului se înşiruie între 1492/96, data pieselor nr. 25--=~8,
1651, data pieselor nr. 323 şi 328, deci pe o perioadă de cca. 159
de ani.
Piesele nr. 319,. 320, 327, ;329 poartă iniţialele sau semnele Ill:OI}efai::Uor M. Fel~rier.. H .. J. Staedler, M., Ziesel, G. Hubner şi G. OOrloff;
piesa ;nr. 331, poartă semnul monetaruiui .B. Hi:ibI;1.er•.. ·
. Vom discuta pe scurt trei din emisiunile din tezaur:
Piesa nr. 336 este un groş emis de binecunoscutul general !imperial
Albrecht von Wallenstein5 în monetăria sa din oraşul Jicin, din Boemia, eapitala ducatului Friedland. şi reşedinţa lui W11llensteiil... :Jumă
tatea de leu· de ·pe· aversul piesei este semnul monetarului Sebastian
Steinmi.iller, care conduce monetăria intre 1630-1634. La · Jlcin se
emite monetă intre 162ţl-1634, dec;i pină în anul morţii lui Wallen·
stein6.
Piesa nr. 359 este emisă de oraşul elveţian St. Gallen, devenit qiai
ti~hi capit~a. cantonului cu acelaşi. nume.
·
· ,.
şi

4 In · leg~tură cu iniţialele· şi semnele de monetar de· pe piesele nr. 319-320,
:326, 327 şi 331 vezi J. Cejnek, Osterretchtsche, Ungarlsche, Bohmtsche und Schlestsche Mii.nzpriigungen 1519-1705, Wiena, 1936, p. I sqq; 66 sqq; 102 sqq; în legătwră cu piesa nr. 329 vezi F. Friedensburg; Schlesissche Neuere Munzgeschichte,
Breslau, 1899, p. 200.
·
5
De fapt Waldstein; varianta Wallenstein este impusă mult mai tirziu de
imensa popularitate a piesei lui Schlller. W, p. 6.
8
Referitor la .emisiunile lui Wallenstein şi la activitatea monetăriei de la
Ji~in, vezi W, în special paginile 9-12, 16-42.
·. .
··.
·· ·
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Piesa nr .. 360 este un aşa numit taler cu coif (= gehelmde rijksdaalder) emis de provincia olandeză Frisia de West. Numele piesei se
datoreşte ccMului reprezentat pe reversul talerului. Baterea acestui tip
de taler este reluată de la 1593, după o întrerupere de mai mulţi ani
pro;vocată de reforma monetară a contelui de Leicester 7 .
. ,, ,După cît ştim, piesa lui Wallenstein este singuTa cunoscută pînă
acum într-un tezaur transilvan. Piesele elveţiene sînt şi ele apariţii
izolate în circulaţia monetară a principatului transilvan în secolele
XVI-XVII. 1n schimb moneta din Ţările de Jos, taleri şi ducaţi, este
ceva mai frecventă în circulaţia monetară a Transilvaniei, unde pătrun
de incă de pe la sfirşitul secolului XVI.
Compoziţia tezaurului de la Tăşnad este, în linii mari cea tipică
tezaurelor transilvane îngropate între 1630-1651, ţinîndu-se, fireşte,
seama de nuanţele pe care diferitele emisiuni din cursul acestor 21 de
ani le dau compoziţiei acestor tezaure8•
Lista emisiunilor din tezaur arată că el este compus din doi taleri,
(l piesă de şase groşi, 11 piese de trei groşi, 28 de groşi mari, 291 dreipolker~. 18 groşi, opt jumătăţi de groş şi un solidus, ceea ce reprezintă
teoretic aproximativ 1266,5 denari9.
Din această sumă, moneta transilvană reprezintă · 120 denari sau
9,470/o, cea venită din Polonia sau prin Polonia (emisiunile din Riga,
Elbing, Swidnica, Liegnitz-Brieg es Pursia) totalizearză 715,5 denari adică 56,490/o; maneta din Ungaria reprezintă 20 denari sau 1,570/o, iar moneta din Europa Centrală (cuprinzînd, pe lingă piesele din cele două
provincii ale Austriei, şi pe cele din Tirol, Silezia, Teschen, Boemia,
Moravia, Friedland, emise după sistemul monetar austriac precum şi
talerul de St. Gallen) şi Europa de Vest însumează 411 denari, adică
32,450/0 .
Cota parte a emisiunilor transilvane, poloneze, ungureşti, centralşi vest europene din tezaur se încadrează în limitele cunoscute la celelalte tezaure transilvane îngropate între 1630-1651, mai ales în ce priveşte moneta transilvană, a cărei cotă parte scade pe măsură ce data
îngropării se apropie de mijlocul secolului xvu1°.
7 A. Engel-R. Serrure, Trafte de numtsmatique moderne et contemporaine,
I, Paris, 1897, p. 89, 91.
8 O listă a acestor tezaure, incluzlnd şi emisiunile din care slnt compuse, este
prezentată în Der Milnzhort von Solocma, 17. Jh., ln MM, p. 90-92. La această
listă se adaugă două tezaure publicate mai recent: cel de la Huedin (F. Pap N. Şteiu, în BSNR, 70-74, 1976-1980, p. 349-368), cu ultima piesă din 1633 şi
cel de la Răscruci (I. Winkler, ln BSNR, 70-74, 1976-1980, p. 369-387), cu ultima
piesă din 1640.
9 In legătură cu sistemul de calcul şi echivalentul în denari al diferitelor
emisiuni vezi E. Chirllă şi colab., ln Tezaure monetare dtn nordul Transilvaniei,
sec. XVI-XVIII, Zalău, 1970, p. 50 şi E. Chirilă - E. Lako ln, ActaMP, 2, 1978,
p. 125. In legătură cu puterea de cumpărare a acestei sume, vezi lista de preţuri
din anul 1651 dată de E. Chirllă - V. Lucicel, Tezaurul feudal de la Aghtreş,
în Studia, Fasc. 2, 1965, p. 53-54.
10 O iistă a acestor cote ln cadrul a 12 tezaure îngropate intre 1629-1651,
l
în MM, p. 96.
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După cum s-a mai spus, cele mai recente piese din tezaur, nr. 323
şi 328, sint emise în 1651, ceea ce datează ihgroparea tezaurului în acelaşi an. Din acest punct de vedere tezaurul de la Tăşnad prezintă analogii cu cel de la Aghireş 11 , care se încheie şi el cu o piesă din 1651.
Cunoscut fiind faptul că majoritatea tezaurelor slnt îngropate sub ameninţarea unui pericol1 2 , prezenţa a două tezaure îngropate în nordul
Transilvaniei în acel~i an dă de gîndit; cercetări Viiitoare vor fi poate
in măsură să aducă precizări asupra cauzel îngropării celor două te-

zaure13.
EUGEN CHIRILA -

THE COIN HOARD OF

TAŞNAD,

15-th -

GHEORGHE LAZIN

17-th CENTURY

(Su mm ar y)
The paper deals with a hoard found in 1977 in the Tăşnad township, Satu
Mare district. lt consists of 360 silver coins stored in an earthen recipient. Thc
coins of the hoard were issued in Transilvania, Poland, Riga, Elbing, Hungary,
Swidnica, Niederosterreich, Carinthia, Tirol, Silezia, Teschen, Liegnitz - Brieg,
Bohemia, Moravia, the duchy of Friedland (by Albrecht von Wallenstein) in Prusia, in St. Galen and West Frisia; the hoard consists of two thalers, a six
groschen coin, 11 three groschen coins, 28 broad groschen, 291 dreipOlkers, 18
groschen, 8 half groschen and a solidus. The hoard represents about 1266,5 denars. Out of this sum the Transilvanian issues represent 9,460/o, the polish (together with the ones arrived bere across Poland from Elbing, Riga, Prusia, etc.)
56,49'/o, the hungarian issues 1,57°/o, the central and west european issues
32,450/o. The hoard belong to the transylvanian hoards buried between 1629-1651
(see f. n. 8).

Vezi nota 9.
Vezi MM, p. 137, 156, 158, 162, cu n. 19.
Un alt tezaur descoperit tot la Tăşnad, vezi Numtzmatikay Kăzliiny, 7.
1908, p. 23, cu ultima piesă din 1635, este îngropat cu mult mai devreme şi în
alte împrejurări decit cel din articolul de faţă şi nu este de naturli. să aducii
precizări în legătură cu lngroparea acestuia.
11
12
1a
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ASPECTE DIN ISTORIA CETAŢII ŞI A DOMENIULUI
CEHU SILVANIEI
Urbariul

cetăţii

Cehului din 1693 -

1. Biografia celor mai multe fortificaţii medievale este relativ să
racă şi

tot de aceea nu este uşor de reconstituit. Datorită faptului că de
la început au avut un rol însemnat în viaţa clasei feudale, aşezările cu
fortificaţii sînt pomenite mai frecvent în !izvoarele arhivistice, ceea ce nu
înseamnă că au fost amintite în momentul naşterii lor.
Cetatea Cehului (castrum Cheewar) prima dată este consemnată în
actul de donaţie a lui Carol Robert, regele Ungariei, care, la 21 iunie
1319, dăruieşte mai multe moşi:i confiscate de la nobilii răsculaţi împotriva regelui, conduşi de palatinul Kopasz, magistrului Desideriu de
Elefant (Elewanth), castelanul cetăţii Bologa, pentru devotamentul lui
faţă de rege, dovedit prin apărarea cetăţii Cehului, încredinţate lui, şi
prin reocuparea cetăţilor regale Valcău (Volko) şi „Derguech" şi a posesiunii Sălajul (Zylag) 1 . Din aceste informaţii de atestare a cetăţii putem deduce că ea a existat si înaintea anului 1319 si a avut un rol însemnat în lupta pentru restabilirea autorităţii pute~ii centrale a regatului ungar.
Cetatea, a ajuns pe la mijlocul secolului al XIV-lea proprietate
feudală, iar dezvoltarea ei, ca şi în alte cazuri, a fost împiedicată de
aşezarea civ:ilă, tîrgul (oppidum) Cehu Silvaniei2. ln anul 1351 cetatea a
intrat în posesia lui P6k Simion de Medieş 3 , şi mai tîrziu în proprietatea familiilor J akcs de Caşei şi Dragfi de Beltiug.
Cetatea Cehului, la 1319, era o construcţie din lemn 4 , care cu timpul
a suferit multe modificări. Altfel, această perioadă, cuprinsă între sfîrşitul secolului al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea, a
1
•
Şţ .. Pasc~. Voievodatul Tra.nsilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1979, p. 280; Petri
Mor, Szilagy varmegye monogrciphicija, II, 1901, p. 54; Documente privind istoria
României, veacul XIV, C. Transilvania, I, (1301-1320), 1953, p. 318-320; Anjou
kori okmcinytcir, I, Budapest, 1878, p. 520-52.1; Derguech o cetate neidentificată. In DIR Cheewar este identificată cu Chioar (K6văr), deşi ultÎjl11a !:ie scria
cu K.
2 Şt. Pascu, op. cit„ li, p. 280.
3
Medieş = Medieşul Aurit (Meggyes, Aranyosmeggyes), localitate in comitatul Satu Mare.
4
M. Petri, op. cit., II, p. 29.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

E. WAGNER

310

fost cea mai fecundă clin dezvoltarea fortificaţiilor în Transilvania în
generals. Din testamentul lui Ioan Dragfi, „comite ereditar al comitatelor Solnocul de Mijloc şi Crasna", din 1526, reiese că acest castel a
fost construit de el insuşi 6 •
Intre cele două familii de mari feudali, focul luptei pentru stăpîni
rea cetăţii Cehului s-a stins numai după moartea lui Gheorghe Dragii,
ultimul reprezentant al familiei, la 1566, cînd cetatea a fost donată lui
Gheorghe Bathor'i, comitele comitatelor Szabolcs, Satu Mare, Solnocul de
Mijloc şi Crasna7.
Ioan al Ii-lea Sigismund Zapolya, „rege ales" al Ungariei, din cauza
infidelităţii lui Gheorghe Bathori, îi confiscă acestuia cetatea şi domeniul Cehului şi, la 19 martie 1569, le donează credinciosului său Ladislau Gyulafi de Rât6th, împreună cu 24 posesiuni întregi şi cu 9 părţi
de posesiuni (portio), aflătoare în comitatul Solnocului de Mijloc, cu toate
arăturile cultivabile şi necultivabile, cu păşunile, !ineţele, pădurile, viile,
apele curgătoare şi iazurile8 •
Pînă la data donării, acestea erau în folosinţa tezaurariatului. Din
această perioadă s-au păstrat două conscripţii urbariale. Prima, din 1566,
e individuală, iar a doua înglobată în conscripţia urbarială a domeniului celui mare al Sătmarului din 1569. Conscripţia de la 1566 cuprinde
un tîrg, Cehu Silvaniei, şi 43 de sate, din care şapte sînt notate ca
părţi de sate. Cu excepţia a cinci sate, toate apar şi în conscripţia din
1569, împreună cu alte 22 de sate din Bihor, care aparţineau şi ele domeniului Cehului9 •
Pe la mijlocul secolului al XVII-iea cetatea a ajuns în proprietatea
familiei ThOkoly, iar în anul 1672, Emeric Thokoly, principele Transilvaniei, printre bunurile sale din Transilvania a conscris şi pe cele
din Cehu Silvaniei. După emigrarea lui ThOkOly, posesiunile lui din
părţile cetăţii Cehului, prin moşteniri, vînzări sau donaţii au ajuns în
stăpînirea familiei Apafi10.
G.l:i. Anghel, Cetăţi medievale din Transilvania, Bucureşti, 1972, p. 46.
M. Petri, op. cit., II, p. 29; Ioan Dragfi cu acest te&tament din 1526, întocmit înaintea bătăliei pe cimpul Mohâcs, a modificat testamentul lui mai vechi,
încheiat in cetatea Ardudului şi a testat lui Francisc, fiului său nelegitim, tot domeniul cetăţii. Probabil Dragfi a fost care în timpul 1'Jătăliei a căzut cu steagul
regatului ungar.
1 M. Petri, op. cit., II, p. 33-36.
8 Al'h. Stat. Sălaj, fond Tribunalul Sălaj, Cauze urbariale, Reg. 4, fila 396
v.-401, 422 v.-426 v., (in continuare: Cauza urbariale); M. Petri, op. cit., II,
p. 36-37; Documentul specifică: „ ... simul cum cunctis ejusdem et earundem
utlUtatlbus et pertinentiis qulbus libet terris videlicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pasenis campis, foenetis, silvis, nemoribus montibus, vallibus
vineis, vinearumque, promotoriis, aquis, fluvils, piscinis piscaturis, aquarum de
curs:Lbus, molendinis et eorum locis generaliter vero quarum libet utilitatem et
pertinentiarum S1J!8.rum integritatlbus ..."; Localităţile sint cuprinse in Anexa nr. 2.
8 D. Prodan, Iobăgia fn Transilvania in sec. XVI, II, Bucureşti, 1968, p. 195
şi 222, (Ane~a 2).
10 M. Petri, op. cit., II, p. 41-44.
5
6
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In cea ce priveşte dezvoltarea tirgului e greu de despărţit de
soarta cetăţii. In actele privilegiale, de donaţii sau în conscripţii, în
general apare împreună cu cetatea (oppidum et castrum). Localitatea
este amintită pentru prima dată la 1405 (Chehy) 11 • La această dată deja
trebuia să fie o aşezare dezvoltată, dacă nu după mult timp, la 11 aprilie 1468, Matei Corvin, regele Ungariei, acordă posesiunii Cehului (possessione Cech) dreptul de a ţine tirg săptămîna11 2 , iar peste o jumă
tate de secol, cetăţenii CehulUi sînt scutiţi de plata veniturilor regale,
a contribuţiilor şi a altor obligaţii feudale ordinare şi extraordinare.
Aceste privilegii au fost întărite şi de principii Transilvaniei13.
2. Localităţile din jur au aparţinut din punct de vedere administrativ plăşii Cehu Silvaniei14, iar din punct de vedere economic şi al raportului de dependenţă ţineau de stăpînul cetăţii şi al domeniului1 5 •
Numărul localităţilor plăşii Cehului nu era constant, era într-o
continuă schimbare, cum se schimba mereu şi suprafaţa comitatului
Solnocul de Mijloc. In perioada apariţiei comitatului Solnocul de Mijloc, pe la începutul secolului al XIV-iea, districtul Chioarului era
parte componentă a acestui comitat pînă în sec. al XVI-lea, cînd a
devenit căpitanat independent16 şi aparţinea plăşii Cehului.
In această perioadă era unitatea administrativă cea mai mare a comitatului. La 1543 avea un tirg (Cehu Silvaniei), două cetăţi (Cehu şi
Chioar) şi 123 de sate. Plasa Cehu Silvaniei număra 66 de localităţi, iar
Chioarul 57 17 • După ce la 1566 Chioarul a devenit căpitanat, plasa era
compusă dintr-un tîrg şi din 60 de sateis.
·Dependenţa loca!lităţilor de domeniul Cehului este reflectată în
scrisorile de danie, conscripţiile urbariale, inventare, socoteli sau în registrele de dijme.
După conscripţiile de dări din 1554 domeniul avea 44 de localităţi19,
la 1566 tot atîtea, iar la 1569 numai 42, din care şapte sînt numai părţi
de sate, dar în schimb ţineau de acest domeniu încă 22 de localităţi
11 C. Suciu, Dictionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, p. 130; Demeny Lajo5, Az 1437-1438-as bcibolnai nepi felkeles, Bucureşti, 1960, p. 269. ln
Dicţionarul istoric cetatea Cehului nu este amintită, probalbil volumul II al monografiei lui Petri n-a fost studiat de Suciu, iar cetăţile Sălajului sint cuprinse
ln acest volum. Anul 1319, in Dicţionar, apare fa Chioar (II, p. 308). Denumirea
Cheewar, in DIR, a fost identificată cu Kov·ăr (Chioar), dar trebuie să fie o
greşeală, intrucît cetatea Chioar se scria ~te tot cu litera K.
12 Cauze urbariale, f. 65-87, 130-131. v.
1a Idem, f. 67-92, 132-133 v., 137-143.
H M. Petri, op. cit., I, p. 105.
15 D. Prodan, op. cit., II, p. 195.

1s Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi din Maramureş pină în Banat. Evol.uţia
teritorială, Cluj, 1929, p. 37; E. Wagner, în Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău 375,
Zalău, 1977, p. 355-356.
11 M. Petri, op. cit., I. p. 105-106; E. Wagner în Mihai Viteazul şi Sălajul,

p. 360--383. (Anexa 2)
1s M. Petri, op. cit„ I, p. 107. (Anexa 2)
19 Idem, II, p. 32. (Anexa 2)
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din Bihor20. Din acestea au fost dăn.i:ite lui Ladislau Gyulafi de Rat6th,
la 19 martie 1569, de Ioan al II-lea Sigismund de Zâpolya, numai tîrgul
şi casltrul Cehu, 24 de sate şi 9 părţi de sate 21 , iar în scrisoarea de punere în stăpinire, din 23 iunie 1569, apare cu o localitate în plus (Hidfalva, localitate ne:i'dentificată) 22 . După moartea lui Samuil Gyulafi fără
urmaş cu drept de moştenire, de sex bărbătesc, Gheorghe lliik6czi I,
principele Transilvaniei, la 18 decembrie 1636, lasă în posesia familte1
34 de localităţi şi reţine pentru el satele Năpradea, Aluniş, Mînău şi
Var23. La 1646 Iudita Barcsai avea părţi din tîrgul Cehu, 12 sate şi 8 sate
pustii24. După urbariul din 1676 domeniul era compus din 28 de localităţi2s, iar după o notă din sec. al XVII-iea erau 37 de aşezări 26 . Pe la
sfîrşitul sec. al XVIII-iea domeniul (39 de localităţi) a fost împărţit
între familiile feudale din jur, pe baza unei tabele genealog:ice, fiind
urmaşii lui Ladislau Gyulafi şi soţiei sale Ecaterina Szechyt".
Urbariul cetăţii din 1693 este un transumpt în materialul procesului
de la sfîrşitul sec. al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-iea, ciesfaşurat
între comurritatea localităţii Cehului şi composesoratul noilor stâptm a1
domeniului pentru respectarea privilegiilor Cehului avute dinainte 8 şi
nu conţine decît inventarul cetăţii, informaţiile celelalte neprezentînd
nici o importanţă pentru buna desfăşurare a procesului. Din această cauză
nu cunoaştem mărimea domeniului la această dată, obligaţiile iobagilor
sau gradul de exploatare al lor.
3. Populaţia dependentă a domeniului, la 1566, nu e înscrisa aeclt
în tîrgul Cehu şi în 26 de sate, din care două numa:i părţi de sate, în total 500 capi de familie. Conscrierile din 1569, în schimb, însumează 930
capi de familie. Socotînd şi satele în care numărul familiilor n-a fost
înscris, populaţia dependentă a domen:iului se ridică la vreo mie de capi
de fami1ie 29 • La 1566, în tîrgul Cehu Silvaniei au fost înscrişi 122 capi
de familie, iar la 156B această cifră se ridică la 1623°. Din punct de
20

21

D. Prodan, op. cit., II. p. 195, 210, 222. (Anexa 2)
Cauze urbariale, f. 397 v.-398 şi 42:1 v. M. Petri, op. cit., II, p. 36-37

(Anexa 2)
22

2a
2•
25
2s
27

Cauze urbariale, f. 395-405 şi 421 v.-431. (Anexa 2)
Idem, f. 417. (Anexa 2)
M. Petri, op. cit., II, p. 41. (Anexa 2)
Idem, p. 46-47. (Anexa 2)
Idem, p. 46. (Anexa 2)
Cauze urbariale, f. 386-394 v; Dqmeniul a fost împărţit între: Liber ba-

ron Francisc Wesselenyi de Hodod, conte al Sf. lmp. Rom., Adam Teleki de Sic,
c. Sf. I. R. Samuil Teleki de Sic senior, contele Iosif Gyulai de Mintie, cont. Ludovic de Bethlem, cont. Sigb;,mund Torotzkai de Trascău (Rlmetea), cont. Gheorghe
Mikes de Zăbala, cont. Anton Mi1kes de Zăbala, Iosif Baranyai lara (Magyar Jă.ra),
Alexă Oives de Palfalva (Păulea sau Păuleşti), contesa Susana Teleki, L. B. Gheorghe Korda de Ineu (Boro.sjen6), baronesa Polixenia Wesselenyi de Hodod,
L. B. David Wesselenyi de Hodod, L. B. Ştefan Wesselenyi de Hodod. (Anexa 2)
28 Cauze urbariale, f. 1-474.
29 D. Prodan, op. cit., II, p. 195.
30

Idem, p. 196.
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vedere social, populaţia era stratificată astfel: coloni întregi 372, coloni
medii 90, inquilini 26 (5,20/o) şi iilbertini 12 (2,40/o) familii.3 1
Tirgul, împreună cu cetatea, era şi centrul economic al domeniului
care mai cuprindea pămînturi şi vii alodiale, la care lucrau dependenţii
de la sate. Tîrgul sub raportul sarcinilor feudale prezintă însă puţine
deosebiri faţă de sate, se bucură doar de anumite scutiri (nu dă nonă,
toate daturile obişnuite, dar e supus la toate celelalte sarcini feudale) 32 •
Dintr-o situaţie din sec. al XVI-lea rezultă că domeniul Cehului
avea în cele 37 de localităţi 1067 de iobagi, iar la 22 mai 1676, în 28 de
localităţi 177 de iobagi, 92 de sesii pustii şi 20 familii fugiţi (fugitivi)3 3 .
La începutul sec. al XVII-lea, numărul iobagilor de sub Codru nu se
ridica decît la 50, în 14 localităţi3•.
Obligaţiile dependenţilor erau diferite de la sat la sat şi depindeau
de epoci sau de dorinţa stăpînilor feudali. De exemplu, censul, ce se
plătea în bani la două termene, la Singeorz şi la Sinmihai, în timpul
lui Gaspar Dragfi se ridica la 218,98 fl., în medie aproximativ 42 dinari de cap de familie. Urmaşul lui, Gheorghe Bathory, însă a ridicat
sensibil censul la cele mai multe din sate. Obisnuit l-a dublat sau l-a întreit, împătrit. In Sălsig l-a ridicat de la 4 fl. la 16, în Tohat de la 2 la
10, Asuajul de Jos de la 4 la 12, în Girdani de la 4 la 14. Pe al tirgului
Cehu l-a ridicat de la 47 la 94 fl. Censul Cehului si al celor 39 sate
înscrise, la 1569, cu sumele stabilite de Gheorghe B~thory, se ridica la
peste 700 fl., aproximativ 70 dinari de cap de familie3 5 . In secolul al
XVIII-iea censul a fost plătit de două ori pe an: Cehu a plătit cite 40 fl.,
Ulmeni 17 fi., 7 dinari, Arduzel 11 fL 13 d., Inău 10 fl., Aluniş 9 fl., Tranis 5 fl. 29 d., Horoatu Cehului 3 fl. 62 d., Benesat 3 fl. la fiecare dată.
Au plătit şi o taxă pentru răscumpărarea serviciului militar, care varia
între 7 şi 18 f1.3s.
Pe lingă aceste taxe au dat unt, brinză, vite, fin etc. Din griu, ovăz,
orz şi alac au dat o cincime, din porci de pajişte din 10 cite unu, din oi,
stupi şi vin au dat dijmă. La Năpradea s-au plătit şi bani de tretină.
La sărbătoarea cuştilor au dat intre 6-1 O găini. Taxa de vamă era
diferenţiată: după un car încărcat au încasat 8 dinari, după unul gol 4 d.,
iar de la un pedestru 1 d. Din vruna încasată la Someş Odorhei jumătate
era a Cehului, iar jumătatea celelaltă a Hooodului. Cîrciumăritul, de obicei, a fost stabilit astfel: de la Crăciun pînă la Sînmihai dreptul era al
stăpînului şi de la Sînmihai al iobagului3 7 •
0

31
32

Idem, p. 197.
Idem, p. 221.

33

M. Petri, op. cit., II, p. 46--47. (Anexa 2)
Idem, p. 46, (Anexa 2)
D. Prodan, op. cit., II, p. 199.
36 M. Petri, op. cit., II, p. 49; drabantpenz =
taxă de pedestraş (infanterist),
ce plăteau locuitorii (io'Jagii de cetate) unui sat din !>"tăpînirea unei cetăţi, obligaţii la serviciul militar la infanterie.
37
M. Petri, op. cit., II, p. 49-50.
34

35
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Productivitatea păminturilor era slabă. După registrul de dijme din
grine de la 1570, tîrgul Cehu a dat 310 clăi şi 7 snopi de griu, din care
au ieşit 81 găleţi, şi 9 clăi şi 13 snopi de ovăz, din care au ieşit 7 gă
leţi. Calculînd cu găleata de Caşovia, care era egală cu 4 mierţe, rezultă
că o claie de griu abia a dat ceva peste o mierţă, iar cea de ovăz 3
mierţe. Recolta de griu după care s-a luat dijma totalizează peste 3100
de clăi, dătătorii de dijmă înscrişi sint 141. Raportată această cifră la
totalul recoltei rezultă o medie de 22 de clăi de înscris, iar la 162 capi
de familie, înscrişi la 1569, o medie de 19 clăi. Repartiţia este inegală,
deoarece 21 înscrişi n-au avut semănătură de griu de loc, iar 12 persoane aveau o producţie de peste 50 de clăias.
După lista proprietăţii lui Francisc Gyulai, din 5 iunie 1689, hotarele alodiale ail.e satelor Ulciug, Benesat şi Cehu au dat o recoltă de 238
dăi de griu. Dijma de griu a hotarelor Minău, Benesat, Arduzel şi Ulmeni a fost 87 de clăi. Fejervari Ştefan din 114 de clăi de griu a treierat, in afara părţii treierătorului, 48 de găleţi, iar din porumb 117 gă
leţi şi a insăminţat în hotarul Cehului 66 găleţi de griu 39 •
S-a păstrat lista veniturilor cetăţii Cehului, aparţinătoare lui Francisc Gyulai, din perioada 10 mai 1696 - 31 decembrie 1697. Din acest
inventar rezultă următoarele:
Ovăz

Griu
Anul

semănături

recoltă

gllleţi

clili

1696

22

1697

46/2

--

dijma

rămas

st!lpînului

semănături

găleţi

clăi

cili

173/13

8/13

165

8

213

5/13

207/13

5

recoltă
gllleţi

total 2
ani
72

La 1696 Mînău a dat 1/13 clă:i, Tohat 1, Ulmeni 3, Aluniş şi Benesat 2, iar la 1697 hotarul Cehului a dat 2/13 clăi, Arduzel 6/13, Ulmeni
6/10 şi Aluniş 2 clăi. Totalul clăilor alodiale era 397 /10 clăi. Producţia
totală a fost de 233 găleţi4°.
Dacă calculăm tot cu găleata de Caşovia găsim următoarele rezultate: la 1689 o claie de griu a dat 1,7 mierţe, iar la 1697 a dat deja
cu ceva mai mult, 2,3 mierţe. Creşterea productivităţii e evidentă, de la
1569, în timp de 150 de ani, producţia s-a ridicat de la o mierţă la 2,3,
deci s-a realizat o producţie dublă. Productivitatea totuşi era slabă dacă
raportăm cantitatea de boabe rezultată la cea insăminţată, de exemplu,
la 1696-1697, o boabă de ovăz a dat numai 5 boabe. Aceste cifre ne
demonstrează stadiul slab de dezvoltare al agricultm-:ii feudale.
D. Prodan, op. cit., JI, p. 204.
M. Petri, op. cit., II, p. 53.
•o Idem, p. 53-54.

38

39
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Lista din 1696-1697 a păstrat şi alte informaţii preţioase: din orz,
mazăre şi linte a fost o recoltă de 1-2 găleţi. Numărul boilor, vacilor
şi junincilor s-a ridicat la 27. Au mai fost trecuţi pe listă: 14 oi, 32
stupi, 7 căni de miere de albine, 69 porci, 118 de păsări şi 162 de găleţi
de vin. Stăpînul feudal a încasat din diferite gloabe 88 fl.' 1•
In diferite documente contemporane s-au păstrat ştiri referitoare la
bogăţia cetăţii şi a domeniului cetăţii Cehului. Ladislau Gyulafi lasă în
moştenire fiicei şi soţiei sale, Ecaterina Szechy, la 1604, pe lingă bunurile imobile, toate obiectele de argint şi de aur, pietrele preţioase şi
toţi banii (suma nu este specificată). Deasemenea lasă cei 10.000 fl., care
au fost ai soţiei, din care 9.000 fl. i-a dat împrumut comisarilor districtului Chioar, Paul Krautzen şi Carol Imhoff, în schimbul celor trei
sate: Mireşul, Lucăceşti şi Pribelişti, aflătoare în Chioar42 • Ecaterina
Szechy consemnează într-o scrisoare că a transportat de la Cehu Silvaniei 243 găleţi de vin, după preţul de atunci în valoare de 4700

florini' 3 • ln vremea principelui Gabriel Băthory (1608-1613) toţi slujitorii lui au fost plătiţi din veniturile de la Cehu Silvaniei. Cheltuielile
de război ale campaniei din Ţara Românească (29 dec. 1610-16 martie
1611) au fost asigurate din domeniul Cehului44 •
4. Sint foarte multe izvoare documentare (scrisori privilegiale, conscripţii urbariale, dicale, documente familiale) referitoare la această fortificaţie de margine, totuşi, nimeni nu s-a preocupat de descrierea mai
amănunţită a ei's. Cu acest modest şi scurt referat dorim să prezentăm
citeva aspecte ale acestei cetăţi medievale din colţul de N al Ţării Silvaniei.
Inventarul şi urbariul cetăţii din 1693 46 se găseşte în transcriere,
într-un registru de judecată din 1807. Inventarul a fost făcut cu ocazia
împărţirii bunurilor mobile şi imobi1e ale cetăţii Cehului intre Mihail
Apafi II, prinţesa Eva ThokOly, soţia palatinului Paul Esterhâzi şi a
conteselor Caterina şi Maria Thokoly, surorile lui Emeric Thokoly, principele T~ansilvaniei. Domeniul cetăţii după emigrarea hri Emeric Thokoly
a ajuns în posesia familiei Apafi, dar surorile Thokoly au protestat şi au
cerut părţile lor din domeniu.
Foarte puţine se ştiu despre construirea cetăţii. Unele izvoare spun
că acest castru a fost construit de Ioan Dragfi, dar că şi înaintea lui a
existat o cetate de lemn. Probabil membrii familiei Dnigfi au întărit
Idem, p. 54.
Cauze urbariale, f. 409-410; ln text din greşală: Neowar.
4 a M. Petri, op. cit., II, p. 54.
44 Ibidem.
45 Numai academicianul D. Prodan s-a preocupat cu prezentarea domeniului
Cehului în Iobăgia în Transilvania în sec. XVI. Ea nu este nici măcar amlntitA
nici în lucrarea lui Gh. Angtel, Cetăţi medievale din Transtlvania şi nici în
publicaţia a lui B. Nagy Margit, Vdrak, kastelyok, udvarhdzak, ahogy a regiek
ldttak deşi ultima cuprinde foarte multe conscripţii note şl referiri la construcţii
asemănAtoare, chiar din aceastA perioadă sau chiar din zona SAlajului.
48 Cauze urbariale, p. 337 v.-456; Orice referire la descrierea cetăţii se gă
seşte în acest urbariu, la cota de mai sus.
41
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cetatea cu ziduri de piatră. Printre scrisorile soţiei lui Francisc Gyulai,
de la sfirşitul sec. al XVII-iea, s-a găsit o instrucţiune nedatată; potrivit punctului 4 al acestui act, zidurile de lingă poarta cetăţii erau în
curs de dărîmare. Ca atare propune repararea lor cit mai urgent, pînă
cînd se pot salva uşor47.
După Compendium Geographicum de Bel Matyas (1753) cetatea se
afla chiar pe culmile unui munte înalt, fiind înconjurată din toate păr
ţile de pădure. Fiind o fortificaţie de margine, foarte de multe ori a
fost atacată de oştile străine. In timpul lui Bel Matyas era deja în ruine,
cu excepţia citorva camere, care au fost locuite de pîrcălabul cetăţii.
La S de dealul cetăţii se întindea oraşul Cehu Silvaniei. Locuitorii lui
s-au ocupat cu agricultura şi cu viticultura4s.
Zidurile cetăţii au fost demolate după revoluţia de la 1848. Bunyitai Vince, la 1887, n-a găsit decit o casă modestă pe locul cetăţii şi o
fintînă adincă, executată din pietre ornamentate în stil renascentist. Bunyitai presupune că cetatea a mai aivut asemenea ornamentaţii 49 •
Fîntîna tot aşa este descrisă şi în urbariul de la 1693, dar în schimb
alte lucrări de artă nu sînt amintite, doar stîlpul de piatră cioplită al
unei porţi. Altfel din inventar rezultă că cetatea n-a fost îngrijită de
loc si se găsea într-o stare de degradare. A ajuns la soarta cetăţilor nelocuite de stăpînul lor, lăsată pe seama castelanului cetăţii şi a soldaţilor.

Castelanul era căpitanul Somlyai, care în această perioadă a construit un grajd nou cu ajutorul comitatului şi la 1685 a ocupat cu soldaţ.ii cetăţii cîrciuma tîrgului, care stătea la dispoziţia sa şi în anul conscrierii bunurilor. In schimb nu se cunoaşte efectivul garnizoanei şi nici
armamentul cetăţii.
Cetatea, după informaţiile urbariului, a fost împărţită în trei părţi,
a\'înd o poartă la „oraşul militar" şi două porţi interioare. Prima pe
palanca interioară, cu gratii, iar a doua era o poartă boltită. Porţile erau
legate cu un pod. Acest fapt ne demonstrează că al treilea zid era înconjurat, probabil, cu un şanţ. Incinta era construită din piatră, lemn
sau nuiele împletite. Conscripţia aminteşte şi un bastion pe partea de
răsărit a cetăţii. în general zidurile erau vechi şi slabe, la fel şi porţile
de lemn. Porţile mai aveau şi nişte uşi mai mici pentru pietoni. Forma
sau tipul cetăţii nu este amintită, nici turnurile sau bastioanele; cunoaş
tem doar categoria în care se încadrează; făcea parte din categoria cetăţilor regale şi nobiliare (din punctul de vedere al proprietăţii).
în „oraşul militar" sînt amintite trei locuri de case pustii, pe care a
existat cîndva un atelier de fierărie, .iar pe lingă aceste locuri se afla
un grajd. Intre cele două porţi sau ziduri interioare nu este amintit nimic, şi acest fapt argumentează eventuala existenţă a unui şanţ.
47
48

49

M. Petri, op. cit., II, p. 31.
Idem, p. 29; Bel Matyar>, Compendium geographicum, p. 124. cf. M. Petri.
V. Bunyitai Szilâgy vârmegye kăzepkori miiemlekei, p. 40, cf. M. Petri,

op. cit„ II, p. 31.
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În cetatea interioară, lingă poarta boltită se găsea o căsuţă destinată
pentru straja cetăţii. Această poartă se afla probabil sub un turn, deoarece pe lingă poarta cu ascensor, dincolo de zidul de piatră, se găsea încă
o poartă de foaie, care se deschidea în două părţi, avînd două aripi.
Sub a,cest pichet era o temniţă goală. Intrînd în cetate la stînga se găsea
un grajd, un depozit pentru armament (arsenal), în care se găseau opt
arme de foc. Lîngă această construcţie se afla o pivniţă plină cu var.
1n partea sudică a pieţii cetăţii se găseau două „rînduri de case".
„Rîndul de jos" avea două camere, o brutărie şi o cămară de alimente,
iar „rîndul de sus" avea patru încăperi şi un pridvor. Pe lîngă această
clădir~ se afla o pivniţă cu nişte butoaie goale.
Inventarul înregistrează printre altele atît mobilierul cît şi sobele
de încălzit. Mobilierul era simplu, cîteva mese, scaune, laviţe şi paturi.
Numai într-o cameră se găsea o sobă smălţuită cu smalţ verde şi pe
frreastră colecţia legilor Transilvaniei din 1654-1669, Compilatae constitutiones, Transilvaniae collectae leges.
În piaţă se ridica şi o biserică de lemn, construită de militarii cetăţii pe pămîntul stăpînului. Tot aici se afla şi fîntîna amintită mai sus.
Cetatea era înconjurată de ariile şi grădinile de zarzavat ale cetă
ţii, de viile alodiale ale stăpînului domeniului.
Pe lîngă aceste date referitoare la cetatea Cehului, urbariul conţine
şi alte informaţii privitoare la dependenţii cetăţii, locuitori ai tîrgului
Cehu Silvaniei, la obligaţiile lor, la arăturile, fîneţele şi viile alodiale
sau pustii, la iobagii fugiţi din tîrg.
Din conscripţie rezultă că numai o porţiune a oraşului aparţinea cetăţii, avînd înscrişi numai 16 iobagi cu 13 gospodării, trei aveau gospodă
rie comună cu părinţii sau cu fratele, şi 11 băieţi (cel mai mare avea
13 ani). Dintre e.i unul era dogar, iar alta o văduvă săracă (cerşetoare).
în total aveau 11 boi, 9 vaci, 2 juninci, 15 porci şi 7 stupi de albine.
Numărul iobagilor fugiţi din diferite cauze a fost 10, iar al sesiilor
pustii 42. Sesiile iobăgeşti au rămas pustii din cauza luptelor duse între
principele Emeric Thiokoly, ajutat de Imperiul Otoman, şi armata austriacă· pentru stăpînirea Transilvaniei. Au fost conscrise patru vii pustii,
10 arături alodiale şi patru fineţe.
Dependenţii cetăţii au dat zeciuială din dijma obişnuită, dar numai
stăpînului feudal, fiind scutiţi de alte obligaţi:i, datorită distrugerilor
cmizate de războaiele cu turcii. Totodată au dat dijmă şi după stupi de
albine, neavînd bani de răscumpărare. Pe lîngă aceasta, erau obligaţi de
a lucra săptămînal pentru stăpînul lor cite 2 zile în timpul iernii şi
vara cite 3, ca şi sătenii din satele domeniului. Iobagii au avut dreptul
la cîrciumărit numai între Sînmihai şi Crăciun. In rest numai stăpînul
lor avea dreptul de a valorifica vinurile avute.
Gloaba sîngelui a fost stabilită la 12 florini, 'iar gloaba sigiliului la
un fl. Două treimi din gloaba sîngelui era a stăpînului, iar restul al dregătorilor. Cauzele judecătoreşti erau rezolvate la forurile lor, iar dacă
21 -

Acla Mvsei Porolissensis -

voi. Vlll/1984
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mulţumit, putea apela la scaunul
judecătoreşti două treimi reveneau tot stăpînilor.

cineva nu era

domenial. Din taxele·

Domeniul cetătii Cehului a fost un domeniu feudal destul de mare.
avînd între 30-40 °de sate întregi sau chiar şi peste 40 şi cîteva părţi de
sate. ln anumite perioade, un număr mai mic sau mai mare de localităţi erau pustii ori din pricina abuzurilor stăpinilor domeniului (Gheorghe Bathory), ori a armatelor austriece (Gheorghe Basta la 1599) sau
turce 50 • La început Cehu era o cetate regală, doar foarte repede a ajuns
în mîinile proprietarJlor individuali, ajungind de citeva ori, pentru o perioadă foarte scurtă în folosinţa tezaurariatului principatului Transilvaniei. Lupta pentru stăpinirea cetăţii s-a datorat şi bogăţiei domeniului,
care a fost realizată prin agravarea situaţiei dependenţilor, prin mărirea
obligaţiilor lor feudale sau chiar prin micşorarea suprafeţei sesiilor iobăgiei şi mărirea celor alodiale. Altfel oblligaţiile dependenţilor erau asemănătoare cu ale acelora de pe alte domenii, eventual se deosebeau
prin cuantumul lor.
Cetatea Cehului era o fortificaţie mai mică şi în curs de distrugere.
păstrînd urmele luptelor împotriva armatelor cotropitoare. Totuşi avea o
însemnătate mai deosebită: se situa la graniţele Transilvaniei, în Partium, şi făcea parte dlin acel brîu de apărare care înconjurea principatul
Transilvaniei (Lipova, Inău, Oradea, Sîniob, Săcuieni, Şimleu, Cehu şi
Chioar). Despre construcţia ei se cunosc foarte puţine lucruri, rămînind
pe seama cercetării de viitor să elucideze problema pe baza altor documente.
Scopul acestei lucrări constă în prezentarea cetăţii Cehului aşa cum
rezultă din transcrierea urbariului din 1693 (Anexa 1) şi scoaterea în
evidenţă a valorii documentare a urbariului. Prin studierea acestui document, după părerea noastră inedit, facem cunoştinţă cu diferite denumiri toponimice şi cu metodele şi cu materialele de construcţie folosite
în evul mediu.
Intrucit urbariul nu este un document original, ci un transumpt.
făcut destul de tiriiu, la începutul secolului al XIX-lea, am folosit punctuaţia şi formele gramaticale moderne. Totuşi, unele cuvinte arhaice au
fost păstrate şi sint explicate la note. S-a simţit nevoia modernizării
t<.>xtului, intru cit s-a observat o inconsecvenţă din partea scribului carea transcris documentul o~iginal (de exemplu numele lui Wesselenyi
apare în mai multe feluri). Totodată, urbariul transcris în limba maghiară, este însoţit de o traducere în limba română pentru răspîndirea
lui într-un cerc mai larg, pentru acordarea unui ajutor cercetătorilor
.locali.
ERNEST WAGNER
50 Wagner, în Mihai Viteazul şi Săla;uz, p. 359; Prodan, op. cit., II, p. 195;
M. Petri, op. cit., I, p. 145-146; Hurmuzaki, Documente, XII, p. 127~1275, cf. Al.
Matei, în Mihai Viteazul şi Săla;uz, p. 57-59.
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ANEXE
1. 1693 aprilie 15, <Cehu Silvaniei>.

Inventarul şi urbariul cetăţii Cehu Silvaniei, comitatul Solnocul
de Mlijloc, şi a bunurilor mo':>ile şi imobile aparţinătoare lui Mihail
Apafi II, „principele Transilvaniei", prinţesei Eva ThokOly, soţia palatinuli Ungariei prinţul Paul Esterhăzi şi conteselor Caterina şi Maria
Thokoly, &urorile principelui Emeric Thokoly (1690-1691).
·
Arh. Stat. Sălaj, Fond Tribunalul judeţului Sălaj, cauze urbariale,
Reg. nr. 4, file 437-456.
Inventarium simul et urbarium universorum bonorum mobilium et immobilium celsissimi principis Transylvaniae Michaelis Apaffi secundi, domini nostri

clementissimi et celsissimi Regni Hungariae palatini consortis cel&issimae principissae Eva Tokoly et ilu&'trissimarum dominarum comitissarum Catharinae et Mariae 5imiliter TOkoly, ad dominium praetitulati celsissi!mi principis Transylvaniae,
ad arcem Szilăgy Cseh spectantium cornitatu que Szolnok Mediocri et Districtu
Ki:YvăTiensi existentium Anno 1693 deventorum et die decima quinta mensis Apri!is
a%îimatorum.

A katona

văroson levă

als6 kapu.

Ezen kapu măr 6 volt51 es toveben rothadott. T01gyfâb61 val6, tolgyes hevetlerekre, kotesekre, vasszegekkel felszegeztetett, vaistag deszkăb61 ăll6, kozte levo
<'gy megcsorbult deszkăval. Felsă sarklân <van> 'lret oreg vaskarika, pănttal, egy
vnsrC'teszevel, reteszfejevel, lakatjăval, kulc.silval egyiitt. 52
Ugyanezcn megirt kapu<n.ăl>. tolgyfaoszlopokon es a văr felăl faragott, kotC•st·s ket bălvănyon vagyon egy sasfedel alatt levă tOlgyfagrâdics; ennek vagyon
paraszt, rongyos tornăca. Oldala vagy falai soveny':>ăl ăll6, kiviil-beliil tapaszos,
t>bMI nyilik be egy fasarkos, păntos, fakilinc&es paraszt ajt6. Ezen hăzon ket kis
lant<>rnas ablak vagyon, 'benne egy belolszenelO kaskemence, si:ivenyen font lremennyel egyiitt. Ezen hăznak tolgyfagerendazatja, padlasa 53 , padimentuma fi:ilddel
tiiltctt.
Lejoven ezen megirt hazb61, az elebb megirt del felol val6 kapu sarkanăl
vagyon soromp6n, tolgyfasarkon forg6, fahevederes, faszegekkel szegeztetett ăreg
ajt6, rajta levo ket vasretesz, fejevel, vastol6zărjăval54 egyiitt. Ezen megirt kapun
kivii1, bejovoleg, balkezre vagyon egy !>za1'rna!edelii, tele jeggel, jegverem, rajta
levo tolgyfaajt6cskiăval, reteszevel, reteszfejevel egyiitt.
A katona văro5nak del felol val6 sorjan. Wesselenyi 55 Pal uram ănagysă.ga•
reszc napkelet felOI val6 szomsredsagaban W1gyon hărom hazl:elyek, melyen regen
k{)vflcsmUhely leven. Egy darabocska kăfal mostan is fenn ăl.I. Hăta megett levo
megrongyolott, sa~fedelii, tapaszos si:ivenyoldalu, alkalrma.s istăll6, benne levă deszkăs j.ilszlaval, hidlasaval, rajta levă tolgyfasarkokon, hevedereken forg6 ajtajâval
egyiltt. Somlyai kapităny uram ăkegyelme epittette <a> vârmegyevel.
51

.>2
;;3
.l.I

,;s
56

In
In
In
In
In
In

text: evolt .
text: koltsâval.
text: badi.ăsa .
text: tolly6zăr.
text apare în diferite forme: Vesselenyi, Veselenyi sau Veselennyi.
text: ănagysâga.
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Masodik kazep kapu.
A bels6 palănkon, a varhegyen !civili, vagyon toLgyfabălvânyokon ketfelc
nyi16, tfilgyfasarkon forg6, măr megavult iireg rostolyos kapu, fa- es vasszegekikel
0sszeszegeztete1Jt, egy oreg reteszfejevel, romlott lakatjavial e5 kulcsâval egyiitt.
Ezen kapu mellett 1':>ejiiv6leg, jobb !kez fel61 a paiankon vagyon fasarkokon,.
hevedereken fo!'g6, WLgyfadeszkab61 ăll6 ajt6, egy vasretesszel, reteszfejevel, romlott lakatjăval es kulcsavial egyi.itt.
A !tatona văros palânkjân, ezen megnevezett kapunak bejiiv6leg bal kez
fel61, eszak fele, vagyon egy tiilgyfasarlookon, hevedereken for.g6 oreg tiilgyfadeszkăb61 ăll6 eros ajt6, egy reW..rlejevel, Iakatjăval, kulcsâval egyi.itt.
Ezen lrozepso kapu't61 fogva az harmadik bels6 kapuig nyul fel ma.gas tiilgyfasarkokon all6, tCHgyfa vastag deszkab61 ăll6, romladozott hid.
Ha!l'madiik bels6 kapu.
Ezen belise kapu, fel bolthajtasos, faragott kob61 all6 kapuja, eros tiilgyfatengelyen, &reg vaskarikas, vascsapokon for.g6, faragott tii1gyfadeszkilb61 c5inălt.
eros fahevederes, Iroteses felvon6, vascsiigas, vaskarikiâs kapu, hărom viselt k.Otcleivel egyiitt. Deszkâzatja, hevederei vasszegekkel szegeztetett fel. Ugyanezen felvon6 kapWla!k: vagyon vascsapos, sarkas, egy vaslmrikas, t01gyfadesz:kab61 csinalt.
emeltyiije. Vagyon ennek vassarkon, pănton, vass:zegekkel szegeztetett ajt6csk.ija.
Ugy<an>ezen kapun vagyon ket Oireg va!iretesz. A kofalban leven ket oreg rcteszfo es ket vasoulja57 •
A kM.alon belol mindjiârt vagyon tolgyfasarkokra, hevederekre, vas- es faszegelcltel szegeztetett, nyarfadeszkiâb61 csinălt, ketfele 11yi16 levelkapu, feli.il rajta
levă ket karika, vaspănt, fasark!airval, vasre:teszevel, reteszfejevel.
Ugyanezen levei kapun vagyon ket vaspăntos, ~rkon jăr6 ajt6cska, rajta Ieru
vas to!Oza.rjăval, ket vasretesz, fejevel egyi.itt.
Ezen belol, a kapu korott 1'.>al k~e vagyon siivenyib61 font egy kis, kivi.ilbeliil itapaszos, a k!Ofalhoz ragasztott, deszikapadl.isu strazsa hăz, rajta lev6 ·vassarkos, pănt0s fahevederes parasztajtajaval, fakilincses, faiitk0z6s, vas fordit6jăval
egyiitt. Vagyon ennek egy tol6tâbliăs ablakocskăja. Benne vagyon negy paraszt
padszek, egy păr rezdob, az egyilmek roSS"L boritekjâval. Ezen băzacskăb61 nyul
ki egy k6kemeny, alatta egy rossz konyhatilzhely.
Ezien megirt strâzsa hazacskiânak az ajtajăn kivi.il, az kapu kozott, tiilgyf.adeszkăval pădimentumoztatott hid, alatta pedig puszta tornroc, ajtajănak fasarka
e5· ket hevedere leven. Ugyanezen kapu korott, a padlâsra58 nyill fel egy ros..sz.
keskeny fagrădics. Ennek ros.5z forunil!ban leven gerendazatja, dirib-darab deszka
padlfls leven; fedele săs. Ezen megiiit kapu kiiirzătt lev6 appertinentiak koz<>s a
tiibb <'i > possessoroklkal.
Als6 rend hâz.59
Ezen belsO var piacâr61, del felol val6 als6 rend szegelet hâzra&O nyilik jobbra
egy fe:szer vassarkokon, pantokon, fahevedereken forg6 alto, vaskilincseivel, i.itk:Ozesevel, vasreteszevel, reteszfejevel, vas vonit6java101, vastol6cskajaval, egy lakla•tjăvaI. kulcsâval egyiitt.
culja = oszlop, stîlp.
ln text: padlăsa.
s9 Ais6 rend haz = als6 sor
Go hăz = szoba, cameră.
s1 vonit6 = huz6, trăgător.
5;

58

hăz, şirul

de jos al caselor.
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Ezen hăzon ket-k!et puszta ablak, mindenike'>en fakereszt vagyon, benne
k&b61 csinalt tiizhely, kemence nelkUl. Ezen ujj6lag meszeltetven. Padlasa nyăr
fadeszkiăb61, gerendâzatja ti:illgyfăb61 âll6, pădlmentuma teglâb61 ralrott.
Ezen hazb61 nyilik balra egy bolthajtăsos kamarăcskăra, egy felr;zer vassarkokon, păntokon, fahevederekien forg6 ajt6. Faragott k6b61 ăll6 ajt6, mellekevel 62 ,
vasreteszevel, reteszfejevel egyUt, benne levo ârnyekiszelclt.el.
Ezen hazb61 kijoven vagyon egy hitvany, romladozott, bUldrladeszkăb61 csinălt, fedC<lnelki.il valo, megavult szusrek. 63 •
Inn~n aMbb menven, a siiit6hăzra job':>ra, nyildk egy felszer vassarkokon, păn
tokon, fahevedereken forgo ajto, vasrete5zevel, reteszfejevel, i.itkoz6jevel, forditojăval, kilinosevel, vasUtkOz6jevel egyUtt.
Ezen bazon vagyon egy puszta fakeresztes ablak, Cit dirilbdarab csipkes vaspăn t leven rajta. Ebben vagyon egy paras~tkiâlyMs, k6M:bakon, vaspănton ăll6,
l'!ol ti.izel6, belUl sUtO, romladozott teg:lâs tilzhely es fanye16 kemence, egettborf6z6ka.tlanăval egyi.itt. E:ren hăzban a kemeny alj.ăn vagyon egy kis ajtohely,
kokemeny leven relette.
Vagyon ezen hâz·'Jan nyarfăbol csinălt negyszogu lâbatlan asztal, ugyan nyârfăb61 val6 egy paraszt padszek. Padlăsa apro es mestergerendăi to'lgyfa':>ol âll<anak>. Pădimentuma fOlddel tOltetett.

:Eleshaz.
kijoven, ~zak fel61 valo hăzbra nyilik egy feJ.szer hărsfadesz
vassarkokon, păntokon for.go ajt6, vasretesze~. reteszfejevel, lakatjă
val, kulcsava[; faajto, mellekevel egyUtt. Vagyon ezen hazban ket h:tv6.ny · gabonatarto kăd, hârom oreg galbonatart6 hordo. Item, Cit kl&lebb hordo, egy fen(·k nelklil;
egy vasabroncsu, vassr6f11 6•, onszăjU.65; negy-negy vedres avui'. ket atla.gocska.
Ezen hăznak tOlgyfagerendazatja, padlăsa, mestergerendăja, kett6 romolvăn,
ncgy istâpokkal meggyămolittatvăn, -, o:mlo relben vagyon.
Ezen

si.ităhăzbol

kăb61 ăllo,

Fels6 rend haz.GB
Innen kijoven vagyon napkeletre, a feloo rend hăzakra, ketreszb61 allo tolgyhid, parasztlăbas foly65ora, ketreszb61

fagrădics, a tobb fels6 tazak elott elejăro
ăllo,. oldal deszkiăzat nelkUl, karjăval egyiltt.

Ugyaneren foly6s6 vegiben, a szegelet<i> feloo renden levă hazra, jo'>bra
nyilik egy hârsfâb61 all6, vassarkokon, pântokon forgo, renyOdeszik.ăval belelt ajt6,
vasreteszevel, reteszfejevel, vontat6jăva'1, fordit6jăval, vaskilincscvel. va5tâblas zarjăval, Ut!rozojevel egyUtt.
Ezen hăzban vagyon egy hosszu jegenyefăbol ăll6 lâbas asztal; egy hossz·u
fenyqfa padszek, mas tolgyfaszekkel, kar nelkUl; egy hărsfa, hosszu, uj kar5Zek;
egy, ocska hărsfa nyoszolya; tegla tilzhelyen s lâbakon ăllo zOldmazas kălyha 67 ,
magas, csipkes tetejU, belUl szenel6, egyszersmind filto, j6 kemence; hat darab
hăr5fa fogas. Egy Uvegablakra, negy tâblăra nyilo, tokos, răJmăs, :f.ăba rakott, egy
ln text: mellyekevel, (ajtofel = cadru de W?ă).
szuszek = gabona vagy li5·zttartăsara valo nagy lada
depozitarea cerealelor sau a făinei.
64 ln text: WlS sofru.
65 In text: on szaju.
66 lels6 rend haz = fels6 sor, nivelul de sus.
s7 ln text: kalyhăs.
62

63
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ilveg karika hijjaval, ot kis fordit6jăval, negy karikăcskăival, kolreresztjevel egyiltt,
ablak, melyiken <van> egy Compilata <e> Constitutio<n~>611.
Ezen Mznak padlăsa tolgyfadeszk.ăb61, tolgyfa apr6 gerendăb6l ăll6, egy
gerendâ.ja ketto torven, vassal foglaltatott. Pădimentuma teglăval rakott.
Ezen hăzb61 nyilik balra, az oldal kamarăcskăra, egy berlett69 feny6deszk.ăb61
ăll6, vassarkon, pănitokon forg6 ajto, vasreteszevel, reteszfejevel, vasiltkoz6jevel,
kilinc&evel, fordit6javal, vonit6jâ.val egyiltt.
Ezen kamarâ.nak s0venybol all6 kozfala belill tapaszos, kivill tapasztatlan
Ezen kamaracskăban ket puszta ablak. EbbOl ismet nyilik balra, a kamara szelere,
egy vassarkon, păntolron forg6 fel97Jer feny6deszkăb61 val6 ajt6cska, reteszevel,
reteszfejevel egyiltt. Ennek is kOzfalacskăja fele tapa&zos, hitvăny s<iveny, fele
deszkab61 all6. A !kapu70 felOl val6 szegelet resze ·kidolt, ugyanazon sor kofal hasadozott, du.lo:felben vagyon.
lnnen fordulvân, ezen szegelet l:ăzb61 nyilik balra egy ieny0deszkiâb61 val6
'Jerlett, vasba.rkokon, păntokon, faheveredeken forg6 ajt6, vasreteszevel, reteszfejevel, killncsevel, utkozojevel, lapos forma fordit6jăval, vonit6javal egyiltt.
Ezen hăzban vagyon ho&szu tă'Jla, nyiărfălb61 ă.116, lăbas asztal, măs, lâ.b nelkill val6 paraszt hosszu asirtal, ket hosszu 'lmrszek, nyarfăb61 val6.
Ezen hâziban vagyon egy szeles tOlgyfaă-gy, egy moslekos cseber. Ezen hazb61
nyul fel egy koklemeny, mellette levo tegla tilzhelyen, vaslabon âll6, elOl szenelO,
belOI sU.tO, paraszt kiălyha& kemence.
E:ren hăzon va:gyon fâba ralrott, fatokos 71 , ramăs, vassarkiacskăkon, pântokon,
megtoredezett, egyik ket tăblăra, mâsik negyre nyil6 iiveg ablak, vas fordlt6cskăjAval, karikiâ:cskâival, itiz ilvegtânyer 72 hijăval egyiltt.
Ezen hăznak padlăsa, gerendăzatja parasztos, tolgyfăb61 all6, pădimentuma
bomladozott, folddel toltett. Mindket feljebb megirt haz ujjolag maszeltetett.
Innen a folyas6ra nyilik jdb':>ra egy hăr&fadeszkâ.b61 all6, fenyOdeszkiăval berlett, vassarkolron, păntokon forg6 ajt6, vasbâbl8.s zarjăval, kilincsevel, iltlrozOj~el,
fordit6javal egyiltt.
Ezien foly6s6n eleblb menven nyilik be balra t0lgyfab61 ăll6, fasarkokon, pântokon forg6 paraszt ajt6cska, vasreteszevel, reteszfejevel egyutt.
Ezen kamaranak, vagy szal.mâs hăznak, hârom oldala k6b01 âll6, negyedik a
maga zsendely fedele, tolgyfab61 ·ăll6 gerenda.i deszkăzat nelkill, pâdimen.tuma
bomladozott, oml6 felben vagyon. Ezen !>Or hâzak zsendely fedel alatt vagynak.

Var piaca.
Ezen vâr ptacan egy faragott kObOl all6, ugyan faragott kobol
al61 oblOs, kerek, l:oltcsatornâs kut, feliH is a gatorja faragott kobol

felgărayăzott,
pârklănyt>wott.

Templom.
Ezen megirt kutnak del felol vaio resze elleneben vagyon tâ·blăkra, lttiieses
sasokra epi:be'tt, s0veny oldalai kiviil-beHil meszeletlen, tapaszos, săssal fedett, flmcil..
88
Compilatae constitutiones, Transilvaniae collectae leges = Colecţia ord:nelor şi a legilor Transilvaniei din 1654-1669, (Erdelynek ossze&zedett rendelesei,
rendelelei, torvenyei. /1654-1669-es torvenygyujtemeny/).
69
In text: bezlett = berlett (ajt6beles, căptuşala uşii).
10 ln text: kapun.
71
In text: fastokos.
72
ln text: târgyer.
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val6 templom, rea nyil6 vas51arkokon, păntokon forg6 ajt6, zt\rjaval, kulcsăval,
vasfogantyujaval egyilt. Ez el6tt vagyon tolgyfa, fedetlen tornacos kis grâdics,
melyet is praesidium epitett, de anagysâga foldjen vagyon.

lstâll6.
A var kapuja elott, belul, a k6istall6 del felOl <!i > vegenel vagyon egy faâgasokon âll6, boront\val rakott, niăgy 16nak valo, săssal 'fedett, s0venypadlâsu,
kofalhoz ragasztott i:;,tâll6, fasarkokon., hevedereken forg6, faszegeldrel sz,egeztetett
paras2Jt ajtajaval, deszka jâszlăval egyiitt.
Ezen istal6nak hâta megett, el6blb megirt sor h.iz.ak alatt leva regi, veszett
tomlOcben vagyon oltatlan mesz.
Az ururnk reszere jutott nagy k0istal6nak 0szek fel61 val6 vegiben, ket kofal
kozi:itt, vagyon egy boronab61 felvott lds klamarăr.ska, fasarkokon, hevedereken
forg6, tolgyfadeszkăb61 all6 ajt6, vasrete~vel, reteszfejevel egyiitt. Ezen kiamarilcska e~k fel61 val6 vegeben vagyon k&61 rakott, măr megavult, deszkafedelii
kicsiny czeYt7a hazacska, rajta levo felszer ajt61jăival, retesrevel, reteszfejevel, kulcsilval, lakatjaval egyiitt. Vagyon benne szakaitos74 8 Nro = nyolc <? - fegyver>.

Pin ce.
Innen fordulvan jobora a nagy kObolthajtilsos pincere, eszak fel61 val6 reszeben ketfele nyilik <egy> vassarkokon, păntokon forg6, h.ărsMMl All6 pârkă
nyos ajt6, vas tol67..ărjavial, reteszfejevel, lakatjaval, kulcsilval egyiitt.
Ezen beH>l nyill he egy fagrtdlcs rajta leva hosszu es kisebb korcsolyâval
egyi.itt. Ugyan benne:
- boroshord6 Nro 8;
- nyom6kad Nro 2;
- kăposztâs kăd Nro 1;
- ecetes berbence Nro 2;15
- ecetes atalag Nro 1;76
- veder mero deasa Nro 1.
Ezen pincenek ketfelOl val6 oldalăban labok:ra c:;inalt bortart6 âszok leven,
alatta folden fekva, hărom rendbeli âszkaival egyiitt. Ennek deirol val6 vegiben
hagyma, alma es mehtart6 s0veny âUAsocska.

CsGroskert.
A varnak napkelet fel61 val6 nagy Mstyâja ellen<e>ben, az Ardaj puszta
sz616je helyen vagyon hasz tolgyfaăgasokra es szarufaklra csinalt szelmafedelii
oreg csur, kOriilotte hitvany gyaJogsBveny, benne Jevo ket kazal ket eszt;endobell
szal.măjilval egyiitt.
73

74

75
7

&

czeYt = cejt (fegyverszoba, fegyverraktar, arsenal, depozit de armament).
szakatos = darab, bucatA.
ber~ntze, berbence = bOdon, bărbtnţA.
âtalag = altalag (kis hord6fajta), butoiaş.
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Majorsag sz616.
A katona varos palănkinak de! fel61 val6 szegeleti elleneben vagyon egy
nagy darab, l:arom lăbb61 all6, nehol ritkăs, mar nemely resziben milvelesben
Icv6, mintegy mâsfel szaz ember kap8.16 sz616, Wesselenyi Pal uram 6nagysaga
napkelet felol v,al6 sz616je :szom&zedsâgaban, napnyugatr61 ugyan urunk reszere
<van egy> negyedresz sz616, melynek als6 vegiben egy nagy darabb keresrti.il
va16(?) parlag fold, az urunk napnyugat felol val6 mehkelencejet61 fogvăn a
megirt parlagig, gyi.imolesosivel egyi.itt.
Ezen sz616nek del es eszak felol va16 gyepuje, rajta levă tolgyfâb61 a.J.16
eros ajtajaval, ajt6 mellekevel, tokefogatlan, kulcstalan zărjaval, alkalmas, napkeletre fekv6 gyepiljevel, napnyugati es tobb megirt fedeles kertjeivel cgyi.itt.

Vetemenyeskert.
A văr oldalănak eszak fel61 val6 resze elleneben vagyon nagyobb, reszint
alkalmasabb sovennyel, nehol pedig hltvânyabbal, keritett vetemenyeskert, mely:.
re nyilik eszakr61, jobbra egy t5lgyfadeszkâb61 8.116, fa melleki.i, fasarkokon, hevedereken forg6, faszegekkel szegeztetett ajt6, fa tol6zărjaval, kulcsăval egyi.itt.
Ezen vetemenyeskertben vagyon vetemeny e szerint:
- vereshagyma aggyal - Nro;
- fokhagyma aggyal Nro;
- petrezselyem Nro;
- salata Nro;
tHtetett vereshagyma, petrezselyem, repa, retck, jovend6beli magnak val6k.
Vagyon a Tzlbatzon" nevi.i sz616hegyen ket păszma sz616, jobbăgy sessi6hoz
val6, melyet a jC'bbagyok porti6ert vetettek zalogba. in Fior. 27 a kettot. Harmadlk is van a văros felett, in Flor. 1878, mindenik a Simon deăk uramnăl.

S1•qult11r urharlum tal! ortline. ••
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denumire de hotar, neidentificată.
s fior. = florin, forint.
continuarea urbariului în aceasta ordine.
BO portio = pl!.rţi, porţiune, resz, reszbirtok.
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Csâszâr Andras c5ccse
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Kadar

} E.K.V.

} E.K.V.
Koldus
Ozvegy
asszony

7

Fugitivi. 82
I

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bis Mihaly Szigeten lakik,
Forgats Ist6k T6thfaluban,
Szc5ke Janos Zilahon,
Sipos Bâlint Erdelyben, Badonban,88
Sipos Janos Erdelyben,
Fodor Istvan Szigeten lakik,
Nagy Istvan fia, Istvan, Banyan lakik,
Mattyas Jancsi Erdelyben,
Jank6 Janos Ujvarosban lakik, igen ven ember,
Csat16s Janos csehi praesidiariusok kozott, eddig lakott Csehben 84

Dcsertae85
Jmo Nagy Andrâse, 20 Csatl6s Andrase, 3. Nagy Jakabe, 4. Sipos Andrâse, 5.
Csatlcis Istvank, 6. Lakatos Istvan, 7. Lakatos Jânose, 8. Lakatos Pale, 9. Jank6
Jânose, 10. Balâs Mihâlye, 11. Szi.ike Andrâse, 12. Sziirke Mihalye, 13. Fodor Ist-

E.K.V. = cgy kenyeren vagynak; au o gospodărie comună.
fugitivi = fugiţii.
Bodon sînt mai multe localităţi cu aceasta denUJDire: Biia,
Bi<liu, Budicul Mic, Budiul de Cîmpie (azi Papiu llarian).
84 praesidium = garnizoană, militarii cetiţii.
8" de~crta = pustă, puszta (loc părăsit).
81

82

83
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vane, 14. Bagosl Gyorgye, 15. Lukăts Istvane, 18. Santa Janose, 20. Hegedils Janose. 21. Silts Istvane, 22. Măttyas Istvane, 23. J6sa Janose, 24. Szakacs Mlhalyt>,
25. J6sa Andrase, 26. Kozma Istvane, 27. Domokos Laszloe, 28. Nagy Istvane, 29.
Madarasi Gergelye. 30. mas Mattyas Istvăne, 31. Peter Janose, 32. Jank6 Mlhalye,
38. Varga Gyărgy,e, 41. Fejer Gaspare, 42. Silket Katuse, 43. Bagosl Janose, zalogos Bethlen Laszl6 uram reszere is Flor. 8. 44. Kls Istvane, 45. Szatmarl Petere,
Sodos Istvan kertje veginel.

Puszta kertek.
1 ° Az Bartsaine aszonyom haza helye szele mellett van

20
3.

4.

5.

egy darab puszta parlag.
A vad kertek is harmad resze a l:rozepen uM!iilke, de az erdo vette fel, Wes&1elenyi Păl onagysăga es Bartsaine asszonyom szomszedsăgăban.
Llsztvltsne asszonyom regi haza helye elott egy darab puszta, soveny nelkiil,
mostan csak pus7Jbăban van.
Regi lugossz616nrek labjâiban, az hol volt regen egy kis haltart6, vagyon egy
darab mâlenak va16 lrert.
A r~i sajt6, az hol volt, amellett vagyon egy darab puszta fOld, majorsăgi
sz616jenek! fejeben, az ajltaja elott mostan katonăk 'birjăk.

Pu&zta sz616helyek
Majorsăg szolon elOl vagyon <egy> Bogat&its nevii puszta szc516hegy, a tOvis
vette fel, melynek ls als6 vloinussa88 <ia> văros mezeje fel61 <a> majorsâg
S"Z6lc5k gyepiije.
2. A Ko-anăl kUtjiănal is vagyon egy darab Torook nevii puszta sz6lohely, melyet
is a tovis vett fel, szomszădja Bartsalne sz616inek l:elye, a J6sa Andrăs pu&zta
sz6lojenek szomszed.săgiâban.
3. Ferenc deak s'llc5lohelye tetejen van egy darab pusz,ta szolohely, szomszedja
al61 a C&ere, măs felol văros! emlberek 57.6lohelyei, mely is ot păszmâb61 all.
4. Vagyon egy darab Ba,gosi nevii sz6lohely is, puszta. Job':>ăgyr61 maradott. Nap-·
keletr61 szomszedja Kovacs Janos, napnyugatr61 pap sz616je. Ezek regt61 fogva
pusztăk, tovli&' vette fel.

10

Majorsagi szan t6foldek.
szăl szant6 parlagrold, melynek
als6 .reszet a tovis vette fel, fels6 ,reszet pedig csehi praesidiariusok birjâk,
napnyUigatr61 Wesselenyi Pal uram ănagy&&ga foldei fele.
20 A măsodik oldalon, a pap sz616Je fel61, egy darab parlagfold, melyet a tovis
vette fel, melynek napkelet felol val6 szomszedja Wesselenyi Pal uram onagysăga, naJ)O:yugatr61 pedig Pănta Găspâr foldei szomszedsagaiban, mely megnevezett fOldeknek ·'lret oldalait csehi praesidiarius katonâk rnen~i eli<k>.
3. Volosok87 fel61 val6 hegy megett vagyon egy szel parlagfOld, azt is az erdo
vette fel, melynek is napkeletr61 va16 szomszedja Bartsaine asszony, napnyugaitr61 az erd6 srotnszedsâgâban.

10 A vadkert mellett velo oldalon egy darah

88

victnus

= szomszed,

vecin.

e1 In text: Votsok.
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4. Musrnanes innet az hegyen tul vagyon egy darab parlagfold, melyett az erd5
vett fel. Napkeletrol szomszedja Bartsaine foldje, napnyugatrol az erdo.
5. Gyorgytelke felol val6 Somoson, Bonyei erdo felol val6 oldal<'n, van negy darab fold, mlndketfelol val6 szomszedja az erdo.
6. Ugyanazon oldalon, felQI van egy darab parlagfold, Osztăsnak hivjâk, napkeletrol Wesselenyi Pal 6nagysăga, napnyugatr61 Bartsaine aSS'ZOnyom foldjei
szomszedsăgaban.

7. Ugyanazon oldalon, <a> gyorgytelki ret mellett, vagyon hil.rom darab par-

Jag sz{mt6rold, napkeletrol szomszedja Kis Lakatos Jano!>', napnyugatr61 Jank6
Mihaly foldei.
8. Az Cs6kas 89 felol val6 oldalon, <a> gyQ.rgytelki hat.ăron, vagyon egy szel
parlagfold, melyet a tovis es eroo vett fel es a viz is re.gen elszaggatta, smntani alkalmatlan, napkeletrol val6 swmsziedja Wes!ielenyi onagysăga foldei,
napnyugatr61 pedig az erd6.
9. Ugyanazon di.il6jeben vagyon negy darab fOld, melynek job'J reszet tOvis
vette fel regtol foga. Napkeletrol szomszedja Wesselenyi Pal onagysaga
foldei, napnyugatr61 pedig az erdo.
10. Vagyon ugyanezen a mez6n egy szel parlagfOid, melye<t îs az erd5 vett fel.
Keletr51 szomszedja Wesselenyi 6nagy!iâga, napnyugatr61 pedig Bartsaine aszszonyom foldei.

Majorsâgi retek.

to T6 farkaban Nadasd 90 felol, az hatâr szellben vagyon egy darab

săsas ret,
al61 Wesselenyi Păi 6nagysăga szomszedja, delrol pedi.g <a> Năda!>dra men5
ut, napnyugatr61 a patak, egy nap tiz ember rrnegkasziâlhatja.
2. Ugyan azon t6nak als6 reszeben vagyon egy nyil kasza.16, sâsos :ret, melynek
is als6 szormzedja Wesselenyi P8I 6nagysaga, feli.il Bartsaine asszonyom retje
fele, ket ember kaszalhatna meg egy nap.
3. Vagyon a Kerek mezon egy darab kasZiăl6 ret, melynek is a szomszedja feli.il Pap 91 , al61 Bartsaine asszonyom retjei, negy ernber kasziâlhatna rneg egy
nap.
4. A sâsos nyil'ban vagyon egy darab sasos kaszal6 ret, melynek is napkeletrol
vagyon szomsz&lja Sipos Istvan, napnyugatr61 Bartsaine asszonyom retjel. Tiz
cmber kaszalna me.g egy nap.

Decimae. 92
Semminemil ga'Jonajoklb61 de1.Slllat adni, me.gt.6doltak, nem tartoznak:, mlvel a torok megdezsmalta 5ket, azOta foldesura dezsmăl; dezsmâjokb61 peclig tlzedet adni tartoznak, annyira nem telven valt6ja. J6 meheknek i& tizedet adjak.
annyira nem telven valt6ja.
ee musman = most mar, deja acuma.
In text: Csokâs, denumire de hotar.
oo ln text: Nadasel.
91 nume de persoane sau denumirea funcţiei. .Aim considerat di e corect:
popă, preot.
92 decima = dijma, zeciuiala.
89
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Proventus seu oenopolia.93
Ezen varosnak harmada leven Ut"Unk resze, a korcsmat is a Possessor urak
mikor akarjak continualhatjak. karacsonyt61 fogvast Szent Mihaly napig, azontul,
Szent Mihaly napt6! fogvăst karacsonyig a varose. A varosbeli korcsma is az
urake volt, mi6ta praesidium szăllott bele, de egy darab iidotOl fogvăst Som!yai
kapitany uram dispositi6ja alatt van, ugy mint ab Anno 1685.

Servitia. 94
Szolgălatjuk rendi: telben k.et napot, nyârban harom napot, mint a Wbb<i>
faluslak szolgâlnak.

Verbirsâg 12 forint, pecset birsă.g egy forint. A verhirsăgnak ket resze
onagysâgokie, a harmadik pedig a faizteke a pe~t biTsaggal egyiitt.

Leges et iurium consvetudo9s.
Torvenyeknek folyâsa maguk f6rumokon kezdodlk, ott nem tetszven apelarbiterek eleibe, onnan is ha nem tetszik, szoktak vinni az urak szckire ad flnalemdecissionom; es ha mi birsăg esik ket resze az urake, harmad resz a
gondvlseloje religul&il 7 praeterirnissis9 8•

lalhatjăk

Conclusis praedicti urbarii seu conscriptionis ln transmissionalibus contenti
sequentis erat tenoris.
Rebus itaque peractis inventati5 universisque, portionibus posessionibus per
inquis!tlonem, perlustratis, prout austeritas temporis concessit inventario et urbaris insertls, fide nostra mediante rescripsimus. Anno, die, loco que ut supra notau~· Stephanus Berkeszi de Vetres, jud <ici>lium comitatus Szolnok Mediocris mpr.
L. S., Daniel Dobai lur<atus> mpr„ assessor comitatum Szolnok Mediocris inventor L. S., Balhasar Biid0skuti de lpp mpr. L. S. subscrlbebant, sigilique eorundem cerae rubrae Hyspanicae impressis erţ1nt et munitae.

9a
84

95
88
87

88

P'roventus seu oenopolia = recolta sau circiuma.
Servitia = szolgalat, slujbă (robot!)
In text: blrsăgia.
Leges et iurlum consvetudo = obiceiuri de legi şi de drept.
reliquum = re&t.
praetermitto = a lăsa să treacă.
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MILITAR

Traducere:
era deja veche şi picioarele (stîlpii) ei putrezite. Este din stecu cuie de fier pe chingi de stejar şi pe legături, făcută din scinduri ·
groase, din care una era ştirbi.tă. In colţul de sus avea două verigi de fier vechi,
un zăvor de fier, capul zăvorului şi cu un lacărt cu cheie cu tot.
Tot la aceeaşi poartă descrisă este un prag de stejar intre doi bulumaci
dopliţi, cu legături, sub un acoperiş, cu o prispă simplă stricată. Laturile sau
pereţii laterali sint formaţi din nuiele tmpletite, lipi,te cu lurt a.tlt în interior cit
-şi în exterior. Din pri&pă se deschide o uşă cu balamale de lemn, cu benzi, cu
clanţă de lemn. Această casă are două geamuri mici cu. beşică, înăuntru era un
cuptor cucuiat, încălZlit de dinăuntru şi un coş de nuiele împletite. Casa avea
birne de stejar, şi un pod, iar podeaua era umplută cu pămînt.
Coborînd din această casă descrisă, la colţul din spre sud al porţii descrise mai înainte, i;;e invil'te pe barieră şi pe balamele de stejar, o uşă veche,
cu chingă de lemn, bătu'tă cu cuie de lemn, avînd două zăvoare de fier, ca capul
:zăvorului, împre'llllă cu incuietoara de fier. In afară de această poartă descrisă,
la intrare, în sUnga este o gheţărie, cu acoperiş de paie, plină cu gheaţă, avînd
-c uşă de stejar cu zăvor de fier, împreună cu capul zăvorului.
La rîndul de sud al oraşUilui militar, înspre răsărit, în vecinătate cu partea domniei sale Paul Wesselenyi, sînt trei locuri de case, pe care odinioară a
-existat o fierărie. O bucăţică de zid de piatră i;e ridică şi în prezent. La spatele lui este un grajd potrivit, din laturi de nuiele, lipite cu lut, cu acoperiş
~lab; in el este o iesle din scîndură, cu podele, împreună cu o uşă, care se învirte pe '~alamale de stejar şi pe clhingi. Fusese construit de domnul căpitan
Somlyai împreună cu comitatul.
Această poartă

jar, prinsă

A DOUA POARTA DE MIJLOC
Pe palanca din interior, în exteriorul dealului cetăţii, este o poartA veche
cu gratii, pe nişte bulu,maci de stejar, care se deschide în două părţi şi se
învirte pe balamale de stejar, prinse cu cuie de fier şi de lemn, avînd un cap
de zăvor, un lacăt vechi împreună cu cheia lui.
Intrînd înăunlru, pe lingă această poartă, este la dreapta pe palancă o uşă
de stejar, care se învîrtea pe balamale de lemn, şi pe chingi, cu zăvor de fier,
<"U capul zăvorului, cu un lacăt vechi, împreună cu cheia lui.
Pc. palanca oraşului militar, la stînga de la intrarea acestei porţi amintite,
spre nord este o uşă tare din scîndură de stejar veche, care se învîrte pe balamale de lemn şi pe chingi, cu un cap de zăvor, cu un lacăt, îimpreună cu cheia
lui.
De la această poartă de mijloc, pină la a treia poartă interioară se intinde
în sus, stînd pe nişte balamale de stejar un pod stricat, din scîndură groasă de
stejar.

A TREIA POARTA DE MIJLOC
Această poartă interioară e semi boltită, clădită din pietre cioplite. Poarta
ooe făcută din scîndură de stejar ornamentată. se învirte pe osie tare de stejar
şi pe nişte buloane cu verigi de fier vechi; poartă cu chingi de lemn tare cu
ascensor şi cu scripete de fier şi cu verigi de fier impreună cu trei fringhii uzate.
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Scîndurile şi chingile au fost prinse cu cuie de fier. Tot aceeaşi poartă cu
ascensor are pîrghie făcută din scindură de stejar cu bulon de fier. Are o balama de fier şi pe benzi o uşă, prinsă cu cuie de fier. Deasemenea, pe aceeaşi
poartă sînt două zăvoare de fier veohi. In zidul de piatră sînt două capete de
zăvoare şi două coloane de fier.
In partea interioară a zidului de piatră este o poartă de foaie din scîndurA
de plop. care se deschide în două canaturi prinsă cu cuie de fier şi de lemn de balamale de Sltejarj şi pe ohing'i; in partea de sus avea două verigi, benzi de fier cu
balamale c!e lemn, cu zăvor de fier şi cu capul zăvorului.
Tot pe aceeaşi poartă de foaie este o uşiţă pe două benzi de fier cu balamale, pe ea este o încuietoare de fier, două zăvoare de fier, împreună cu capul lor.
ln interiorul său, intre poartă, este un mic pichet, împletit cu nuiele, lipit
cu lut atît ·în exterior cit şi în inrterior, lipit de zidul de piartră, are un pod de
scîndură, o simplă uşă cu balamale de fier, cu 1':>enzi şi cu chingă de lemn, Lmpreună cu clanţa de lemn, cu opritor de lemn şi cu învîrtitor de fier. Aceasta
are o ferestruică cu oblon gli&ant. In pichet sînt patru scaune simple. o pereche
de tobe de aramă, la una învelitoarea este slabă. Din această căsuţă se ridictl
un horn de piatră, sub el cu o vatră.
In afara ruşii acestui pichet descris, între poartă, este un pod pardosit cu
sclndură de stejiar, sulb acesta ~ află o temniţă goală, uşa avînd nişte balamale
de lemn şi două chingi. Tot intre larturile acestei porţi, pe podul pichertului
se întinde o scară de lemn, îngustă şi slabă; podul era din nişte bucăţi de
scinduri. Birnele erau slabe. Accesoriile aflate între această poartă descrisă sin t
comune cu ceilalţi po&esori.
0

ŞIRUL

DE JOS AL CASELOR

De la piaţa acestei cetăţi, la casa (=cameră) de colţ a etajului de jos, siîn partea de Sud, se deschide o uşă cu un singur canat, care se invîrtea pebalamale de fier, pe benzi şi pe chingi de lemn, cu clanţe de fier, cu opritor,
cu zăvor de fier, cu oapul zăvorului, cu trăgător de fier, cu încuietoare de fier,
cu un lacăt, împreună cu cheia lui.
Oasa are cite două ferestre simple, în fiecare este a cruce de le;lillll, în casă
este o vatră fără cuptor. Nu de mult a fost văruită. Podul era din scîndură dl•
plop, iar birnele din stejar, podeaua din cărămidă.
Din această casă la stinga se deschide o UtŞă cu un singur canat intr-p camera cu boltă, oare se învirtea pe balamalele de fier, pe ':>enzi şi pe chingi de
lemn. Uşa era din piatră cioplită, cu cadrul de uşă, cu zăvor de fier împreună
cu capul lui, înăuntru era o umblătoare.
Ieşind din această oasă, este un grînar vechi, fără capac, într-o stare slabă.
făcut din scindură de stejar.
Mergînd mai jos, la partea dreapta a brutăriei &e d·eschide o uşă cu un
singur canat, care se învîrtea pe ':>alamale de fier, pe benzi, pe chingi de lemn.
avî'nd un zăvor de fier, capul zăvorului, opritor, invîrtitor şi o clanţă împreună
cu opritorul ei.
La această casă (= brutărie) se afla o fereastră slmplă cu o cruce de lemn.
fiind pe ea cinci bucăţele de benzi de fier crenelat. ln această era o vatră dccărămidă, într-o stare. slabă, cu un cuptor, care stătea pe picioare de piatră şi
pe benzi de fier, avînd gura cuptorului în faţă, iar cuptorul de copt înău 1ntru ~i
un cuptor care se înclăzea cu lemne, împreună cu o căldare de fiert vinars. 111'
această casă, la fundul hornului este un locşor pentru o ruşiţă, pe deasupra avînd
un horn de piatră.
In acea5tă casă se află o masă pătrată fără p'.cioare, făcută din plop şi ·-i
laviţă tot d:n plop. Podul ei e micu 1ţ, grinzile principale sint tot din stejar_
Podeaua este umplută cu pămint.
tuată

1
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CASA PENTRU ALIMENTE ( = CAMARA)

•

Ieşind

din această brutărie, la casa din partea de nord se deschide o uşă
-cu un singur canat, făcută din scindură de tei, care se învirt.e pe balamale de
fier şi pe benzi, o uşă de lemn, împreună Cllt cadrul de uşă, cu zăvorul de fier,
-cu capul lui, cu lacătul şi cu cheia. In această casă slnt două ~zi. slabe pentru
cereale, trei butoaie vechi tot pentru cereale. Hem (= la fel), cmc1 butoaie mal
mici, unul e fără fund, unul cu cercuri de fier, cu cep de fler, avind gura din
cositor şi două butoiaşe vechi de cite patru găleţi. Bîrnele de stejar, podul şi
~rinzile principale ale casei din care două erau slabe sprijinite cu patru susţinătoare erau fn curs de prăbuşire.

ŞIRUL

DE SUS AL CASELOR

Ieşind de aici, la răsărit este o scară de stejar, din două părţi, care duce
1a nivelul de sus al oasei; de la mai multe case (= camere) din rindul de sus
duceau nişte poduri către un pridvor, din două părţi care stătea pe nişte picioare
simple, împreună cu .galeriile lui, fără scînduri de latură.
La capătul aceluiaşi pridvor, la casa din colţ al şirului de sus·, se deschidea
o uşă de tei căptuşită cu scindură de brad, care se invirt.ea pe balamale de
fier şi pe ·~nzi, împreună cu zăvorul de fier, cu capul zăvorului, cu învirtitorul, cu clanţa de fier, cu un zar cu placă de fier şi cu opritorul lui.
In această casă este o masă lungă din plop cu p:cioare, o laviţă lungă din
brad, împreună cu alte scaune de brad, fără braţe, un soaun cu braţe din tei,
nou şi lung, un pat vechi din tei; pe vatra de cărăimidă era o sobă cu picioare,
smălţuită cu smalţ verde, înaltă, cu capac crenelat, avînd înăuntru gura de foc
şi corpul de încălzit; era o sobă bună; sint şase bucăţi de cuiere din tei. Un
geam, care se deschidea cu patru obloane şi avea toc şi cadru de fereastră,
ochiurile de geam erau aşezate în lemn, unul lipsă; avea cinei învirtltori, pa~ru
-0chiuri mici de geam, o cruce (cercevea) de piatră. Pe 1geam era un examplar
din Compilatae constHutiones.
Podul acestei case era din• scîndură de stejar şi din blrne de stejar mici,
una era spartă în două bucăţi, prinse cu fier. Podeaua era din cărămidă.
Din această casă se deschide la stînga, către cămiruţa laterală o uşi ciptuşită, făcută din scindură de brad, care se învirtea pe balamale de fier şi pe
benzi, împreuni cu zăvorul de fier, cu oapul zăvorului, cu opritorul, cu clanţa,
-cu tnvîrtitor şi cu un trăgător.
Zidul despărţitor al acestei case în interior este lipit cu lut, iar exteriorul
c fără lipitură. Aceasta călmăruţă arc două ferestre simple. Din aceste iară se
deschide la stinga, către marginea camerei, o uşă din sclndură de brad cu un
singur canat, care se invirtea pe •'Jalama!e de .fier şi pe ben.zi, împreună cu ză
vorul lui de fier şi cu capul zăvorului. Peretele despirţitor al acestei case este
lipit cu lut, e făcut din nuiele slabe, acoperişul este din scindură. Colţul din
partea porţii s-a răsturnat, zidul de piatră al acestui şir este crepat, în curs de
răsturnare.

lntorcîndu-ne din acest loc, din aceastA casi la stinga, din colţ se deschide
cu scîndură de brad, care se învîrte pe balamale de fler, pe benzi
~i pe chingi de lemn, împreuni C'll zivorul el de fler, cu capul zăvorului, cu
clanţa ei, cu opritorul ei, cu un invîrtitor plat şi cu trăgătorul ei.
In această casă este· o masă lungă de scîndură, din pl6p, cu picioare; o altă
masă lungă, simplă, fără picioare, două scaune cu braţ din plop.
In această oasă ~te un pat lat din stejar şi un ciubăr de lături. Din această
casă ~c înt:nde un horn de piatră, pe lingă ei, pe o vatră de cărămidă, stă o
sobă simplă pe picioare de fler, avînd gura focului ln faţă, iar cuptorul înăuntru.
-0

u~ă căptuşită
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Geamurile ace&tei case sînt aşezate în lemn, cu cadrul de fereastră, cu
toc, care se deschide pe balamale de fier şi pe benzi, e într-o stare slabă, una
cu două, iar celelalte cu patru obloan'e, împreună cu învîrtitoarele ei de fier,
cu ocl:iuri de geam, cu zece ochiuri lipsă.
Podul şi bîrnele casei sînt simple, din stejar, iar podeaua de lut e~te stricată. Am':Jele case descrise mai sus au fost văruite nu. de mult.
,
De aici se deschide la dreapta pe pridvor o uşă din scîndură de tei, căp
tuşită cu &"cîndură de brad, care se învîrte pe balamale de fier şi pe benzi,
împreună cu încuietoare din placă de fier, cu clanţa ei, cu opritorul şi cu
lnvirtitorul ei.
Mergînd înainte pe acest pridvor se deschide la stînga o uşă simplă din
stejar, care se învîrte pe 1':Jalarnale de lemn şi pe benzi, împreună cu zăvorul ei
de fier şi cu capul zăvorului.
Trei laturi ale acestei cămăruţe sau case de paie, sînt din piatră, iar a
patra e chiar acoperişul de şindrilă, bîrnele de stejar sînt fără podea de scindură, pardoseala e stricată, în curs de dărăpănare. Acest şir de case stau ~ub
acoperiş de şindrilă.

PIAŢA CETĂŢII

In piaţa cetăţii este a fîntînă. Fîntîna şi ghizdul fîntînii sînt din pietre ornamentate. Partea de jos e rotundă, burtoasă, cu un canal mort; partea de sus
a colacului şi a cornişei flntinii sînt tot din pietre ornamentate.

BISERICA

ln partea dinspre S a acestei fîntîni descrise este o biserică de lemn, conpe plăci şi pe „şoşi" (grinzi verticale~ îmbinate, cu laturi de nuiele lipite
cu lut, nevăruite nici ln interior şi nici în exterior, acoperită cu rogoz, cu o
uşă care i:.-e învîrtea pe balamale de fier şi pe benzi, împreună cu cheia şi cu
minerul lui de fier. In faţa ei este o scară mică cu un pridvor neacoperit,
construită de militarii cetăţii (praesidium), dar pe pămintul domniei sale.
struită

GRAJDUL

ln faţa porţii ln Interiorul cetăţii, la capătul de S al grajdului de piatră
este un grajd pentru patru cai, lipit la zidul de piatră, construit pe crăcane de
lemn, aşezate între ele nişte bîrne necioplilte, acoperit cu rogoz, avind un pod
din nuiele, o uşă simplii. prinsă cu cuie de lemn, care se învlrtea pe bal.amalcde lemn şi pe chingi de lemn, şi o iesle din scîndură.
La spatele acestui grajd, sub şirul de case descrise mai dinainnte într-r)
temniţă veche şi slabă există o cantitate de var nestins.
La capătul de N al grajdului de piatră obţinut de stăpînul nostru.
între
două
ziduri
de
piatră,
este o cămăruţă
mică
din birne
neclopHte, cu o uşă din sclndunl de stejar, care se invir!te pe lbalarnale ele lemn
şi pe chingi, împreun! cu zăvorul ei de fier şi cu capul zăvorului.
La capătul de N al acestei cămăruţe este un arsenal micuţ, învechit, făcul
din piatră, cu un aeoperiş de scindură, împreună cu o uşă cu un singur can ·1t.
cu zăvorul ei, cu capul zăvo~ui, cu c::!heia şi cu lacătul ei. Fiind în el opt bucăţi
de arme.
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PIVNIŢA

De aici întorcăndu-ne la dreapta, către pivniţa mare boltită cu piatră, în
partea de N este o uşă cu cornişă din tei, împreună cu încuietoara ei de fier,
cu capul zăvorului, cu lacătul şi cu cheia ei.
ln interior se întinde o scară de lemn, împreună cu o lungă şi mică scară
de încărcat. ln ca sînt:
- butoaie de vin 8 'Jucăţi, cadă pentru tescuitul strugurilor 2 buc., cadii
de varză 1 buc., bărbînţă pentru oţet 2 buc., butoiaş pentru oţet 1 buc., ciubăr
pentru măsurare 1 buc.
La am.beie laturi ale aces"bei pivniţe &înt nişte podvale făcute pe picioare
pentru ţinerea vinului, împreună cu încă trei rînduri de podvale culcate pe
pămînt sub astea. La capătul de sud este un raft mic din nuiele pentru ceapă,
mere şi coşniţe.

ARIE
ln faţă, spre partea de răsărit a bastionului mare al cetăţii, pe locul
viilor pustii ale lui Ardai. este o şură veche cu un acoperiş de paie, a~u1t
pe douăzeci de crăcane, în jurul ei un gard de mărăcini, slab, împr<.'ună cu
două 5ire de paie de doi ani.

VII ALODIALE
ln faţa colţului de sus al palăncii oraşului militar este o bucată mare de
vie, de trei pici-0are, pe alocuri rară unele părţi fiind deja cultivate, o săpau
aproximativ <J sute cincizeci de oameni; în vecinătatea cu viile din partea de
răsărit a domniei sale Paul Wesselenyi dinspre apu5· stăpînul nostru arc un
sfert de vie, care la capătul de jos are o bucată mare de pă\mÎnt părăginit, de
la partea de ră·sărit a stupinei stăpănului nostru, pînă la părăgina descrisă, împreună cu livezile.
Gardul din partea de S şi N a acestei vii are o uşă tare din stejar, î'mpreună cu cadrul ei, cu o încuietoară fără cheie, cu un gard bun pe partea
de răsărit, cu grAdinile acoperite în apus şi în alte locuri descrise.

GRADINA DE LEGUME
ln faţa părţii de N a zidului lateral al cetăţii este o grAdină de legume
mai mare., îngrădită în parte cu nuiele bune, pe alocuri cu mai &labe, la care
se deschide din nord, la dreapta, o l.ll'iă din scîndură de stejar. cu cadru de
uşă din lemne, prinsă cu cuie de lemn, care se învîrte pe balamale şi pe chingi,
î:npreună cu încuietoare de lemn şi cu cheia ei.
ln această grAdină de legume sînt urjmătoarele: straturi de ceapă, straturi
de usturoi, pătrunjel, salată. Au fost însămînţate ceapă, pătrunjel, sfeclă şi ridichi pentru sămînţă pe viitor.
La viile numite Tizbatz sînt două jirebii de vie, care aparţin sesiilor iobă
geşti, pe care iobagii le-au zălogit pentru porţie, pe ambele pentru 27 florini. iar
a treia este pe dea&upra oraşului, zălogită pentru 18 fl„ toate trei diacului Simion.
22 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VIII/1984
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Sl'qultur urbarlum tall ordine
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FUGIŢII

Bis Mihai, locuieşte la Sigl:et, Forgâts Ist6k în Stremţi, Sz6ke Ioan în Zalău, Sipos Valentin în Transilvania la Bodon (?), Sipos Ioan în Transilvania, Fodor
Stefan la Slghet, băiatul lui Nagy Stefan, Ste:f:an, locuieşte la Baia <Mare>,
Măttyăs Nelu în Transilvania, Jank6 Ioan locuieşte în oraşul nou (?), e un om
foarte bătrln, Csatl6s Ioan intre militarii cetăţii Cehului, pină în prezent a
locuit la Cehu.

LOCURI PUSTII (desertae)
I. a

lui Nagy Andrei, 2. Csatl6s Andrei, 3. Nagy Iacob, 4. Sipos Andrei,· 5.
Csat16s Stefan, 6. Lakatos Stefan, 7. Lakatos Ioan, 8. Lakato&' Paul, 9. Jank6
Ioan, 10. BalAs Mihai, 11. Szilk:e Andrei, 12. Szi.irke Mihai, 13. Fodor Stefan,
14. Bagosi Gheorghe, 15. Lukăts Stefan, 18. Sânta Ioan, 20. Hegedi.i& Ioan,
21. Siits Stefan, 22. Mătyăs Stefan, 23. J6sa Ioan, 24. Szakăcs Mihai, 25. J6sa
Andrei, 26. KoZillla Stefan, 27. Domokos ·Vasile, 29. Nagy Stefan, 29. Madarasi
Grigore, 30. alt Măttyas Ştefan, 31. Peter Ioan, 32. Jank6 Mihai, 33. Sl'bok
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Andrei, 34. Szollos Francisc, 35. Adoriăn Andrei, 36. Kopasz Paul, 37. Szilrke
Mihai, 38. Varga Gheorghe, 39. Benedek Andrei, 40. Varga Gheorghe, 41. Fejer Ga!.par, 42. Silket Ecaterina, 43. Bagosi Ioan, partea lui e în zălog la
Bethlen Vasile pentru 8 fl., 44. Kis Stefan, 45. a lui Szathmări Petru, la capă
tul grădinei lui Sodos Stefan.

GRADINI PUSTII
I. Pe lingă locul de casă a dnei Bartsai este o bucată de pămînt pustiu.
2. O trei/rne a parcului de vînătoare în vecinătatea domniei sale Paul Wesselenyi şi dnei Bartsai, tot a stăpînului nostru, dar e acoperită cu pădure.
3. In faţa locului vechi al casei dnei Lisztvics este o bUiCată pustie, fără gard,
în prezent numai pustie.
4. La picioarele um'Jrarului de viţă de altădată, acolo unde de demult a fo!.t
un mic heleşteu, este o bucată de grădină pentru porumb.
5. Pe lingă locul unde a fost teascul vechi este o ,'Jucată de pămînt pustie,
în schimbul viilor alodiale, în prezent locul din faţa uşii este folosit de militari.

VIILE PUSTII
I. In faţa viilor alodiale este o vie pustie, numită Bogatsits, acoperită cu niără

cini, căruia vecinul din jos, din partea cîmpiei oraşului, îi este împrejmuirea
viilor alodiale.
2. La fel, şi la fîntîna de la Ko-Mal (Malul de piatră) este o bucată de vie pustie,
ni.limită Torsok, care este acoperită cu mărăcine, în vecinătatea ei sint locurile
viilor dnei Bartsai, în vecinătatea viilor pustii ale lui Andrei J6!.a.
3. Pe culmile viilor diacului Francisc este o bucată de vie pustie, în vecinătate
de sub locul numit Csere (Cer), în altă parte locurile viilor oamenilor din oraş,
care constă din cinci jirebdii.
4. Este şi un loc de vie pustiu numit Bagoşi. A rămas de la un iobag. Vecinul
din partea de răsărit este Ioan Kovacs, iar din apus viile popii. Şi aceste vii
sint pustii deja de demult.

ARATURILE ALODIALE
lingă parcul de vinătoare este o bucată de arătură părăginită,
partea de jos este acoperită de mărăcine, iar partea de sus, către pămînturile
domniei sale Paul Wesselenyi, este posedată de militarii garnizoanei din Cehu.
2. Pe partea cealaltă, dinspre viile popii, este o buieată de pămînt părăginit, care
este acoperit de mărăcine, al cărui vecin dinspre răsărit e6'te domnia sa Paul
Wesselenyi, iar spre apus se află .în vecinătatea păminturilor lui Gaspar Panta,
două margini ale pămînturilor nUimite sînt folosite de hergheliile militarilor
garnizoanei din Cehu.
3. Dincolo de dealul din!.'pre Ulciug este o bucată de pămnît părăginit, care este
acoperit de pădure, dinspre răsărit vecinii lui sînt pămînturlle dnei Bartsai,
iar dinspre apus este in veC:nătatea pădurii.
4. De aici, dincolo de deal este o bucată de pămînt părăginit, care este acoperit
de pădure. Dinspre răsărit se învecinează cu pămînturile dnei Bartsai, iar spre
apus e!.te pădurea.

1. Pe partea de
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5. ·Pe Somos, dinspre Giurtelecu Hododului, din partea pădurii Bonye, sont patru
bucăţi de părnînt, vecinul din ambele părţi e pădurea.
o. Tot pe aceeaşi parte este o bucată de pămînt părăginit, denumit Osztas (Împărţire), care are în vecinătate spre răsărit pămînturile domniei sale Wesselenyi, iar spre apus ale dnei Bartsai.
7. Tot pe partea aceea, lîngă fineaţa din Giurtelecu Hododului, sînt trei ;•:rncăţi
de arături părăginite, vecinul dinspre răsărit este Kis Lakatos Ioan, iar dinspre apus pămînturile lui Mihai Jank6.
8. Pe partea dinspre Csoluis, pe hotarul Giurtelecului, este o bucată de pămînt
părăginit, care este acoperit de pădure şi de mărăcine, este de mult rupt de
torenţi, pentru arat nu este bun, vecinii dinspre răsărit sînt pămînturile domniei sale Wesselenyi, iar dinspre apus· pădurea.
9. Tot pe aceeaşi porţiune de hotar sînt patru bucăţi de părnînt, care în mare
parte sînt acoperite de demult de pădure.
10. Tot pc acest cîmp este o bucată de pămînt părăginit, care este acoperit de
pădure. Vecinii sînt dinspre răsărit pămînturile domniei sale Wesselenyi, iar
dinspre apus ale dn<'i Bartsai.

FlNEŢELE

ALODIALE

lacului, dinspre Nadiş, la marginea hotarului este o buca.tă de
cu rogoz, vecinul din partea de jos este domnia sa PauJ Wesselenyi, iar
dinspre S drumul care duce la Nadiş, dinspre apus pîrîul, într-<> zi 10 oameni
o pot cosi.
2. Pe partea de jos a aceluiaşi lac este o bucată (săgeată) de fîneaţă, fîneaţă cu
rogoz, in partea de jos vecinul e domnia sa Paul Wessclenyi, iar din sus fîneaţa
dnei Bartsai; într-o zi doi oameni o pot cosi.
·
3. Pc cDmpul Kerek (Rotund) este o fineaţă bună pentru cosit, care se învecinează
din sus cu fîneţele popii, iar din jos· cu ale doamnei Bartsai; într-o zi patru
oameni o pot cosi.
4. în bucata (săgeata) cu rogoz este o porţiune de fîneaţă cu rogoz, care se învecinează dinspre răsărit cu fîneţele lui Ştefan Sipos, iar din apus cu ale dnei
Bartsai. lntr-o zi o pot cosi zece oameni.

1. La

capătul

fineaţă

DECIMA (Zeciuiala)

ln trucît s-au supus, nu sînt datori a da dijmă din nici un fel de cereale,
turcii au dijmuit-o, de atunci stăpînul de părnînt dijmuieşte; sînt datori de a da
din dijma lor zeciuială, neputînd-o răscumpăra. Dau zeciuială şi după stupi, nepu-·
tind ră5cumpăra.

PROVENTUS SEU OENOPOLIA
O treime a oraşului
cîrciumăritul atunci cînd
Sînmihai pînă la CrăciW1

este al stăpînului nostru, domnii posesori pot continua
vor, de la Crăciun pînă la Sînmihai, după aceasta, de la
dreptul e al oraşului. Cîrciuma din oraş era tot a domnilor; de cînd mllltarii garnizoanei au ocupat-o, stă sub dispoziţia domnului căpi
tan Somlyai, adică de la anul 1685.
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ROBOTA (Servitia)
Ordinea slujbei era: în timpul iernii slujesc

două,

iar vara trei zile, ca

şi toţi

sătenii.

GLOABELE (Amenzi)
Gloaba de sînge 12 florini, gloaba sigiliului 1 florin. două părţi ale globei de
singe c a domnilor, iar a treia e a dregătorilor, împreună cu gloaba sigiliului.

LEGES ET IURIUM CONSUETUDO
De&făşurarea procesului începe la forurile lor; dacă hotărîrea e nemulţumi
toare se poate apela la scaunul magistraţilor; dacă nici hotărîrea lor nu e mulţu,...
roitoare, se ajunge la scaunul domnilor, decizia lor e finală. Orice amendă se
aplică, din aceasta două părţi sînt a stăpinilor; a treia parte ce rămîne se lasă administratorului.

1.

Localităţile plăşii

Cehu Silvaniei în anul 1543 (Nota 17).

Cehu Silvaniei (oppidum), Aluniş, Apacza• (pustă la nord de Hodod), Ariniş,
Arduzel, Asuajul de Jos şi de Sus, Babţa (Mare), Băiţa (de sub Codru), Băseşti,
Benesat, Bicaz, Biuşa, Bîrsău de Jo&· şi de Sus, Bogdand, Borzlyuk (pe lingA
Asuajul de Jos), IJonye (intre Cehu şi Sălăţig), Bulgari, Chelinţa, Cheud, Ciuta,
Corni, Corund, Deja, Domnin, Giurtelecu Hododului, Gîrdan, Hodod, Inău,
Ji'Jou, Leleiu, Mineu, Minău, Matiş, Nadiş, Nadişul Dododului, Naimon, Năpra
dea, Notig, Oarţa de Jos şi de Sus, Odeşti, Ortiţa, Patakfalva (lingă Băiţa şi
Corni), Redeefalva (Lingă Bicaz), Rona, Sălăţig, Sălişte, Sălsig, Someş Guruslău,
Someş Odorl:ei, Someş Uilac, Stremţ, Şoimuşul Mare, Şoimuşul Mic, Tămăşeşti,
Traniş, Turbuţa, Ţicău, Ulciug, Ulmeni (Sălaj), Urmeniş, Vădurele, Verveghiu,
Vi cea.
Localităţii din Districtul Chioarului aparţinînd Cehu Silvaniei în anul 1543:
Băbeni (Aranmezew), Berchez (Berketz}, Berinţa (Berencze), Boiul Mare (Nagy
Buny), Bozinta Mare (Bozontha), Buciumi (Therekfalwa), Buteasa (Butacza), Bythom, Cărbunari (Chorbonaczfalwa), Cărpiniş (Ghyertyanos), Cătălina (Katalynfalwa, sat contopit cu Coltău), Cerneşti (Charnakapalnak), Cioamani (Chokman), Coaş (Kowassy}, Colţirea (Kolczer), Copalnlc (Zwrdokkapalnak), Copalnic
Mănăştur (Monostorkapalnak), Coroeni (Karwllya), Costeni (Kostoffalwa), Cozla
(Kozla), Cuciulat (Kwcholad), Curtuiuşul Mic (Kewrthwelyes) Dăneştii Chioarului (Danfalwa), Făureşti (Kowathkapalnak), FirsLg (Feyerzek}, Finteşul Mic
Alsofentews), Hideaga (Pwusz~ahydegkwt), Iadăra (Naghyeder), Kertvelkw, Lăs
chia (.Laczkonyha), Letca (Lythka), Lucăceşti (Lwkacsfalva), Lăpuşel (Lapos),
Mesteacăn (Kysnyres), Mireşul Mare (Naghnyres),
Mogoşeşti
(Magasffalwa),
Poiana Botizii (Batfsfalwa), Perii Vadului (Kerthwelyrew), Poeniţa (Poynycza),
Pribelişti (Prybekfalwa),
Prislop (Kys-Bon), Purcăreţ (Porkerecz), Remetea
• Cele
cu· altele.

fără

Identificare sînt sate care au

dispărut
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Remeţi (GhewkeTes), Ruşor (Draghwmelfalwa), Satulung
(Hozwfalw), SlcălAşenl (Zakalasfalw}, Seini (Warallya), Şolmuşeni (Somosfalwa), Şomcuta Mare (Somkyth), Tohat (Tohat), Tulghiş (Tewlges}, Valea
Chioarulul (Ghaura), Vad (Rewkapalnak), Văraiu (Warayw), Vilma Mică
(Wylma).

Chioarului (Remethe),

2. Anul 1549: Plasa Cehu Silvaniei avea cu cinci localităţi mai mult (Nota 17).
Babţa Mică, Creaca, Dobrin, Prodăneşti şi Papfalwa (1549-1676 poss. deserta,
este amintită flmpreună cu Cheud, Tohat şi Urmeniş).
3.

Localităţile domeniului Cehului din 1554 (Nota 19).
Cehu Silvaniei (Cseh}, Aluniş (Zeplak), Arduzel (Ard6J, Ariniş
Asuajul de Jos (Also-zywagh), Asuajul de Sus (Felsew Zywagh),

(EgerhathJ,

Babţa Mare
(Nagybabocza), Babţa Mică (Kysbabocza), Băiţa (Mosobanya), Băseşti (lllyesfalwa), Bicaz (Bykacza), Biu~a (Bewshaza), Bîrsău de Jos (Also-Beregzo), Birsău
de Sus (Felsew-Beregzo), Borzlywk, Cătălina (Katalynfalva), Chechiş (Kekes).
Chelinţa (Kelencze}, Cheud (Keod), Corni (Somosfalva), Giurtelecu Hododului
(Gyeorgteleke), Gîrdanl (Kordanfalva), Horoatu Cehului (Horwath), lnău (Ino),
Kolbazfallwa (lingă Corund şi Corni), Mînău (Mono), Motlş (Mwtos), Năpradea

(Nabrad), Oarţa de Jos (Alsew Warcza), Oarţa de Sus (Felsew Warcza), Odeşti
(Wada falwa), Or.tiţa (K/jzepsewwarcza), Patakfalwa, Sălsi.g (Zelzegh), Someş
Guruslău (Nag-Gorozlyo), Someşuileac (Uylak), Stremţ (Totfailw), Tămăşeşti
(Egerbegh), Tohat (Toohath), Traniş (Kyws Gorozlyo), Ulciug (VewltzeokJ, Ulmeni (Sywolelmed), Urmeniş (Eormenyes), Vicea (Vycza).

4. 1566: Faţă de anul 1543 lipsesc 11 localităţi (Asuajul de Jo&·, Băiţa, Bîrsău de
Jos şi de Sus, Corund, Deja, Horoatu Cehului, Mtnău, Rona, Ulciug, Verveghiu) şi au apărut 5 noi: Birsa (Wyfalw), Dobrin (Debren), Kolbazfalwa, Sandorhaza (lingă Mineu şi Sălăţig. A dispărut în sec. al XVll-lea. In sec. al
XVIII-iea era cătun /praedium/), Tol:at (Tohath), (Nota 18).

~·

5.

Localităţile

cetăţii Cehului la 1566 (Nota 9 şi 20).
Aluniş, Ariniş, Asuajul de Jos, Asuajul de Sus, Babţa,
Babţa Mică, Băiţa, Băseşti, Bicaz, Biuşa, Bîr&âu de Jos, Bîrsău de Sus Borslyk,
Bulgari (Nyrmon), Chelinţa, Cheud (Reod}, Ciuta, Giurtelecu Hododului, Gîrcei
(Georzceon), Girdan, Horoatu Cehului, lnău, Kys Nagy Zeg, (lingă Noţig), Kol-

domeniului

Cehu Silvaniei (Chieh),

basfalw, Năpradea, Noţig (Nagy Zegh), Oarţa de Sus, Odeşti, Pa.pfalwa, Pathakfalwa, Popteleac (Paptelke), Redefalw, Sllsig, Someş Guruslău, Someş Odorhei (Wdwa.rhel), Someş Uilac (Samos), Stremţ, Tămăşeşti, Tohat, Traniş, Ţi
cău,

Ulmani,

Urmeniş.

cetăţii din 1569 sint cuprinse în plus: Moigrad (Maygraad), Brebi
(Braed) şi Minău (Monod).
- Satele din Bihor ţinînd de domeniul Cehu Silvaniei la 1569: Abram, Abră

6. ln urbariul
muţi,

Sălacea,

Marghita, Cheţ, Albiş, Bogomir, Buduslău, Cetariu, Crestur,
Petreu, Olosig, Otomani, Petreu, Puzta Apathy, Slcuienl, Şilindru, Şi
mian, Tarcea, Tirgu.şor, Twlogd, Văşad. (Nota 9 şi 20).

Galoş

7. 1?J martie IŞ69 (Notele a şi 21).
Cel'.u Silvaniei (oppidum et castello Cseh), Aluniş, Arduzel, Asuajul de Jos,
Asuajul de Sus, Băiţa, Bă&eşti, Bicaz, Bîrsău de Jos şi de Sus, Borzlywk, Bulgari, Chelinţa, Cheud, Giurtelecu Hododulul, Gîrdan, Horoatu Cehului, Minău, Năpradea, Noţig, Oarţ.a de Jos şi de Sus, Odeşti, Ortiţa, Patakfalva, Săi-
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Someş Guruslău, oSmeş Odorhei, Stremţ, Tămăşeni, Tohat, Ulmani Să
Urmeniş, Vicea. Din aceste sate Bicaz, Bulgari, Ohelinţa, Cheud, Minău,
Noţig, OdeşU, Someş Odorhel şi Vlcea sînt nwnai părţi de sate.

sig,
laj,

'
8. 23 iunie 1569 (Nota 22).

Faţă

de documentul din 19 martie 1569 apare în plus

Hidfalva.

III 9. 18 decembrie 1636 (Nota 23). Faţă de situaţia din 1569 lipsesc: Aluniş, Bulgari,
Chelinţa, Cteud, Hidfalva, Mlnău, Năpradea, Odeşti şi Vlcea, iar în schimb
sint in&crise localităţile:: Babţa Mare şi Mică, Benesat, Cornl, Inău, KolbaszfaZva, Papfalva, Rhedefalva şi Szanisi Ujjfalu? (probalbil e vorba despre Szarnos Ujfalu = Buzeşti).
IO. 13 aprilie 1646. Localităţile """âParţinătoare contesei Iudita Bartsai (Nota 24) .

. Cehu Silvaniei, Aluniş, Băseşti, Benesat, Bicaz, Glrdani, Inău, Miniu,
de Jos, Ortiţa (Kisvd.rcza), Sălsi-g, Tohat, Ulmeni şi opt sate pustii: Babţa,
Corni, Kolbaszfalva, Papfalva, Patakfalva, Redefalva, Urmeniş.

Oarţa
Băiţa,

1 i. Urbariul din 22 mai 1676 (Nota 25).
Localitatea

Nr. iobagilor

Cehu Silvaniei:

-15
14

Aluniş

Arduzel
Benesat
Bîrsa
Bîrsău de Jos
Asuajul de Jos

-3

9

4
7
3
4
5
10
2
2
19
29
4
6
3
3
2

Bicaz
Giurtelecu Hododului
Gîrdan
Horoatu Cehului
Mînău (o parte)
Năpradea
Noţig

de Jos (o parte)
de Sus

Ortiţa

Sălsig
Tămăşeşti

5
7
9

Tcihat
Ulmeni (o parte)

8

Stremţ

1
1
4
3

177
a conacului, a

grădinii

de sub cetate

şi

24
2
1

3

I
4

2

Total

2
I

I
I

1
2
2
2
4
1
3
9
I

Utni.eniş
Vădurele

jumătate

-19
3
8
1

2

PaPfalva
Patakfalva

O

sessii pustii

6

Băseşti

Oarţa
Oarţa
O deşti

Fugiţii

20

92

a livezii cu pruni era tot a Iuditei Bartsal.
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Numărul

iobagilor în sec. al XVII-lea (Nota 26).
Silvaniei 165 de iobagi, Aluniş 39, Arduzel 55, Asuajul de Jos 15, AsuaJUl de Sus (nu e trecut nici un iobag), Băiţa 7, Băseşti 27, Benesat 13, Bîrsa
16, Bîrsău (de Jos sau de Su&?) 35, Borzlyk 6, Ferslg (Fejerszek) 40, Glurtelecu
Hododului 57, Godonyaczfalva (Kedefalva zis Godinatza), lingă Gîrdan, unde
dealul Godineasa îi păstrează amintirea) 10, Hanysafalva (pe lingă Traniş şi
Someş Guruslău, unde pădurea Hanişa îi păstrează amintirea. A dispărut după
cucerirea Oradiei de turci. In 1682 era pustă /praedium/) 10, Horoatu Cehului
13, Inău 17, Mînău 51, Năpradea 61, Noţig 28, Oarţa de Jos 34, Oarţa de Sus
16, Odeşti 17, Ortiţa 1, Papfalva 9, Patakfalva 12, Sălsig 34, Ser (Olahszer)
10, Someş Guruslău 30, Someş Odorhei 43, Stremţ 18, Tăanăşeşti 29, Tohat
21, Traniş 43, Ulmeni 44, Urmeniş 13, Var 28. Total 37 de localităţi şi 1079
iobagi.
~ehu

13.

Localităţile împărţite la 13 martie 1767 (Nota 27).
Cehu Silvaniei, Aluniş, Arduzel, Ariniş, Asuajul de Jos şi de Sus, Babţa Mare
şi Mică (praedium), Băiţa, Băseşti, Benesat, Bicaz, Birsa, Bîrsău de Jo!i şi de
Sus, Borzlyk, Corni, Giurtelecu Hododului, Gîrdan, Kolbciszfalva (praed.), Kedefalva vulgo Gudinatza, Horoatu Cehului, Inău, Năpradea, Oarţa de Jos şi
de Sus, Ortiţa, Patakfalva, Sălsig, Stremţ, Tămăşeşti, Tohat, Traniş (în parte),
Ulmeni Urmeniş, Vajdafalva, Vădurele, Vioea (în parte).

ASPEKTE AUS DER GESCHICHTE DER FESTUNGS UND DER DOMjţNE CEHU
SILVANIEI. DAS URBARIUM DER CEHU FESTUNGS VON JAHRE 1693
(Z

u s a m m m c n f a s s u n g)

Mit vorliegende Arbeit wird vcrsucht auf Grund von unveroffentlichten Dokumenten der Filiale der Staatsarchive von Sălaj sowie von verschiedenen selteneren fremdsprlichigen Veroffentlichungen. einige Aspekte aus der Geschichte der
Festung und des Marktflechens Cehu Silvaniei, Grafschaft Solnocul de Mijloc, im
14.-17. Jahrhundert zu beleuchten. Der erste Teil der Arbeit enthiilt einige Informationen aus der Geschichte der Festung, Daten ilber die Domăne der Festung,
der von dleser Feudaldomiine abhiingigen Ortschaften und deren Bevolkerung, der
Zweirte Teii aber beschreibt die Fl•stung auf Grund des Inventars von 1693. Der
dritte Teil enthalt das Inventar und das Ur'Jarium der Fe!itung in ungarischer
Sprache und in rilmanischer Ubersetzung, um dle Zugiinglictkeit des Urbariums
zu erweitern.
Das Inventar und das Urbarium dcr Fe&tung ist ein wahrscheinlich noch unveroffentlichten Dokument. Der Verfasser fand keine Beziehung auf dieses i:m FrU:hjahr 1693 anlăsslich der Teillung der Cehu-Domiine zwischen Michael Apafi II
und den Schwe&tern des Filrsten von Siebenbilrgen Emerik Tokoly verfasste Do·
kument.
Der dokumentarische Wert des Urbariums, beruht auf der Originalitiit des
Dokumentes u.nd den lnformationen il'Jer die Toponymie der Ortschaften, die
in Mittelalter angewendeten Methoden und verwendeten Baumateriale und nicht
zuletzt ilber die Verpflichtungen der von dleser Festung Abhăngigen gegenilber
ihrem Feudalherrn.
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COMITATUL SOLNOCULUI MIJLOCIU UNIT CU CRASNA
CHIOAR ÎN VREMEA RĂSCOALEI LUI HOREA (1784).

ŞI

Ridicarea la luptă a ţăranilor iobagi români din Transilvania sub
conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan în anii 1784-1785 constituie un
moment semnificativ în istoria Ţărilor Române. Răscoa'la ţărănească din
toamna anului 1784 continuă şirul răscoalelor şi mişcărilor ţărăneşti
împotriva asupririi feudale desfăşurate de-a lungul evului mediu, cu
intensitate deosebită în Transilvania. Ea reprezintă forma superioară de
luptă în care s-au canalizat nemulţumirile ţărănimii aservite din diferite părţi ale Transilvaniei. Perioada istorică în care avea loc această
răscoală este cea de sfîrşit al evului mediu, al feudalismu'lui în genere,
ceea ce a făcut ca programul răscoalei să fie unul mai radical, lucru
prin care - spre deosebire de mişcările ţărăneşti anterioare - era
periclitat edificiul feudal în totalitatea lui1. In acelaşi timp, răscoala
iobagilor români din Transilvania se înscrie în cadrul mai larg al luptei
ţărănimii aservitte din C€ntrul şi răsăritul Europei pentru înlăturarea
regimului exploatării feudale 2 •
Structura socială a Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVIIllea demonstrează polarizarea societăţii astfel: marea nobilime împreună cu clerul, dregătorii etc. reprezentau 14,60/o din totalul populaţiei, iar ţărănimea iobagă
41.780/o, Îllll.preună cu jelerii (17,610/o), ţăranii liberi (21,380/o) şi tîrgoveţii, orăşenii
(4,590/o) alcătuiau un procent de 85,380;0 de familii contribuabile, neprivilegiate, în
Transilvania anului 17873.
Marea majoritate a ţărănimii, şi cu deosebire a celei aservite, era românească, în timp ce nobilimea era în mare măsură de origine maghiară sau maghiarizată. Asupririi sociale i se suprapunea cea naţională. De aceea, după iz'Jucnirea răs-coalei lui Horea în zona Munţilor Apuseni, în planu·rile de preîntîmpinare şi măi;urile de zăgăzuire a răscoalei, autorităţile provinciale şi imperiale, nobili1mea vizată direct de ridicarea ţărănească, îşi îndreptau atenţia mai
ales înspre zonele mas:v româneşti, supravegl:ind satele româneşti răsfirate în
1 D. Prodan, Răscoala lui Horea, în Ist. Rom., III, Bucureşti, 1964, p. 7H791; Idem, Supplex libellus Valachorum, Bucureşti, 1967, p. 264-280; Idem, Răs
coala lui Horea. II. Bucureşti, 1979, p. 703-714.
2
Şt. Pascu, în AIIA, 1965, 8, p. 40-42; Şt. Pascu, V. V. Mavrodin, B. F.
Porschnev, I. G. Antelava, Mouvements paysans dans le centre et le sud-est de
l'Europe du XV-e au XX-e siecle, în XII-e Congres International des Sciences

Historiques (Viena, 1965). Rapports. IV. Methodologie et Histoire contemporaine,

p. 211-235.
3 Şt. Pascu, în
1972, p. 68.
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societate. Studii de demografie
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toate văile şi pe toate dealurile transilvane. Juzii şi juraţii satelor sint instruiţi
de comisarii de plasă (procesuali) să îndemne pe locuitori la păstrarea ordinii
şi liniştii, sA supravegheze atent orice fapt care ar denota un început de răzvri1tire. Sint antrenaţi şi preoţii români - de către autorităţile de stat şi bisericeşti
deopotrivă în \BCea~tă ac:ţiune de potolire şi oprire a extinderii răscoalei.
Cercetările istorice din ultimele patru-cinci decenii, bazate pe material de
arhivă inedit, au reliefat frămîntările şi mişcările ţări1neşti ce aveau loc concomitent cu răscoala de pe domeniul fiscal al Zlatnei, din comitatele Hunedoarei,
Zărandului, Albei, sub influenţa acesteia în aproape întreaga Transilvanie. Ţă
rănimea din celelalte comita te şi districte >transilvănene !ie mişcă, îşi arată făţiş nemultumirea faţă de ·tratamentul la care era supusă de către stăpînii de pămînt.
Răscoala se extinde în comibatele Cluj şi Turda\ într-al Aradului 5 şi Bihorului 6 ;
ecouri adînci străbăteau pină în Banat7 • Sint atestate frămîntări ţărăneşti in
centrul Transilvaniei, în părţile Sighişoareie, pe Tîrnave9, ln scaunul Mureş 10 ,
în răsăritul Transilvanieill. Sînt cuprinse de suflul răzvrătirii satele româneşti de
pe domeniile nobiliare mai ales, dar nu numai acestea; în satele mixte, cu populaţie românească-maghiară sau românească-'Săsească, îşi arată nemulţ\lflllirea în
faţa exploatării feudale şi ţărănimea maghiiară sau săsească12. Horea ori trimişi
de-ai lui erau aşteptaţi să sosească în mai multe părţi ale Transilvaniei, cu care
prilej urmau să se răscoale ţăranii localnici, cel puţin în aceşti termeni ei ameninţau pe stăpînii de pămint şi autorităţile locale.
Ecoul acestor frămîntări răzbate înspre norduJ Transilvaniei, spre comitatul Solnocului Dinlăuntru13 , părţile NăsAudului şi Bistriţei14, atin·ge Mar~ureşul,
unde ţărănimii i se alătură minerii şi lucrătorii de la ocnele. de sare de aici1'.
In nord-vestu~ Trian5ilv:aniei tulburări locale se înregistrează în vremea răscoalei
din Munţii Apuseni in comitatul Sătrriar1s.
Asemenea direcţie de investigare îşi are începuturile în istoriografia românească după primul război mondial, o etapă nouă fiind deschisă în anul 1938,
Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, Bucureşti, 1938.
Scurtă cunoştinţă a lucrurilor Dachiei, în Izvoarele răscoalei lui
Horea. Seria B. Izvoare narative, II, Bucureşti, 1983, p. 200-210.
6 Hurmuzaki, vol. XV/2, p. 1749-1761; 1775-1779; N. Firu, Revoluţia lui
Harea. 1784-1185. Date nouă culese din archiva jud. Bihor, Oradea, 1925; ed.
11....a, Date noi referitoare la revoluţia lui Horea, 1783-1785, culese din arhiva
4

5

D. Prodan,
I. Monorai,

jud. Bihor, Oradea, 1937; M. Dan. P. Bona, in AIIA, 1972, 15, p. 443-450.
7 I. Boroş, în Tran.~ilvania, 1922. 53, p. 8-14; Idem, în An. Ban., 1931, 4,
1, p. 90-98; A. Ţintă, în Studii, 1960, 13, 4, p. 221-230; I. P. Munteanu, în Apulum, 1967, 6. p. 441-449; C. Feneşan, în Apulum, 1972, 10, p. 765-771l.
e N. Edroiu în Studia, 1966, 2, p. 47-60.
9 C. Suciu, în Cultura creştfaă, 1937, 17, p. 352-362; I. Bratu, în Lucrări
ştiinţifice,

Seria B, Oradea, 1969, p. 315-326. Vezi şi: M. Dan, C. Gollner, J.
Pataki, în Forschungen, 1964, 7, 1, p. 62-66.
10 D. Teleki, A Hora tamadtis tl>rtenete, Pesta, 1865; Tr. Popa, Documente
privitoare la trecutul românilor din vechiul scaun al Mureşului, I. Tîrgu Mureş,
1925, p. 82-115; Idem, Monografia oraşului Tfrgu Mureş, Tîrgu Mureş, 1932, p.
134-140; I. Ranca, L. Moldovan, în Studii, 1968, 21, 2, p. 273-288; I. Ranca, în
Studii şi materiale (Tîrgu Mtţreş), 1967, 2, p. 109-119.
11 C. C~mpeanu, în Studii şi articole de istarie, 1962, 4. 55-71; 1. Ranca,
L. Moldovan, op. cit.; M. Dan, C. GOl!ner, J. Pataki, op. cit.
12 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda; P. Binder,
C. Cîmpeanu, în Forschungen, 1963, 6, p. 152-158; M. Dan, C. Găllner, J. Pataki,
op. cit.
13 I. Bratu, în Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1967, l, p. 65-72.
14 V. Şotropa, în AIIN, 1928-1930, 5, p. 159-174.
1s Şt. Pasc~ în Studii, 1957, 2. p. 127-136; I. Sabllu. în Revista arhivelor,
1962, 5, 1, p. 178-193.
rn I. Sabău, op. cit.; N. F.droiu, în Studia, 1981, 26, 1. p. 47-54.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Sălajul

în vremea

răscodlei

lui Horea

347

cind istoricul David Prooan îşi susţinea într-un mod strălucit teza de doctorat
la Universitatea din Cluj cu tema Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda11, prima abordare materialist-istorică a marii ridicări ţărăneşti din Transilvania din anul 1784 şi totOOată o cercetare zonală a 1mişcării. Profesorul Ioan
Lupaş, conducătorul ştiinţific al tezei, remarca de altfel faptul în raportul prezentat în şedinţa de susţinere: „E o cercetare conştiincioasă de istorie locală, în
care autorul îşi propune să urmărească, pe baza infol"maţiei mărunte culese din
actele păstrate în arhive judeţene, nu numai felul cum s-a desfăşurat răscoala
în regiunile aceste, ci şi efectul ce a produs în sate neangiajate la luptă împotriva
nobilimii impilatoare" 18. ln acelaşi timp, istoricul I. Lupaş, el însuşi unul din cercetătorii recunoscuţi ai răscoalei lui Horea, in5ista pentru lărgirea ariei cercetării
i&torice viitoare prin cuprinderea problematicii din entităţile administrativ-politice,
care nu au făcut parte din scena propriu-zisă a desfăşurării răscoalei, entităţi în
care s-au luat atitudini diferenţiate faţă de răscoală, de la cele de solidariziare
cu acţiunile răsculaţilor, în cazul ţărănimii iobage, şi pînă la cele care au dus la
insurecţionarea (mobilizarea = ridicarea la luptă) no':>ilimii \!Ilaghiare, temătoare
în faţa spectrului răscoalei înspre aceste părţi. ln mod explicit, istoricul clujean
recomanda cercetarea materialului din Sălaj şi Crasna „spre a ul"mări măsurile
de pază luate din partea oficialităţii ca să împiedice satele a se alătura la tabăra
răsculaţilor"1 9
Astăzi avem convingerea că I. Lupaş avea cunoştinţă de materialul arhivistic
provenit din fondurile Solnocului Mijlociu, al Crasnei şi districtului Chioar, edificator tocmai pentru măsurile luate de nobililme şi autorităţile comitatense în
scopul zăgăzuirii extinderii răscoalei înspre aceste părţi.
Materialul arhivi&tic în discuţie n-a putut fi consultat de cercetători decît în
ultimul timp, ca urmare a donării acestuia Arhivelor Statului din Cluj-Napoca,
unde se află depozitate, de altfel, şi fondurile arhivistice ale acestor unităţi administrativ-politice. Ele vin să întregească chiar monografia de amplă reconstituire
istoriografică a acad. D. Prodan din 1979, oare n-a putut beneficia de informaţia
arhivistică în discuţie, suplinind-<> totuşi prin cea oferită de corespondenţa nobiliară păstrată în original sau copii în fonduri particulare20 •
Sălajul, Crasna şi Chioarul au fost şi ele cuprinse de frămîntări ţărăneşti la
sfîrŞitul anului 1784, cind în Munţii Apuseni, în ZArand şi pe Valea Mureşului,
ca şi în Haţeg, &e desfăşura marea răscoală ţărănească. Aceleaşi condiţii de stare
materială şi juridică generau aici aceleaşi nemulţumiri în rindul ţărăni\lllli aservite ca şi în aria rAscoalei sau în celelalte cornitate transilvănene. După reîmpăr
ţirea administrativ~teritorială efectuată la începutul anului 1784 din ordinul împăratului Iosif al Ii-lea, aceste părţi ale Transilvaniei sînt cuprinse în comitatul
Solnocul Mljiociu unit cu Crasna şi Ctioarul (comitatus Szolnok Medii cum
Kraszna KlW<ir untH, inter se uniti). Conscripţia ordonată de Curtea din Viena în
1785 ln vederea reglementării relaţiilor urbariale înregistra şi în aceste părţi
situaţia dificilă în care se găsea go1:.podăria ţăranului iobag, obligaţiile care grevau asupra ei. Sistemul iobăgesc de exploatare atit a gospodăriei ţărăneşti cit şi
a re?.iervei senioriale, antrenată acum tot mai imult în producţia agricolă şi animalieră pentru piaţă, a menţinut renta ln muncă predominantă. Ro':>ota sau zilele
de slujbă devenise obligaţia cea mai grea a ţăranului aservit prin cuantumul ci,
deloc reglementat, precum şi prin varietatea forimelor (muncilor) sub care era
solicitată de către stăpinul de moşie pentru a fi împlinită. Curtea din Viena încercase încă ln vremea împărătesei Maria Tereza să stabilească numărul zi;Jelor de
ro':>ot.4 (cu vitele &au cu braţele), dar n-a reuşit să fixeze în mod eficient cuantu-

P Publicată în AIIN, 1936-1938 7, p. 223-411 şi Extras, Bucureşti, 1938,
206 p.
18 Arh. Stat. Cduj-Napoca, Arh. Universităţii, Fond I. Cutia 107, Dosar nr.
133, f. 96-97.
11

Ibidem.

20

D. Prodan,

Răscoala

lui Horea, I,

Bucureşti,

1979, p. 552-554.
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mul muncii ce trebuia efectuată de membrii fiecărei gospodării iobăgeşti, rămînînd
un spaţiu larg de manifestare a bunului plac şi abuzurilor stăpînilor feudali.
Exemplificînd prin datele înregistrate de conscripţia urbarială .din 1785 în
părţile Crasnei, întîlnim abateri de la încercarea de reglementare oficială şi diferenţe notabile de la un domeniu la altul. ln satele Boghiş, Borla şi Bo'zieş cei mai
mulţi iobagi prestau trei zile de robotă pe săptămînă, ea fiind ceva mai mare în
satele Badon, Cerişa, Guruslău, Stîrciu. ln Borla, iobagii lui Losonczi Banffy
Gyi.irgy prestau trei zile de rabotă pe săptămînă, dar în acela")i sat, iobagii lui
Teleki Adam lucrau la vie în funcţie de suprafaţa acesteia 21 • Răscumpărarea în
bani a ro'Jotei deschidea altă pos'ibilitate de abuz din partea nobililor. Solicitarea
efectuării, de către iobag a robotei venea pentru perioada agricolă a anului, cînd
zilC'le de robotă erau comasate şi efectuate la depărtare de casă, cu vitele proprii
şi pc cheltuială proprie, deplasarea nefiind socotită de stăpîn în cuantumul robo.tei. Domnii de pămînt recurgeau apoi la practica de a pretinde şi obliga la acelaşi număr de zile de robotă pe toţi iobagii, fără a-i diferenţia pe cei cu sesii
întrl'gi de cei care aveau numai fracţiuni de sesii (astfel era cazul iobagilor din
Fizc~). Ţăranii iobagi ajunşi la ananghie acceptau un împrumut din partea stăpî
nului domenial obligîndu-se, în schimb, la zile de muncă suplimentare, care se
adăugau celor în contul robotei, cum făceau începînd din 1782 irnai mulţi iobagi
din Bozieş 22 •
·
Aceeaşi conscripţie înregistra greutatea obligaţiilor iobăgeşti în satele din
jurul Zalăului, in Crişeni, pe domeniile no'Jililor Andrâsi Kâroly şi Bethlen Gergely, în Moigrad unde stăpînea acelaşi Andrasi Kâroly, în Meseşenii de Sus, unde
dintre cei 11 stăpîni de moşie, care aveau părţi de domenii aici mai inuman se
comporta cu supuşii văduva nobiluJ.ui Szentmarjai Lăszl6, precum şi în Bozna,
Cristur, Caşei, Firminiş, Hereclean, Poptelec, Fetindia. Iobagii din Creaca ai baronului Wesselenyl Mikl6s mărturiseau în faţa conscriptorilor: „noi iobagii, şi cu
boii şi cu ghialoghia, în trei zile slujim, iar iobagii fără Joc de cimp, una zi; şi
lipitorii una zi slujim [ ... ] Fără aceasta am dat la dqmn în tot anul, patru găini,
treizeci de ouă şi de la o vacă cu viţel mic un fărtai de unt. Şi lipitorii tot aşa
au dat untul cum noi iobagii. De cînd dăm untul este şaptesprezece ani de atunci;
lipitorii ouă dau cincisprezece şi două găini. Fără aceasta tot gazda a tors şase
sprezece par>me [... ] în tot anul am dat o jilă de fin; şi pari de vie am făcut
fără slujbă iobagii în tot anul, cincizeci, lipitor:i, douăzeci şi cinci. Iar pe hotarul
Jiboului, pe seama mînzilor. am făcut patru stînjeni de gard; lipitorii numai doi
stînjeni" 23 •
Urmau, deci, <laturile în muncă ce variau, de asemenea, de Ja un dOtIDeniu
la altul; apoi daturile în natură (numite de ţăranii din aceste părţi „dajdii\',
,.daţii"), unele răscumpărate în bani, precum şi dijmele din toate produsele agricole şi animaliere obţinute în gospodăria ţăranului iobag, convertibile 11i acestfila
în bani. Ba mai mult: dijma devine, în unele Jocuri, a noua parte, aşa cum înregistrează conscripţia de la Borla.
Intrarea domeniilor feudale în circuitul comercial, al relaţiilor de schimb
marfă---.'Jani şi al circulaţiei monetare, determină nu numai convertirea unor obligaţii în muncă sau natură în bani, ci creşterea rentei în bani însăşi. Dacă \,a
Cerişa şi Stirci este predominantă răscumpărarea în bani a daturilor, la Boghiş,
Bozieş şi Fizeş este răscumpărată dijma; în toate aces:te sate însă este în creştere
ren ta în bani.
Un tablou complex de raporturi feudale în care tendinţa Jocală, a domnului
de pămînt, este de cele mai multe ori mai tare decît reglementarea oficială, preconizată de la Viena. O situaţie încordată şi în aceste părţi deci în mQITie.ntul
dec1anşării răscoalei lui Horea, nemulţumirile individu.ale ale ioba.gilor sau colective ale satelor putînd duce uşor la frămîntări ţărăneşti şi chiar la răscoală. O
21
22

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond comitat Crasna, Fasc. 2046/1785.
Ibidem, Fasc. 2050, 2053, 2054 şi 2060/1785. Ţăranii iobagi din Stîrciu declară că în timpul verii fac cite 3-4 săptămîni de slujbă fără întrerupere.
23 I. Ardeleanu senior, în Zalău! pe treptele istoriei, Zalău, 1975, p. 28-33.
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p!îngere colectivă a sătenilor şi orăşenilor din 22 de localităţi ale comitatului
Crasna împotriva „no':>ilului comitat şi a nobililor", a obligaţiilor iobăgeşti grele
la care erau supuşi şi a abuzurilor, fusese dusă de o delegaţie ţărănească la Viena
încă în toamna anului 1773, după prima vizită a lui Iosif al II-lea în Transilvania.
Curtea din Viena dispuse cu data de 23 octombrie 1773 ca Guberniul Tram>ilvaniei
să întreprindă cercetări asupra situaţiei „prin înfăţişare, dar fără a pedepsi pe
cei ce aduc şirul de jalbe"24 •
Vestea izbucnirii răscoalei în munţi la începutul lunii noiembrie 1784 s-a
extins cu repeziciune în toate comitatele din Transilvania şi înspre cele din Ungaria. Autorităţile locale sînt dezorientate în primele imomente, apoi, după mijlocul lunii noiembrie 1784, trec la executarea dispoziţiilor sosite din partea Guberniului Transilvaniei, nelipsindu-le nici iniţiativa proprie, mai ales privind
informarea lor asupra, stărilor din comitat şi din cele învecinate. Ordinul Guberniului din Sibiu din 11 noiembrie, adresat tuturor comitatelor, prin care sînt precizate măsurile ce trebuiesc luate pentru liniştirea ţărănimii răsculate, este primit
de comitat în 21 noiembrie şi luat în discuţie a doua zi2 5. Cam în acelaşi timp,
comitatul Solnocul de Mijloc pri)lllea o adresă din partea comitatului Tîrnava unit
cu scaunul Mureş, datată 17 noiembrie 1784, pe care - după luarea la cunoştinţă
- o transmite comitatului Sătmar; ea exprima teama nobilimii în faţa răscoalei.
încunoştinţa despre intenţia ţărănimii de a se răscula peste tot şi de a se uni
pentru „a şterge nobilimea de pe faţa pămîntului"2 6 . In faţa acestei situaţii, nobilimea din Tîrnava şi Mureş este hotărîtă să meargă împotriva răsculaţilor, dar
sorţi de izbîndă nu ar avea decît o acţiune comună a nobiUmii din Zărand, Hunedoara, Bihor, Sălaj etc., altfel ea va rămîne în permanentă primejdie2 7 •
In cel mai înalt grad se alarmează nobilimea din comitatele ce se învecinau
cu aria răscoalei. Ca şi în alte părţi, în SolnocuJ de Mijloc, Crasna, nobilimea,
care se vedea ameninţată, nu găseşte decît două posibilităţi de acţiune. Să fugă
din timp în locuri mai îndepărtate de aria răscoalei, unde se putea simţi mai în
siguranţă, părăsind cotmitatul. După cum reiese din scri&oarea judelui nobililor
din comitatul Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar, Iosif Bolonyi, adresată
vicecomitelui de Sătmar, Ladislau Szuhănyi la 25 noiembrie 1784, mulţi nobili din
Solnocul Mijlociu fug de teama riiscalei dincolo de graniţele comitatului2a.
A doua alternativă consta în insurecţionarea nobilimii comitatense. Dreptul
nobilimii la insurecţie fusese demult anulat; Iosif al II-lea mai cu seamă socotea
o asemenea acţiune nobiliară duş,mănoa~ă statului, neîngăduind decît armatei imperiale şi miliţiei grănicereşti dreptul de a constitui braţ armat. Speriată de ră~
coala ţărănească, în mai multe comitate transilvănene nobilimea se autoinsurecţio
nează, ridică comandanţi proprii, cel mai adesea în persoana comiţilor şi vicecomiţilor de comitate. astfel în comitatul Hunedoarei şi Tîrnavei unit cu scaunuil
Mureş, al Sătmarului, cea mai bună organizare pri\ffiind-o însă insurecţia nobiliară
de la Cluj 29 • Jn acţiunea lui de a lua contact cu comitatele învecinate, comitatul
Cluj !>·crie încă în 16 noiembrie comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi
Chioar încw1oştinţîndu-l de primejdia răscoalei, de intenţia ţărănimii de a nimici
nobilimea şi neamul unguresc, de măsurile proprii luate (în primul rînd insurec24
Bibi. Astra Sibiu1 Fond Colecţie de documente, mss. nr. 9508/1773; P. Abrudan, în Acta MP 4, 1980, p. 439-474.
25 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa I.
20 I. Sa'Jău, op. cit., p. 184.

21
28

Ibidem, 1. cit.

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond comitat Satu Mare, Fa!>'C. 6111784, nr. 1904;
I. Sabău, op. cit., p. 182-183.
29 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, p. 178-185;
Idem, Răscoala lui Horea, I. p. 547-550. Hotărîrea de insurecţionare a nobilimii
din comitatul Cluj a fost luată în adunarea comitatului din 12 noiembrie, la 15
noiembrie nobilii înarmaţi fiind deja adunaţi în oraşuJ Cluj. Despre insurecţio
narea nobili!lllii din comitatele Transilvaniei vezi mai pe larg: D. Prodan, Răs
coala lui Horea, I, p. 535-568.
23 -

Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VII!/1984

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N. EDROIU -

350

ţionarea şi înarmarea nobil~mii
asemănător 30 •

L. GYEMANT

din Cluj), cerindu-i

5ă

procedeze

degrabă

în mod:

In comitatul Solnocul de Mijloc cu Crasna şi Ohioar insurecţia nobi.Hmii a:
fost ordonată de către comitele suprem şi judele no'Jili.lor în urma unei l:otărîri
luate la Cehul Silvaniei in 19 noiembrie 1784. In aceeaşi zi, comitele suprem
Sigismund Kornis porunceşte vicecomitelui substitut Alexandru Csak să dea dispoziţii vicejuzilor nobiliari şi comisarilor cercuali pentru ca în secret, fără zarvă,.
nobilimea cQmitatului să se înarmeze şi să fie pregătită, paza in comitat să fie
a!:.igurată zi şi noapte, iar în localităţile de margine să fie postaţi cercetaşi cu
misiunea de a supraveghea orice mişcare spre a se evita un atac ţărănesc pl'
neaşteptate.

Asemenea zvonuri aici nu erau deloc lipsite de temei. După mai multe măr
turii provenite din tabăra răscu1aţi!or, exista intenţia acestora de a extinde răs
coala înspre nordul Ardealului, înspre Să1aj31. Horea însuşi plănuia să apară
împreună cu oamenii lui la tîrgul din Huedin din 25 noiembrie 32 •
Din raportul trimis de vicecomitele Alexandru Csâk în 22 noi€1lllibrie comitC'lui suprem, se pot reţine mai multe lucruri privitoare la stările din comitat. Dup<i.
ce îl informează că a luat toate măsurile cu care a fost insArcinat, U încunoştin
ţează că în districtul său (raportul e scris în Zăuan) a putut să constate „inclinaţia spre sprijinirea răsculaţilor, nu aUt printre români, cit în rindul ţărănimii
maghiare" 38• Comisarul cercual din Crasna, Ki:ipetzi Sigmond, e inspăimîntat dl'
prezenţa unor persoane suspecte (hoţi? răzvrătiţi?) la marginile dim.pre apus, can'
ar putea ataca; a mobilizat 24 de nobili înarmaţi pentru a putea interveni. Noh:limea însă nu răspunde peste tot solicitării comitatului. şi, mai ales, nu are arme,.
ele fiindu-i confiscate; ar trebui să intervină comitele suprem pentru a fi I"€;5tituite cel puţin celor consideraţi fideli din rîndul nobililor34 •
Din acelaşi text al i-aportului. rezultă că vicecomitele amintit a scris şi comitatului Bihor in problema răscoalei., primind din Negreni, de la vicejudele nobiliar
al acelui comitat, ştirea că acolo se află deja armată. Corespondează cu căpitanul
ce comanda escadronul din regimentul Berlichingen aflat la Aluni.ş, lingă Huedin,
prin care se info1'1Il1ează reciproc a!.Upra situaţiei. din fiecare zonă, asupra intenţiilor previzi:bi.le ale răsculaţilor, ale ţărănimii. in general. Orioum, la marginea
dinspre S a comitatului, in .grupuri de cite zece, militarii barează accesul şi stau
de pază ziua şi noaptea, fiind aşteptată sosi.rea unor noi unităţi. Vicecomitele
Csâk comunică de asemenea că a hotărit, în faţa ştiri.lor înfricoşătoare care sosesc
atit din marele principat al Transilvaniei cit şi din părţile apusene, să rămînă pe
loc, în districtul său, pentru a lua in continuare măsurile corespunzătoareas.
Dar cel mai l'Jine ne este prezentată acţiunea nobilimii din comltatul Solnocul:
de Mijloc cu Cra&na şi Ohioar de către însuşi comitele suprEIIJJ, contele Sigismund:
Kornis, in scrisoarea adresată soţiei sale, Cristina Gyulai, aflată la Tăşnad.
scrisoare datată in 24 noiembrie 36• Comitatul nu, era pe nimic sigur: după
„ştafeta expresă" sosită de Ia Cluj cu informaţia că „românLmea răsculată s-ar fi
tras în Munţii Gilăului şi s-ar fi observat că are tendinţa de a ataca Sălajul", a
acţionat, nobilimea adunindu-se şi trăgînd un cordon de pază pe sub Rez şi Meseş. Alături de escadronul de la Aluniş a pus şi el santinele nobiliare pînă la
30

I.

Lupaş,

în An. Acad. Rom. Mem.

Secţ.

Ist., seria III, t. XVI, 1935, p.

285-286.

1 O ascultare din 22 noiembrie a cîtorva ţărani din Someşul Cald dezvăluie
răsculaţilor de a pătrunde şi în Sălaj: „ ... referetur praeterea tUIIIlultuantes eo e5se animo, ut versus Sylvaniam eruptionem attentent". Arh. Stat.
Cluj-Napoca, Prot. oecon., 1784, p. 93; D. Prodan, în AIIN, 1936-1938, 7, p. 277
a2 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, p. 280.
33 Arh. Stat. C!Ui.i-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat.
3

intenţia

3>

35

Ibidem.
Ibidem.

Arh. Stat. Cluj-Napoca, col. Mike, Az Olcihokr6l, p. 323-326; 329-332; 335.
Vezi Anexa IV.
36
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Huedin, trimiţînd acolo un comisar,
mişcările răsculaţilor, asupra cărora

pe Iosif Gentsi. pentru a supraveghea paza şi
trebuia să informeze urgent. Pe asesorul Baroti îl trimise la Cluj pentru a aduce „ceva veşti imai sigure". Un delegat al comitatului Sătmar a sosit la Zalău pentru a se „informa asupra stărilor agllate de
acum şi pentru a duce veşti mai sigure comitatului său"; pentru aceasta a trebuit
să plece şi el la Cluj. Chiar în ziua în care scria că a 5osit în Zalău şi a tras în
faţa sediului Tablei comitatense, nobilul Wesselenyi Miklâs „cu tot dichisul, călare,
înarmat, cu 18 5·01daţi călări, înarmaţi şi ei, frumos îmbrăcaţi, ... ] [era gata să meargă rn soldaţii săi împotriva răzvrMiţifor, pentru apărarea comitatului, aşteptind doar
porunca". După modul în care a fost tratat de către co.mitele suprem pentru
acl'astă iniţiativă personală deducem că acţiunea comitatului respecta un anume
cadru legal şi era în conformitate cu ordinul Guberniului care interzicea portul
de armă şi uniformă. La întrebarea comitelui suprem asupra acţiunii sale, Wesse1lenyi răspunde că el ,.a venit cu soldaţii săi ca no'Jil comitatens pentru a merge
împreună cu ceilalţi nobili împotriva românilor răsculaţi", după care părăseşte
oraşul Zalău, reşedinţa comitatului, precizînd că va trimite în scris Guberniului,
prin intermediul Ta'Jlei comitatului, .,cererea sa şi motivele pentru care nu poate
îndeplini porunca împăratului în vremurile de acum". Situaţia era încordată în
Zalău. „Aşa lume r.uruţească e acum pe aici continl.liă comitele suprem în
fata locuinţei mele zilnic se instruiesc două-trei sute de nobili, care cu bite, care
cu securi, fiecare cu ce are". Tabla comitatului însăşi era în şedinţă continuă,
de dimineaţa de la ora şapte pînă seara pe la şapte-opt, 5fătuindu-se „cum să
ducem lucrurile cit mai bine". Sper - opin,ia comitele - că sfînta maiestate a
lui Dumnezeu ne va consola pentru toate" 37 •
Ştiri dintre cele mai alarmante continuau însă să sosea5·că la Zalău din păr
ţile învecinate, îndeosebi dinspre Călata, Huedin, comitatul Clujului, dar şi din
alte comHate; ştiri pe care conducerea comitatult1ii le insera în scrisori pe care
le expedia altor comitate, îndeosebi Sătmarului, spre N. Astfel, la 25 noil'mbrie,
încunoştinţa stările comitatului Sătmar a5Upra faptului că ţăranii răsculaţi au
.ajuns la Călata şi de aici vor să pătrundă în comitatele vecine; propune colaborarea dintre rele două comitate; de altfel, nobilimea din Solnocul de Mijloc şi
Crasna era deja pregătită să pornească împotriva răsculaţilor dacă ei s-ar ivi la
marginile sudice ale ro.mitatului 38. ln aceeaşi zi. judele nobiliar din comitatul Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar, Iosif B1:il0nyi, îl informează printr-o
·srrisoare pe Ladislau Szuhanyi, vicecomite de Sătmar, că în comitatul său, în
faţa primejdiei extinderii răscoalei înspre N, s-a ordonat insurecţia nobililor 39 .
Printr-o altă scrisoare, comitatul Sătmar era încunoştinţat de conducerea comitatului Solnocul de Mijloc r:u Crasna şi Chioar că răsculaţii, arum în număr de
l:J.000, făceau pregătiri pentru a pătrunde în comitatul Sătmar, intenţionînd să
.atace casa Fiscului din Baia Mare 40 .
Asupra insurecţiei nobilimii împotriva ţărănimii române răscu)atc stăruia
tncă la 15 ianuarie 1785 Adam B611:inyi în scrisoarea pe care o trimitea din Zalău
-cumnatului său 41 • Iar spre sfîrşitul lui decembrie 1784, dinspre comitatul Clujului
sosea ştirea despre intenţia lui Horea şi a lui Cloşca de a fugi înspre părţile Solnocului de Mijloc şi Crasnei 42.
37

Ibidem.
Arh. Stat: Cluj-Napoca, Fond comitat
<ip. cit„ p. 183-184.
a9 Arh. Stat Cluj-Napoca, Fond. comitat
1. Sabău, op. cit„ p. 182-183.
40 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond comitat
-op. cit„ p. 181-182.
4 1 N. Densuşianu, Cercetări istorice în
<ilr Transilvaniei, Bucureşti, 1880, p. 70.
42
Arh. Stat. Cluj-Napoca, Prot. oecon„
A.IJN, 19:16-1938. p. 295-296; :115.
38

Satu Mare, Fasc. 61/1784; I. Sa bău,
Satu Mare, Fasc. 61/17b4, nr. 1904;
Satu Mare, Fasc. 6111784; I. Sa bău,
arhivele

şi

bibliotecile Ungariei

24 decembrie 1784:
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Un val de agitaţie a stirnit în comitatul Solnocul de Mijloc, Crasna şi Chioar·
publicarea patentelor de liniştire; tipărite în limbile română (cu chirilice), maghiară şi germanii, aceste patente imperiale date de Guberniul din Si'Jiu în numele lui Iosif al Ii-lea sînt expediate de urgenţă cornitatelor, unde, după luare la
cunoştinţă, sînt Îil(IllÎnate pretorilor de plasă (processualis commissarius) însărci
naţi cu publicarea lor în 5atele plăşilor respective. Era adunat cu acest prilej
satul, în sunet de trîmbiţă şi clopot, preotul român fiind însărcinat cu citirea textului patentei, în prezenţa pretorului. Ţăranii erau întrebaţi, după lectura fiecărui
paragraf, dacă i-au înţeles conţinutul, preotul repetînd punctele în mare după ce
încheia citirea textului. Apoi, preotul român iscălea de publicare, uneori singur,
alteori împreună cu juzii, juraţii şi bătrînii comunităţii săteşti (ei înşişi, de cele
mai multe ori fiind de condiţie lobagă) 43 •
Din textul patentelor ţărănimea şi fruntaşii satelor au putut afla despre gravitatea faptelor din zona răscoalei, neliniştea şi teama autorităţilor în faţa spectrului ei. In 1multe locuri patentele împărăteşti sînt ascultate şi primite cu neîncredere de către ţărănime, aceasta declarînd că ele sînt opera nobilimii şi nu a
Îlll1păratului, care nobilime vrea să-i înşele încă odată.
După ce Guberniul Transilvaniei, în acţiunea lui de pacificare, emise o patentă cu text şi în limba română adresată tuturor locuitorilor principatului, la 11
noiembrie 1784, în cuvinte binevoitoare şi conţinut cu totul general44, e&te nevoit,
în faţa continuării acţiuinilor ţărăneşti, să revină cu o nouă patentă, emanată la
18 noiembrie, prin care încerca să obţină predarea căpitanilor răscoalei şi a „instigatorilor", fixînd o l:'ecompemă de 30 florini de fiecare. Patenta se încheia cu
ameninţarea că dacă vreun sat ,.va primi în mijlocul său pe un astfel de amăgitor
şi se va uni cu răsculaţii, atunci primarul comunei şi trei locuitori dimpreună
cu <linsul, fără speranţă de a.graţiare, au să fie traşi în ţeapă"45.
Ni s-au păstrat textele create în legătură cu publicarea acestei patente în
cercurile Hodod, Sîllfll1ihaiul Eriului şi Şomcuta Mare ale comitatului Solnocul de
Mijloc unit cu Crasna şi Chioar, comitat situat el în&uşi la extremitatea nordvestică a Marelui Principat al Transilvaniei. Patenta gu':>ernială de liniştire din
18 noiembrie 1784 a fost publicată de comisarul cercual Bânyai Janos in cercul
Hodod 46 după cum urmează: la 24 noiemlbrie în Mîneu (semnează preotul român
Popa Constantin şi cel reformat, Kovâcs Gergely, judele primar sătesc Lakatos
Janos şi notarul Bikfalvi Ferencz, 4 juraţi şi 5 locuitori), Leleiu (preotul reformat
Simon Jozsef, juzii săt~ti Marta Kis Jă.nos şi Kisvârdai Istvan şi 9 juraţi), Giurtelecul Şimleului (Popa Ioan, judele 5ătesc Pop Iuon şi 10 locuitori), Oarţa de Jos
(diacul Precup, judele sătesc Rob Dumitru şi 3 juraţi), Orttţa (Popa Ioan, judel~
sătesc Zaharia Gheorghe şi 10 locuitori), Oarţa de Sus (popa Gabor şi judele sătesc
Nedeie Gavrilă cu 7 locuitori); în 25 noiembrie la Hodod (semnează, în absenţa
preotului, Ioan Szekelly, rectorul şcolii reformate locale, apoi predicatorul german
Georg Bruckner, judele primar Zorgo Gyorgy şi 10 juraţi), Sălăţig (preotul reformat Debretzeni Mikl6s, p1·eotu1 român Pop Grigore, judele Kovâcs Gyorgy şi
8 juraţi), Coşeiu (predicatorul refOr!Iliat Dalo Iswan, judele sătesc Râtz Ferentz şi
9 juraţi), Bocşiţa (judele Alszegi Peter şi 4 juraţi), Archid (judele sătesc Gal lstvlm şi 6 juraţi); în 26 noiembrie la Chilioara (judele sătesc Sajto& Jânos şi 5 juraţi), Dioşod (notarul jurat Gyulai Sigmond, judele sătesc Kovâts Gergely şi 7 juraţi), unde se încheie „seria" publicării ei in acest cerc.
43
Asupra modalităţii de publicare a patentelor de liniştire vezi şi D. Prodan, în AllN, 1936-1938, p. 295-296.
44
Textul patentei Ia N. Densu11ianu, Revoluţiunea lui Horea în Transi'Zvania
şi Ungaria 1784-1785, Bucureşti, 1884, p. 252-253.
45 Ibidem, p. 253.
46 Arl:. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa V. Pentru
istoria localităţilor respective vezi Petri Mor, Sziltiqy vdrmegye monogrciphiâja,
III-IV, Budapesta, 1902; D. Stoica, I. P. Lazar, Schiţa 11Wnografică a Sălajului,
Şimleu Silvaniei, 1908.
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ln cercul Sînmihaiul Eriului al comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna
Chioar publicarea aceleiaşi patente era făcută de comisarul cercual Gabriel
Keiiver, în zilele de 26-28 noiembrie 47 • Activitatea acestuia a început în Căuaş,
în 26 noiembrie, ajutat fiind de comisarul Tass Istvan (aici semnează pentru luare
la cunoştinţă preotul român Dimitrie, judele prijmar Balica Petru împreună cu
4 bătrîni, 3 juraţi şi 7 alţi locuitori), a continuat în Cig (semnează protopopul
Gorgan, judele primar Chereşi Marian şi 5 juraţi), Săcăşeni (Popa Gavril, judele
primar Deăk Jănos, .rectorul şcolii Szalai Andras şi 5 juraţi), Unimăt (preotul
român Ion. judele primar Borhidi Bogy şi 4 juraţi), Aciş (predicatorul reformat
Keresztes Mihaly, judele primar al satului Szabo Istvan, 6 juraţi şi 2 bătrîni),
apoi în 27 noiembrie în Giungi (preotul fiind absent •semnează judele Borbola
Simon, 4 juraţi şi un bătrîn), Supuru de Jos (parohul locului „nu a apărut", semnează judele pr~mar Curtian Lupui şi 5 locuitori), Periş (preotu~ e absent şi aici;
semnează judele Kis Jănos cu 8 juraţi şi 6 bătrî'.ni sau locuitori de rînd), Mihăieni
(predicatorul Hajdu Janos, judele primar Vajda Ferentz, 7 juraţi şi 3 bătrîni),
Ţeghea (preotul locului absent, semnind judele primar Szilăgyi Gergely şi 6 juraţi), Satul Mic (preotul absent, semnează judele primar Pălyinkăs Liirintz şi
7 juraţi), Supuru de Sus (unde e prezent şi semnează numai judele săte5c Mono
Imre, puţi~i locuitori din părţile aparţinînd Transilvaniei nefiind găsiţi acasă"),
Craidorolţ (semnează Lakatos Gyorgy, predicatorul bisericii reformate şi Lipcei
Gheorghe din partea bisericii româneşti, judele primar lmre Demeter, 5 juraţi şi
3 bătrîni), Eriu-Sîncrai (Makodi Mihfl.ly, predicatorul bisericii reformate, preotul
ortodox Vasilie, judele prlimar Boros Mil:aly, 5 juraţi şi 6 bătrîni), Ghirolţ (parohul e absent, semnează judele Mezei Gligor şi 5 juraţi), iar în 28 noiem':Jrie în
Mesentea (Mathias Balasi, preotul bisericii romano-catolice, Ştefan B5sziirmenyi,
preotul bi5ericii reformate şi preotul român Ioan Miele, judele primar Păkos
Gabor, 6 juraţi şi 2 bătrîni) 4 s.
Aceeaşi patentă a fost publicată in cercul Şomcuta Mare al Chioarului începînd cu 26 noiembrie, de comisarul cercual Teodor Kis 49 • Din raportul înaintat
de acesta Tablei continue a comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi
Chioar, la care este anexată şi lista preoţilor, juzilor şi bătrînilor care au 5emnat
in numele locuitorilor, rezultă că publicarea patentei s-a făcut aici în ordinea
următoare: Duruşa (semnează popa Simeon, judele Mărieş Dwnitru, 1 jurat şi
2 mici nobili români), Stejera (popa Toader cel bătrîn, judele Buia Gheorghe,
2 iobagi şi 1 jeler), Curtuiuşu Mare (popa Teodor, judele satului Avram Petre, 2
juraţi şi 10 iobagi români), Ferice (Popa Vasile, judele sătesc Lazăr Chifor, 4 juraţi şi 3 iobagi, cu toţii români), Gaura (Popa Teodor cel tinăr, judele Moroşan
On, 4 juraţi, 6 mici nobili şi 1 iobag, români), Buciumi (popa Ioan Nemiş, judele
satului Trif Lup, 2 juraţi, 5 iobagi şi 3 mici no':Jili români), Ciolt (popa Ilie, ju,dele
Borbel.Y. Gheorghe, un jurat şi un mic nobil român). Hovrila (Popa Petru, judele
satului Achim Urs, 2 juraţi şi 3 iobagi, cu toţii purtînd numele de Achim), Şom
cuta Mare (Popa Gabor, judele sătesc Bumb Indrei, 3 juraţi şi 6 mici nobili români). Satulung (Popa Grigorie, judele Cordoş Lup, 2 juraţi, 2 nobili şi 2 iobagi,
cu toţii români), Mogoşeşti (preoţii români Gheorghe şi Timofie, judele nobiliar
Pop Costan. judele săte!.c Groson Onu, 3 juraţi, 1 nobil şi 1 iobag, români), Pribileşti (Popa Procopie, judele satului Anghelan Iacob şi 6 juraţi români). Fersig
(Popa Procopie, judele sătesc Timbuţ Demian, 2 juraţi, 7 nobili şi 1 iobag, români),
Dăneştii Chioarului (preotul Prie, judele sătesc Chiş On, 1 jurat şi 2 io':Jagi români), Lucăceşti (popa Dumitru Vaida, judele sătesc Buciuman Vas şi 4 iobagi
români), Tulghieş (popa Grigore, judele Buciuman Moisi şi 3 juraţi români), Mireşu Mare (preotul Ioan Florea, judele sătesc Pop Vasalie, 2 juraţi, 4 mici nobili
şi

47

Ibidem; Anexa VI.

48

Tot în 28 noiembrie 1784, la încheierea publicării patentei in cercul Sînmihaiul Eriulu,i, comisarul cercual Gabriel Keii'Ver întocmeşte un raport pentru
a-şi linişti superiorii, precizînd că nu a constatat nimic deosebit în timpul indeplinrii misiunii sale cf. P. Abrudan, în Acta M, 5, 1981, 413.
49 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa IX.
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2 iobagi români), Remeţi (Popa Irimie, judele Bob Gligor şi 4 juraţi români),
(Popa Fodor, judele sătesc Pioneli On, 4 nobili şi 5 iobagi români) şi Iadăra
(preotul absent, semnează nobilul Fatul Flore, judele sătesc Fatul Simion, 2 juraţi
şi 1 iobag, români).
Reaprinderea răscoalei după 20 noiembrie 1784, în condiţiile neîmplinirii
cererilor ţărănimii expuse cu prilejul celor patru armistiţii „înşelătoare", a insurecţionării nobilimii şi intrării armatei imperiale în acţiune, a determinat Guberniul Transilvaniei să emită alte patente de „liniştire", expediate tuturor comitatclor din principat pentru a fi şi acestea publicate. Ni s-au păstrat rapoartele
comisarilor din cercul Chieşdului şi al Chioarului, cu semnăturile de luare la
cunoştinţă ale reprezentanţilor satelor.
In părţile Chioaruhli patenta gubernială din Sibiu cu data de 23 noiembrie
1784 (nr. 10944) este pu':>licată în cele 20 de sate ale cercului în care fusese cu
citeva zile l!nai înainte publicată patenta din 18 noiembrie. Dată în numele împă
ratului Iosif al II-lea, patenta fixează premiul de 300 de galbeni ce urmează „~ă
i se dea la unul ca a<:ela, care pre unul, sau pre altul dintre corifei, adecă dintr-aceia care sint căpetenii şi îndemnători acestiia răutăţi [rAscoale], îl va prinde,
şi prins îl va da înainte" 50 • Comisarul ceroual urmeazA aproape aceljşi itinerar:
începe însă în Curtuiuşul Mare (nu în Duruşa) şi încteie la Şomcuta Mare. D~
data aceasta, mai expeditiv, comisarul cercual pune să semneze de luare la cunoştinţA şi angajare pentru menţinerea liniştii în sat doar pe preotul român din
loc. Cu unele deosebiri acu.m: la Mogoşeşti nu mai apare preotul Timofie alAturi
de popa Gheorghe; la Lucăceşti nu semnează popa Dumitru, ci Petre; la Şomcuta
Mare alături de popa Gabor „parochus unitus", semnează şi popa Ştefan; la Iadăra,
unde mai înainte preotul lipsl&e, acum semnează popa Ursu, prezent 51 •
ln cercul Chieşd, comisarul Gheorghe Barabas publicA patenta din 23 noiembrie împreună cu ordinele guberniale din 21 şi 22 noiembrie acelaşi an. Pe lingă
1·ecompensa de 300 de galbeni pentru prinderea şi predarea conducătorilor principali, patenta transmitea ordinul imperial de a se proceda imediat, fără nici o
cruţare şi cu asprime, împotriva oricărui răzvrătit. Guberniul dăduse cu o zi mai
înainte (în 22 noiembrie) dispoziţia sa în privinţa limitării extinderii răscoalei, a
zvonurilor răzvrătitoare şi pentru oprirea actelor de nesupunere ale ţărănimii din
comitatele situate în afara ariei răscoalei faţă de oficialii locali şi stăpînii de
pămînt. Se prevedeau de asemenea pedepse aspre pentru refuzul îndeplinirii prestaţiilor feudale, locuitorii găsiţi vinovaţi în a.!itfel de delicte urmînd a fi executaţi
imediat prin tragere în ţeapă sau spînzurătoare. Prin aceleaşi dispoziţii guberniale
se interziceau sinoadele şi alte adunări ale preoţilor români fără ştirea Tablei
comitatense şi a episcopului, fiind oprită totodată ţinerea tirgurilor de ţară 52 •
Comisarul cercual Gheorghe Barabas a pu':>licat patenta şi ordinele gubernlale
în 17 sate ale cercului: în Giorocuta (semnează judele prhmar Labonţ Marc, popa
Vasilie, 5 juraţi şi 3 bătrîni), în Derşida (judele Borgan Ion, popa Dimitrie, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Sărmăşag. (judele primar Dobai Janos, preotul reformat Alexandru Kiss, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Chieşd (judele primar Nicoară Ion, popa VasiVăleni

50 lmpăratul losil al II-lea, înclltlloştinţat asupra izbucnirii răscoalei din Tranşi extinderea ei, ordonă din Viena la 15 noiembrie 1784 să se aplice o
procedură sumară înpotriva aţîţătorilor la răscoală şi instituie un premiu de 300
de galbeni pe capul conducătorilor cf. N. Densuşianu, Cercetări istorice .. p. 20.
nr. 39. Patenta Guberniului Transilvaniei în acest sens a fost dată în 23 noiembrie
1784 cu nr. 10944 şi expediată autorităţilor comitatense spre publicare. Exemplarul care a circulat în Chioar se păstrează la Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D.

silvania

„

Braharu, nenumerotat; Anexa III.
s1 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa III.
5 2 Am folrn;it copia patentei şi dispoziţiilor guberniale care au fost publicate
în cercul Chieşd şi se păstrează la Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa XI.
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juraţi şi 3 bătrîni), Sighetul Silvaniei (judele Timoc Ion, popa Irimie, 7 juraţi şi 3 bătrîni), Curitău (judele primar Banciu Gheorghe, popa Ioan, 7 juraţi şi
2 bătrîni), Mocirla
Valea Pomilor (judele primar Kibedi Mihai, preotul reformat Martin Sarkany, preotul român Ion, 8 juraţi şi 3 bătrîni), Şamşud (judele
Bănt6 Pal, preotul bisericii reformate Mihai Di6szegi, 6 juraţi şi 5 bătrîni), Ser
(judele Kovâts Ferentz, preotul ab!ient, 5 juraţi, 1 bătrin şi 1 curator), Nadişu
Hododului (judele pri\mar Vintze Janos, preotul Iosif Balog, 6 juraţi şi 3 bătrîni),
Oarţa (judele era plecat la moară lipsind de la publicare, au semnat popa Dimitrie
şi diacul Ion, 2 juraţi şi 3 bătrîni). Corneşti (judele But Toader, popa Filip, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Ciuta (judele Chiş Petre, diacul locului, 4 juraţi „ceilalţi absenţi
fiind la slujbă domnească" şi 2 bătrîni). Babţa (judele primar Gliguţa Filep, popa

lie, 6

=

Isaie, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Bogdand (judele primar Nagy Lăszl6, preotul Gheorghe Kis, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Corund (judele Gheorgte Gligor, popa Nicolae,
3 bătrîni).
La încheierea misiunii, comisarul Gheorghe Barabas întocmeşte la Sărmăşag,
în 13 decembrie 1784, raportul către vicecomitele substitut Ludovic Donath. La
6

juraţi şi

copia adresei guberniale

anexează

semnăturile

juzilor primari,

preoţilor

români
cele 17 localipublicarea pacercului Chleşd.
Comisarul Gheorghe Barabas precizează chiar la începutul raportului său că
dispoziţiile guberniale „le-a publicat personal în toate satele cercului, chiar cu
primejdia vieţii". Pe lingă procedura de semnare din partea reprezentanţilor satelor, comisarul i-a pus să jure cu mina pe cruce, ceea ce a putut obţine în
„satele mai supuse". In două 51ate, Sj.ghetul Silvaniei şi Curitău, reprezentanţii
ţăranilor au refuzat să jure „şi î'n batjocură, pe ascuns, între ei, rîdeau şi şuşo
teau că aceasta nu e o poruncă a regelui, ci numai a domnilor", prin refuzul lor
„dovedindu-şi înclinaţia spre nesupunere efectivă", spre „răzvrătire şi rebeliune''.
ln faţa acestor stări de lucruri, comisarul cercual se informează de la alţi
oficiali, de la nobilii Kemeny din Sămtăşag şi Chieşd, „care cunosc spiritul acestor două localităţi româneşti, le-au văzut şi le-au constatat faptele". El pri\ffieşte
din partea celor consultaţi confirmarea tensiunii exi!itente aici. De fapt, comisarul
însuşi „şi-a dat seama din privirile lor că e de crezut cu siguranţă că dacă ar fi avut
cea mal mică ocazie. dacA ar fi sosit în mijlocul lor doar doi-trei rebeli din Transilvania, îndată s-ar fi sculat toţi, ar fi apucat bite, arme şî în primul rînd ar fi
prădat curţile şi domeniile din Sărmăşag şi Chieşd". El propune în consecinţă
luarea de măsuri severe, de pedepsire drastică a celor turbulenţi, aplicîndu-se
tntocmai dispoziţiile guberniale de pedepsire a răzvrătiţilor, „ba chiar în mijlocul
satului să ~e ridice ţeapă şi spînzurătoare". Nu trebuie manifestată nici un fel
de indulgenţă în această situaţie, continuă cdmisarul, fiindcă „dacă fapta lor de
acum se iartă, atunci şi de-acum înain't:e vor nesocoti orice ordin şi pe oficiali ii
vor lua în batjocură".
Rezultatul publicării acestor patente a fo~. în multe sa.te din comitat, contrar intenţiilor autorităţilor; luind cunoştinţă de acţiunea ţărănească din aria răs
coalei, locuitorii din aceste părţi sălăjene încep să-şi manifeste pe faţă nemulţu
mirea faţă de exploatarea şi abuzurile stăpînilor de pămînt, mai ales în satele
iobăgeşti şi româneşti. Cazul satelor Curitău şi Sighetu! Silvaniei este edificator.
Spiritul de r0voltă a cuprins şi cercul Tăşnad al comitatului, dovadă tonul
alarmant, plin de teaimA, al scrisorii de răspuns adresată de contesa Gyulai Krisztina soţului ei, Sigismund Kornis, comitele suprem de Solnocul Mijlociu cu
Crasna şi Chioar. Persista zvonul că răsculaţii ar intenţiona să pătrundă în Si!.laj: „poporul de pe aici de pe Crasna, ctiar şi maghiarii, i-ar aştepta cu bucurie.
Doar domnul Dumnezeu 5ingurul ştie ce să facem". Dacă ar avea certitudinea
că în Ungaria ar fi în siguranţă, s-ar refugia la Pesta, dair nu ştie dacă va găsi
şi acolo linişte"sa.

şi maghiari, juraţilor şi bătrînilor, popular „fu-unitea sawlui", din
tăţi. Informează totodată asupra modului în care !:i-a desfăşurat
tentei şi dispoziţiiilor guberniale, asupra stării de spirit din satele

sa Ibidem; Anexa VII.
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Pentru a avea oarecare siguranţă, locuitorii tîrgului şi cercului Tăşnad sînt
puşi, la începutul lunii decembrie 1784, de către autorităţile locale şi comitatense
să presteze jurămint de credinţă faţă de împărat. La 2 decembrie, jurămîntul era
prestat de „locuitorii nobili şi de rînd, din iruteriorul şi exteriorul comunităţii tirgului Tăşnad", actul ojmagial fiind semnat de 160 de locuitori, în frunte cu judele
suprem 54 • Pînă la 9 decembrie au prestat jurămîntul de credinţă şi preoţii, nobilii
şi locuitorii de rînd ai cercului Tăşnad, actul fiind semnat în BZajea de 20 locuitori, în Sărvăzel de 29, în Bobota, de 25, in Zalnoc, de 22, în Dumuslău, de 15, în
Silvaş de 20, în Săuca de 30, în Sudurău de 20, in Hotoan de 23, în tîrgul Santău,
unde prestarea jurămîntului se menţionează cA s-a făcut în 1 decembrie 1784 de
52 de locuitori, iar la Valea Morii de 9, în total 265 de semnături 55 •

Nici această acţiune însă nu a decurs aşa cum se aşteptau autorităţile şi
nobilimea. La Santău, de pildă, aşa cum rezultă dintr-un raport al judelui primar
Lengyel Mitai, la publicarea dispoziţiei de a reînnoi jurămîntul de credinţă faţă
de împărat „în urma zaverei ce s-a produs în Ardeal", locuitorii au semnat, dar
apoi s-au agitat „crezind că este vorba de a fi stingheriţi în exercitarea cultului
lor religios", incit comisarul cercual s-a văzut nevoit să mSJi explice odată despre
ce este vorba 56 • Raportul judelui devine, de fapt, o plingere, o cerere, pentru eliberarea ţăranului Romitan Ion, revenit in toamna acelui an din Ardeal şi care
a spus mai multe lucruri celorlalţi locuitori, fiind din ace~t motiv arestat57
Dăm
acţiunile

în anexa studiului de faţă textul documentelor care înfăţişează
întreprinse de autorităţHe oficiale şi nobilime în comitatul Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar în luni'le noiembrie şi decembrie 1784 pentru a preîntîmpina extinderea răscoalei înspre aceste
părţi, precum şi starea de spirirt a ţăranilor din satele unor cercuri ale
comitatului. Ele vin să întregească imaginea pe care istoriografia noastră încearcă să o realizeze, la două secole de la răscoală, asupra stărilor
de lucruri din întregul principat al Transi'lvaniei odată cu izbucnirea şi
desfăşurarea răscoalei lui Horea.
Documentele pe care le publicăm acum, pentru prima dată, constituie, totodată, o contribuţie la realizarea corpusului de izvoare istorice
referitoare la marea răscoală ţărănească din 1784, care a marcat începutul destrămării edificiului feudal din Ţările Române.
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Ibidem; Anexa VIII.
Ibidem; Anexa X.
P. Abrudan, in Acta Musei Porolissensis, 1981, 5, p. 414-415.
Ibidem, 1. cit.
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ANEXE:
1. 1784 noiembrie 11, Sibiu.

Guberniul Transilvaniei către Tabla continuă a comHatulUii Solnocul Mijlociu unit cu Crasna şi Chioar, prin care se comunică măsurile preconizate pentru potolirea tulburărilor ţărăneşti din Transilvania.
1784 noll'\ffibrie 11, Sibiu
10500

Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Maiestatis Archiducis Austriae Magni
Principis Transilvaniae et Siculorum Comitis, Domini Domini Nostri Clementissimi Nomine Tabulae Comitatus Szolnok, Kraszna et Kovâr inter se uniti intimandum.
Ad sedandas Plebis Vallachicae tumultuationes in nonnullis Comitatus Hunyad cum Zărând uniiti, ut et Albae Infer. Locis erumpentes, et atrocissimas violen tias post &"e trahentes Regium Gubernium id quoque necessarium invenit; ut
medio advolutarum Patentalium inter Plebem disseminandarum, singuli super eo
serio admoneantur, ut omne1:; animorum motus deponant, tranquilli in
pace et obsequio semct contineant, querelas, si quas ha'Jent in ordine
suis Instantiis et Officialibus exhibeant, medelamque iustitiae consonam
ab iis prae&tolentur tumultui enim excito obsequlo si se se commiterent, gravem animadver&"ionem experientur; et quia porro relatum fuisset Regia Gubernio,
quod in aliquibus locis erumpentis tUJ!Ilultuationis authores ipsimet Pagorum Judices et Jurat! fuissent, Regium GuberniU1111 id quoque hac occasione statuendum decrevit, ut sicubi in posterum tales anLmorum motus observat! fuerint,
atque per Judlce& et Juraitos concernentibus Officialibus ibido detecti haud fuerint,
ipsiml'l judices et iuratl in pro meritam poenalitatem irremissibiliter attrahentur.
Ad partcs prolnde dorarem pertinebit instituta in suo circula necessaria publicatione, praemissorUJm, et editarum in substrato dispositlonum effectum, suii> propria responsabilitate quam accuratissime procurare. E Regio M. Principatu&· Transilvaniae Gu'Jernio Cibinii die 11 Novembrie 1784.
David Szekelly can<cellarius>
Anton Horvâtt secr<etarius>

B. Sam Brukenthal.

<Verso:> 10500
Adresa: Tabulae C<ontinuae> Comitatus Szolnok, Kraszna et
inter se unit! Consignandum.
Ex Officio. Urgentissime.
<Rezoluţia

Kavăr

Zilahy
Szilagy Cseh

de primire:>

Nro 1510
Pub.: 21a Novembris 1784
Lect. in commis. 22 Novembris ejmld€1ID.
Patentales quae de sedanda Plebe .tumultuante adveberatur, scriptae modalitate publicari praeclpientur.
NB.

Dominis Substitutls Comitibus communicatae sunt publieandae.
Orig. ln Arh. Stat. Cluj, fond

Donaţia D. Braharu,
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2. 1784 noiembrie 22, Ziiuan (Şimleu),
Vicecomitele Solnocului Mijlociu, Alexandru Csâk, raportează comitelui suprem despre măsurile luate in vederea pregătirii nobilimii din comitat pentru
prelntimpinarea răscoalei în Sălaj, solicitind înarmarea nobililor.

Illustrissime Domine Comes Camerarie et Supremus
Comes Domine Domine Mih.i et Patrone Gratiosissime!
Sz<ilâgy> Csehbol de 19a Mensis et Anni labentium hozzăm utasitani meltoztatott Parantsolattyât Nag<ysăg>odnak, tegnapi napon estveli a ora tăjban
alăzatos tisztelettel vettem.
Valamint a Sz. Csehi Conclusurn szerent haza erkeze&emmel a szii..kseges
precautiokat rnegtettem, ugy mostan is a Nemesseg kesziilete irant (ămbâr e mi
circulusunk reszirol azokl'Jan !gen keves securitast re(menlhetni) a Rendelest, olly
circumspectioval hogy a Paraszttsăgnak hirevel ne Iegyen, V. Szolga Birăk es
prC'cessualis Commissarius Urarnaknak, Nagod Parantsolattya vetelivel haladek
nelkill ki-adtam, 's az ejjeli nappall strasalăs irănt elebbi Rendeleseimet is megujjitottam, es a veg Hellyekre exploratorokat ne hogy inopinate opprimaltassunk
ăllittattam.

Meg eddig circulusomban nem annyira az olâhsăg, mint a magyar parasztsag kozt, a părtolăsra kl tettzo hajland6săgnâl egyeb (melly ugyan a mostanl
circumstanciăkhoz eleg rossz) casus nem adta ele magat; hanem a Krasznal Jă
răsban a Strâsăltatâsra vigyăz6 commissarius Kopetzi Sigmond uram szinte ma
referălă, hogy a Tlszăn most ujra lăttattak volna azon het Tolvajck, kik ez elott
egy nehăny hetekkel ottan lappangottak vaia, jelentven hogy ha nem prevenialtatunk, a mint eszre vett szandekjokat, minden 6răn arra a reszre b2 i.itnek.
Ezeknek perscintiojăra emlitett Kopetzi Uram melle rendeltem holnapra 24 Fegyveres Nemes Embert; mire mehetnek, Nagodat fogom iranta tudositani.
Az efele casusokban az ele kelo nemesseg nem oromest advan rea magât,
mint hogy keves ls talâltatlk arra vaio, szoktis volt az egyhazi nemeseket, kik
eommlssariusi szC'lgalatot tettek adhlbealni, de minthogy ezeknek is nagyobbâra
fegyverek el-szedetett, azoknak a kik hlvsegekrol esmertettek, talân j6 volna fegyvereiket vissza adatni melt6ztasson Nagysăgod irânta parantsolni.
Magyarorszagr61 is rossz hlrek hallattak ltten; a napokban irtam Bihar Vitrmegyebe irănta, de meg tud6sltăst nem vettem. Hanem tegnap vevek Fekete T6r61 egy levelet, Bihar Varmegyei V. Szolgablr6 irja hogy ott vagyon pro securitate
a katonasăggal. Ma ismet vevek Szeplakr61 tud6sitast, ottan vagyon a Berlichingiana regimentbol egy Esquadron negyed naptol fogva, a kapităny tudakoztatta
tolem az erdelyi circumstanclăkat, levei ăltal a menylben relâti6kb61 erthettem,
tud6sitottam, az jo-e beljebb vagy tsak ott marad pro securitate, meg eddig erthettem. Irtam rola ugyan a kapitânynak hogy mitsoda ordele legyen? engemet
tud6sitson, s mikor szinte măs materiâra akarek lepnl irăsomban, akkor vevem a
kapitany vălaszszat mellyben irja, hogy valameddig parantsolatot nem veszen,
mind addlg Szeplakon fog maradni; ker mindazonăltal, hogy mihelyest a haramiăknak mozdulâsokr61 s erre fele kozelitesekrol valamit veszek eszre, azonnal
tudosittsam; melly requisiti6jăra a Kapitâny Urnak mlndjârt vălaszoltam is. Ezek
a katonâk ltt a Szeleken az utakot mlnd el fcgtăk tizedenkent, ts ejjel nappal strâsăt ăllanak, ezekben ltt a szelen ml ls valaml securltăst remenlhetiink.
• Remenlven a mostanl circumstantlăkra vegre Mllitiânak jovetelet, de killănben is parantsolatunk leven mlnden esztendore modo provisorio hogy Naturalek lrănt repartiti6t tegyiink; hogy csonkulăs e reszben is ne legyen, addig is
mlg Nagod parantsolattyat vennem repartialtattam ezen Circulusbeli Helys&gekre
Tiz Ezer kenyer es ugyan annyi Zab es Szena porti6kat, mellyek efective keszen is vagynak. Mennyire fogja Nagysăgod rneghatăroznl ezen Circulus obtln-
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gentl6jât? vârom Nagysagod parantsolattyât, en ugyan a proportioni Circuli elegendonek itelem.
A Sz. Csehi Conclusum szerent Somly6n a Toml<>tz mellett a TomH>tztarton
kiviil megtartottam ruirom hajdut, edjet lsmet titulo obequltatorio magam mellett. Intertenti6j6kr61 is a rabcknak provldealtam. Mitevo legyek tovabba velek,
altal kiildjem-e a rabokat Zllajra 's Causajokat akiknek meg nem revidealtatott
mikent revldealtassam? Nagysâgod parantsolattyat ez erant is varom.
A melly Krasznan elfogatott M. Madarasi Szalai MiMly nevii ember fel61
Nagysagod leveleben melt6ztatik parantsolni, azt minthogy elottem magat M.
Madarasi J6szâgos nemes embernek lenni legitimalta, es a mostanl rosz Cir·
cumstantiâkra nezve klfele szandekoz6 uttyâr61 leteven, elhagyott gyermekeihez
vissza fordulni vâgyal6dott, hazaja fele 20-a presentis cum declaratlcne clrcumstantiarum ipsius represualtattam. Mindezek irânt szemellyesen kivantam volna
Nagysâgodnak alâzatossan udvarolni, mâskent is a que Regiae Comissariusnak kelletven mostan Zilahon tartando Partialis Synodusan papjainknak a Felseges
Rendelesek szerent jelen lennem, de a tudva levo felelimes kornyill âllâ·sokra nezve, mind Erdely mind Magyar Orszag fel611 veszedelmes hirek hallattatvân, nem
bâtorkodtam ottan ottan Magyar Orszag fel6ll is hozzâm j<>vo Ccrrespondentiâkra
nezve is fogja tâvol !etern miân az administratlo hibazzon, Circulusomb61 kimozdulni. Caeterum Gratiis et Patrociniis Illustritatls Vestrae me commendo, et jugi
venerationis cultu persevero.
Illustlitatis Vestrae
Humillimus servus
Alexander Tsaâk mp.
S. V. Comes
Zovâny, 22 ncvembris
1784
Orig. în Arh. Stat. Cluj, fond

Donaţia

D. Braharu, (nenumerotat).

Traducere:
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In ziua de ieri în jurul orei 8 seara am primit cu supusă stimă porunca
Domniei Voastre pe care aţi binevoit să mi-o adresaţi din Cehul Silvaniei in
ziua de EJ a lui11ii şl anului curent.
După cum în urma sosirii mele acasă am luat precauţiile necesare conform
hotărirli de la Cehul Silvaniei, tot astfel şi acum am emis fără întîrziere, după
primirea poruncii Domniei Voastre, dispoziţia către dO\lllnil vicejuzi nobiliari şi
comisari cercuali în privinţa pregătirii nobilimii (deşi din partea di&trictului nostru prea puţină securitate se poate spera de la aceasta) avind grijă ca ţărănimea
să nu afle. Am înnoit de asemenea dispoziţiile anterioare privind paza zl şl noapte,
iar în localităţile de margine am aşezat cercetaşi ca nUt cumva să fim atacaţi pe
neaşteptate.

Pină

acum în districtul meu
nu atît printre români, cit
(deşi în circujrru;tanţele actuale şi
misar Kopetzi Sigmond, care are
că pe Tisa au fost văzuţi iar cei
&Aptămîni in urmă. El arată că
ţilor,

altceva decît înclinaţia spre sprijinirea răscula
in rindul ţărănimii maghiare, nu s-a constatat
aceasta e destul de rău); in schimb domnul coîn grijă paza din cercul Cra&na, a raportat azi
şapte hoţi care se ascundeau pe-acolo cu citeva
dacă nu vom preveni aceasta, după cum le-a
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observat intenţiile, sînt gata în orice clipă să atace acele părţi. Pentru nim1c1rea
lor amintitul domn Kopetzi a mobilizat pentru miine 24 de nabili înarmaţi; vă voi
informa despre ceea ce au reuşit să facă.
In astfel de cazuri no~ilimea de vază nerăspunzînd cu plăcere la apel şi fiind
puţini cei apţi, obicei era să se utilizeze nobili cu o casă din cei care au îndeplinit slujba de comisari. Intrucît însă anmele acestora în cea mai mare parte
au fost confiscate, poate ar fi bine ca Domnia Voastră să binevoiască a porunci
să se restituie armele celor cunoscuţi pentru fidelitatea lor.
Şi din Ungaria s-au auzit pe-aici veşti proaste. In aceste zile am scris în
acest sens comitatului Bihor, dar încă n-am primit nici o informaţie. In schimb
ieri mi-a sosit o scrisoare de la Negreni, în care vicejudele nobiliar al comitatului Bihor scrie că se află acolo cu armata pentru siguranţă. Azi am primit
iarăşi o relatare dela Aluniş că acolo se află de patru zile un escadron din regimentul Berlichingen. Căpitanul se interesează de la (mine asupra împrejurărilor din
Transilvania. L-am informat printr-o scrisoare în măswa în care ştiam şi eu din
rapoarte. Dacă acesta va veni mai aproape sau va rămine doar acolo pentru
siguranţă, n-am reuşit să aflu pînă acum. I-am scris însă căpitanului să mă
înştiinţeze ce ordine are? Insă cînd vroiam să trec în scrisoarea mea la un alt
subiect am primit răspunsul căpitanului în care1mi scrie că pînă cînd nu va
primi poruncă va rămîne la Aluniş; mă roagă totuşi să-l informez de îndată ce se
observă ceva despre mişcările tîlharilor şi apropierea lor. La care cerere i-am
şi răspuns imediat domnului căpitan .Aceşti militari, cite zece, au, barat drumurile aici în ţinuturile de margine şi stau de pază zi şi noapte. Prin aceasta putem spera şi noi aici în margini ceva siguranţă.
Sperînd că în ~mprejurările actuale va veni armată, dar şi altfel avînd
poruncă să facem o repartiţie provizorie anuală a produselor în natură pentru armată, ca să nu fie nfci o vătămare în aceasta privinţă, pînă cind voi primi
dispoziţia Domniei Voastre, am repartizat asupra localităţilor din acest cerc zece
mii de porţii de pîine şi tot atitea porţii de ovăz şi fîn, care au şi fost adunate. Aştept porunca Domniei voastre prin care să stabiliţi obligaţiile acestui cerc,
eu lnsă com;ider cele de mai sus suficiente în raport cu mărimea cercului.
Conform hotărîrii de la Cehul Silvaniei, la Ş~mleu, pe lingă închisoare, am
pll.strat în afarll. de temnicer trei dărll.banţi, iar pe unul ca şi călăreţ pe lingă jmine.
M-am îngrijit şi de întreţinerea celor închişi. Aştept porunca Domniei Voastre
ce să fac pe mai departe cu ei: să trimit oare pe cei arestaţi la Zalău şi cum să
revizuiesc procesul celor al căror proces îndl nu s-a revizuit?
In ceea ce priveşote cele ce-aţi binevoit a-mi porunci în scrisoarea Domniei
Voastre în legăturii. cu omul numit M. Madarasl Szalai Mihâly, intrucit M. Madarasi s-a legitimat în faţa mea drept un nobil cu domeniu, care în actualele
imprejurări proaste a renunţat la intenţia de a pleca şi şi-a exprimat dorinţa
de a se întoarce la copiii săi părăsiţi, in ziua de 20 a lunii prezente l-am trimis
acasă cu luarea în considerare a circumstanţelor. Referitor la toate acestea aş
fi dorit să relatez cu umilinţă personal Domniei Voastre şi aşa urmînd să fiu
prezent în calitate de comisar regesc conform poruncii Maiestăţii Sale la sinodul
parţial al preoţilor noştri de la Zalll.u; dar avind în vedere cunoscutele împrejurări înfricoşătoare, auzindurse veşti primejdioase atît dinspre Transilvania, cit
şi dinspre Ungaria, n-am îndrll.znit să mă mişc din distriotul jmeu ca nu cumva
din cauza absenţei mele să sufere administraţia mai ales în privinţa corespondenţelor care~mi sosec din cînd în clnd şl dinspre Ungaria. In rest, mă recomand
graţiei şi patronajulu.i IlustritAţii Voa~tre şi mă menţin în cuvenitul cult al veneraţiei.

preaumil servitor
Alexander Tsaâk m..p. vicecomite
substitut.
Zău,an,

22 noiembrie 1784.
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3. 1784 noiembrie 23, Sibiu-districtul Chioar.
Guberniul Tram;ilvaniei expediază spre publicare Paten.ta imperială prin care
se instituie premiul de 300 galbeni pentru prinderea căpeteniilor răscoalei. Exemplarul publicat în satele districtului Chioar: Curtuiuş, Dumbrăviţa, Ferice, Şte
jeru, Gaura. Hovrila, Ciolt, Buciumi, Satulung, Pribileşti, Dăneşti, Fersig, Mogoşeşti,

Lucăceşti,

Mireşti,

Tulgheş,

Văleni,

Rîmeţi,

Iadără,

Şomcuta.

10944.
Noi a prea o sfinţitei Chesaro Crăeştii şi Apostoliceştii Măriri al Domnului
Domn IOSIV' al Doilea, din mila lui Dumnezeu ales împăratului Rimleanilor pururea preapodobnlcă, CraiuluJ. Ţărilor Nemţeşti, Ungureşti şi al Boheimii, al Marelui prinţip al Ardealului şi a şpanului săcuilor, în marele prinţipat acesta al Ardealului Crăesc Gubernium tuturora. şi fieşte cărora răzvrătitorilor Rumâni. şi
celorlalţi, cărora să cuvine, şi cărora aceasta să va vesti, pace şi milă împărătească
v~tim.
După ce au înţăles
acea fărădelege şi plină

prea o sfinţita chesaro crăiască şi apostolicească Mărire,
de răutate turburare, ce s-au făcut tn unele locuri prin
oarecare dintre rumâni, aşijderea şi alte forte greale silnicii, şi răpiri, precum
milostiveaşte au poruncit că fără de zăbavă, şi fără de nici o milă pe unii tuirburători ca aceia să-i pedepsească, aŞa prea cu mare milă au hotărit, ca trei sute
de galbeni cinste, sau cum se zice colac, să i să dea la unul ca acela, care pre
unul, sau altul dintre corifei, adecă dintr-aceia care sînt căpetenii şi inde;mnători
aceştiia răutăţi, îl va prinde, şi prins îl va da înainte.
Această dară prea milostivă a înălţatei înpărăţii, rezoluţie sau hotărîre din
porunca înpărăţii sale crl!.escul gu,bernium, prin acest Pateanş, tuturora cărora sA
cuvine vrut-au a face de ştire. Dat în S:hiu 2:1 zile noiemvrie, Anul 1784.
B. Samuiel de Brukenthal Gubernator m. pr.
L.S.

David Szelrely Cancellarius m pr.
Adamus Veres Secretarius mpr.

<Pe verso:>
Kovar. 105-784.
<cu chirilice:>
Popa Theodor de la Curtuiu.şu am înţeles poruncile.
Popa Simion de la Duru<sa> am inţăles poruncile.
Popa Vasalie Ferice am înţe<le>su poruncile.
Popa Todoru di l'a Stejeru am înţeles poruncile.
Popa Theodor de la Gaură am inţăles porucile.
Popa Petre de la Vovrila au înţeles porucile.
Popa Ilie din Ciolt am înţelesă porucile.
Mădărasu popa Ion nemişu am înţelesu. <!Buciumi>
Seri eu popa Grigore din Husufălă precum di am cetit porucile.
Eu popa Procopie de la Preblleşti am înţeles comişaole.
Eu popa Prie de la Dăneşti văzuiu comisău am înţelesu.
Popa Procopie de La Firslg am înţeles comişaole..
Popa Gheorghe de la Mogoşeşti comişiulu 1-amu înţelesu.
Popa Petre de la Lucăceşti alm înţeles poruncile.
Popa Ioan de la Mireş am înţeles poruncile.
Popa Grigorie din Tulgheş am <în>ţeles comişie.
Şi eu popa Feodor din Văleni am <tn>ţăles poruca.
Şi eu popa Iri<,mie> din Rim<e>ţi amu cetitu.
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Şi eu popa Ursu de la ladără am înţilesu porunca.
Aceasta mi ~au vestiit că l-am citit eu popa Gabor parocus ui11itur; de
cuta Mare
Eu popa Ştefan de Şu<n>cuta mi-su vestitu.
Eu popa Gabor din ŞAncuta am înţeles poruncile ..

Orig. in Arh. Stat. Cluj, fond

Donaţia

Şom

D. Braharu (nenumerotat). ·_

4. 1784 noiembrie 24, Zallu

"Iii
Scrisoarea lui Sigismund Kornis, comitele suprem al comitatului Solnocul
de Mijloc unit cu Crasna şi Ohioar, adresată familiei, în care sînt descrise fră
mîntările ţărăneşti din Sălaj
şi acţiunile nobilimii care se instruia în cete si teroriza satele.

Edes Kincsem.
Melly nagy orommel vettem Tasnadrol irtt leveleidet ki ncm modhatom,
mikcr az elsore akartam volna valaszolni, akkor meg erkezven a lovakkal, a mă
sodikat îs kaptam. A mostani allapotokrol semmi egyeb bizonyost nem irhatak,
hanem a Kolosvari Expressus meg erkezven, az oda vaio Tabla asztat irta, hogy
a fel tamadott olâsâg a Gyalai Hegyekre huszta volna rneg magat, es ugy vettek volna eszre, hogy ide a Szilâgysâgba akarnânak be i.itni, itten ugyan meg
eddig csendessegbe vagyunk, a Nemesseg gyiildeget be, irnmar a Rez alatt, es a
Meszes alatt Cordont-is huzattunk velek. Szeplakan-is az egy Scâdrcn Katonasag nagy vigyazâssal vagyon, az Ordinantziâkat-is ki allitattuk egeszen Banffi
Hnnyadig oda hellybe rendelti.ik Gentsi Ioseffet, hogy mindenekre vigyazassal leven, leg kisebb rnozdalâsokrol a tolvajaknak ejel nappal sietve tudositsan. Itten a hire, hogy Horât a vezerjeket el fogtâk volna, eppen a 1TTiai Postâval-i!.
gyiltt a Guberniumtol Commissio, hcgy aki Horat el fogja a Csaszartol 300 Arany
Discretiot a tobb tolvajak el fogăsăert pedig harmincz forintat mindenikert ki.ilănosen a ki pedig Salist fogja el 100 aranyat kap. Az a parancsolatunk-is gyiltt.
hogy a kik a Rebellis Olâhok kozi.il el fogattatnak, azokra Katona Wrvenyt, az
az Standrechtet tarcsunk es mingyărt Exequaltassuk; az en el menetelem meg
nem eppen bizonyos, att61 filgg, hcgy Banffi Hunyadr61 az Ordinaciăk mi hirtt
hoznak; Banffi Hunyadan vagyon haram szâz nemesseg a Banffi Gyărgy Commendaja alatt, mas trup Fenesen vagyon Csakival a harmadik egyebiltt Macskâsi Pallal, Kolozsvarra-is menyen holnap Baroti Uram az Assessor az-is hoz
valami bizonyos hirt, remenlem, hcgy ket haram napok alatt bizonios tudositâst kapunk, addig ne-ls igen mozdullyatak Tasnâdrol, hanem Isten segedelmivel
vârakozzatok ottan, itten minyajan biztatnak, hogy ottan bitorsâgba lehettek, es.
Kârollyt-is kozel kapjatok, ott meg bâtorsâgosabb, mert ma itten leven Szathmar
Vârmegyenek egy Deputâtussa hcgy itten tudakozogyek, ezen mostani lârmas ăl
lapotokrol es bizonyos Relatiot vigyen a Varmegyenek, az is aszt mongya, hogy
Kârollyba egesz bâtorsăggal lehet az Em'Jer, mert a Varmegye Nemessegei-is:.
fegyverbe keszen allanak oltalmakra; ma el ment innet ez a Deputatus Kolosvarra, meg igirte hogy erre gyilven neki.ink-is hoz hirt, Tasnâd fele fog ki menni.
lesessetek fel, es beszellyetek vele. De addig-is foglak tudositani, tsak kerd Huszart hogy Hidvegre dly parancsolatot agyan, hogy ide minden măsod nap gyi.ijen be egy ember, a ki âltal tudosithassalak, ha ugyan csak valami sieto, vagy
veszedelmes hirt hallok, vagy magam menyek ki, vagy egy lovas legeny altal
sietve tudositlak, azert ujra-is irom, hogy ne siessetek el Tasnadr61, hanem vâr-
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Jâtok ott tudositâsomat; a Pej lovak hellyett lciildom a feketeket, azokkal ha
·szilkseg lesz tovâbb menni, l.ronyen el mehettek, mert mindeniltt teren mennek,
tsak tartsâtok jol a Lovakat, inkabb minden mâsod nap fogasd be, es jărtassăk
meg, hogy inkabb szokjanak a huzăshoz.
Ha pedig csendes, es bekesseges hirt halhatak, magam Te deum laudamust
.enekelven menyek el6tekbe, es orommel visza foglak kisirni. Veres Tornyi 40.000
emberrol azota semmit hirt nem hallottam.
G. Gyulai Ioseff minek el6tte levelemet vette volna be indultt Kolosvărra,
<t's a mint hallom, arra-is follytatta utjât, minei hamarebb foggok neki irni.
Eppen ma mikor a Tablân lettilnk volna Veselenyi Miklos egesz Pârâdevel
Lohâton fegyveresen, 18 fegyveres, Lovas, szepen fel tsinositatt katonăval a
Tabla Haz eleibe ăllatt, es fel izent hogy jelen, es keszen vagyon a katonâival
.a Vărmegyc oltalmazâsăra a Tolvajak ellen menni, hanem vârja a mi parantsolatunkat. Arra mii aszt izentilk, hogy magât Szivesen · 1atyuk fel a Tâblâra, de
ncm akart felgyiini, hanem aszt izente, hogy izenyilk le a feleletiinket, de a meg
tanâcskoztu:ik, egy kevesse hoszasatskân, talan felt az el fogâst61 az alalt meg
forditatta a Katonăit, es el vitte 6ket a Gergelly Szolga Biro Hâzâh0z, aszt
i;~enven neki.ink, hogy oda el vârja a Tabla feleletit; ebed ideje leven ki ki haza
ment a Szâlâsâra ebedelni, 6 pedig az alatt mind Lovan voltt a Katomiival.
Delutân ket Deputâtusokatt killdottem hozzilja Katona Mihâlly, es Hatfaludi Urakat, a kik kerdettek, hogy mi a szăndeka hogy anyi fegyveres emberrel gyiltt
be, €s jelentven a Gubernium paranc5olatyât el fogattatâsa irănt kertek, hogy
<'ngedelmeskegyek az O Felsege parantsalatyănak. De nem akartt, hanem aszt felelte, hogy 6 a Katona:val azer.t gyiltt be, hogy mint Vărmegye beli nemes, a tă-bb
nemesekkel egyiltt a Rebellis olâhok ellen menyen, a mi pedig el fogattatâsât
i!leti, magât most imeg nem agya, l:anem haza menven, maga keresit, es okait
mert nem tellyesitheti a Csăsz.ăr parancsolatyât a mostani ildokben, ir.ăsba fogja
tenni, es a Tăb!JlJ.nak be ki.ildi, s keri a Tâblât hogy a Guberniumnak be killgye,
a Deputătu5ak-is nem merven el fogatni, ne hogy valami lârma, es veszedelem
legyen a vege. VeseJe.t:iyi-is rendbe szedven a Katonait Haza fele rukkoltt szep
•csendesseggel, immăr .nil be varjuk az irâsăt, es :magunk Representationk 1mellett
killgyilk a Gu':>erniumba lăssâk mit tsinllllyanak, en magamat, 's mas-is mag.it
senki veszedelemre ki nem teszi. Illyen kurucz viJa.g vagyon itten, az en smllă~m
elott-is minden nap ket hărom szăz names ember exerciroz ki bottal, ki fejszevel,
kinek mivel csak lehet. Huszârekot tsokolom a portekăit be hosztâk, es az enyimmel egyiltt lbe tetettem a PJebânos kamarâjilba.
Imrenek-is vettem levelit, mellybe aszt irja hogy most-is tsak folly az o!ahok
lârmâja, de nem igaz hogy meg oltek volna Bartsainet, haneim C5"iszărt meg
·Oltek, a Felesegit nem. A Gubernia.tor szâjăbol pedig aszt hallotta, hogy măr eddig
til faluba· 140 udvarhâzat el pusztitottak, 28 nemes emlbert meg oltek, de remenlik,
hogy mentol hamarâbb csendeseg lesz a hazâban, esztet irta Imre, agya a Menyrendbeli igen kegye5" Resolutiojăt vette a Gubernium, egesz bizadalamba vadnak,
hogy mentol hamarabb csendeseg lroz a hazăban, esztet fot,'l Imre, agya a Menybeli Ur Isten, hogy igaz Iegyen.
Asztat-is irja, hogy Devan a Papiros imalmat el rontottak es semmive tettek,
a Gyenerâlisek-is meg becsillhetetlen kart vallattak, merit mind Dedătsot, mint
Lunkăt egeszen el pusztitottâk bizonyosan, es Tresztiiărol sints kiilornb remensegek, .ambar bizonyast onnet meg nem vettek.
Immăr eleget irtam, agya az Ur Isten, hogy me.g jobbakat, es vigasztalobbakart irhassak.
lgnatz ko5'z1int minyâjatokat, ugy fel hogy majd el szarja magat. De imâtkozik-is eleget, talan minket-is meg tartt az imăcsâgaval, mert en nem sokat
imădkozhatom, mivel het oratol fogva reggel ket, es harom oră-ig delutân mind
Ta'Jlazunk, akkor e.szeim a mit ehetem, azutăn megint egybe gyillilnk, es het es
nyolcz oraig mind tanâcskozunk, hogy vihetnck a do1got leg jobban, 's remenlem
<iz Isten O Szcnt Felsege vigasztalonk lesz mindenekbe.
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Mind ezen dolgaim kozott meg-is rollatak el nem felejtkezem, es kercm az
Ur lstent, hogy legyen mind nekem, mind nektek az 6 Szent teczese szerint oltalmazatak, es vezerlotek, mellyek utan tegedet Ki~ Jankommal egyiitt 1000 csokollak, es vagyok Edes Kincsem
Zilah, 240 Novembris 1784
igaz hivtarsad
Kornis Sigmond
Copie in: Arh. ist. a Fil. Cluj-Napoca a Academiei.
Col. Mike, Az Olcihokr6l, p. 323-326, 329-332, 335.

Traducere:

Comoara mea

dragă,

E imposibil să-ţi redau cu ce mare bucurie am primit scrisorile tale scrise
de la Tăşnad. Tocmai cind vroiam să-ţi răspund la prim.a, au sosit cu caii şi am
primit cea de-a doua. Despre 5tările de acum nu pot scrie nimic sigur, decît că
sosind ştafeta expresă de la Cluj, Ta'Jla de acolo scrie că românimea răsculată
s-ar fi tras în Munţii Gilăului şi s-ar fi observat că are tendinţa de a ataca Să
lajul. Aici noi încă sîntem în linişte, nobilimea se adună încetul cu încetul şi
deja pe sub Rez şi Meseş am şi pus să se tragă un cordon. La Aluniş armata, în
efectiv de un escadron, e cu mare grijă. Am pus santinele pînă la Huedin. L-am
trimi~ acolo pe Gentsi Iosif să aibă grijă de toate, să ne inforttneze urgent, zi sau·
noapte, de5pre cea mai mică mişcare a tîlharilor. Aici se zvoneşte că pe conducătorul lor, Horea, l-ar fi prins. Chiar ou poşta de astăzi a venit adresa de la
Guberniu că cel care-l prinde pe Horea primeşte de la împărat 300 de galbeni
răsplată, pentru prinderea celorlalţi hoţi cite 30 de florini, iar cel care-l prinde
pe Salis 100 de galbeni. A mai venit şi porunca să-i judecăm pe cei prinşi d!ntn·
românii rebeli prin dreptul statarial şi să-i executăm imediat; plecarea mea încă
nu e sigură, depinde ce veşti aduc cei trimişi la Huedin. La Huedin sînt trei
dl•taşamente nobiliare su'J comanda lui Banffi Gy6rgy, altă trupă la Floreşti cu
Csaki. iar a .treia ln altă parte cu, Macskâsi Pal. Miine pleacă la Cluj dQ!1lnul
Baroti, asesorul, şi va du.ce, sper ceva veşti mai sigure. Nădăjduim că în două
trei zile vom primi informaţii exacte. Pînă atunci să nu vă prea mişcaţi de la
Tăşnad, ci cu ajutorul lui Dumnezeu să aşteptaţi acolo. Aici toţi mă incurajează
că acolo aţi fi în si·guranţă şi sinteţi aproape de Carei, unde e şi mai mare siguranţă. Azi fiind pe-6iCi un delegat al comitatului Satu Mare ca să se informeze
asupra stărilor agitate de-acum şi pentru a duce veşti sigure comitatului, ne spunea şi el că la Carei se poate merge în deplină securitate deoarece nobilimea
comitatensă e gata înarmată pentru apărare; azi delegatul a plecat de-aici la
Cluj şi ne-a promis că la întoarcere ne aduce şi nouă veşti. Ei va pleca spre Tăş
nad, pindiţi-1 şi vorbiţi cu el. Dar şi pînă atunci eu te voi informa, numai roagă-l pe Husmr să trimită poru,ncă la Măerişte ca să vină lncoace un om la două
zile prin care să te putem anu,nţa dacă într-adevăr se aude vreo ve5te urgentă sau
primejdioasă. Eventual voi merge eu însumi sau te voi anunţa în grabă printr-un
călăreţ. De aceea repet să nu vă grăbiţi cu pleoarea de la TAşnad, ci aşteptaţi-mi
acolo veştile; în loc de caii bălani ţi-i trimit pe cei negri. Dacă va fi nevoie să
plecaţi cu ei veţi put.ea \Il)el'ge mai uşor, că merg pe5t.e tot cu povarl. NUiITiai să
ţineţi bine caii, mai bine si-i pui să-i lnl:ame la două zile şi să-i pună să umble
ca să se obişnuiască cu trasul.
Iar dacA voi putea afla vreo veste de linişte şi pace, eu ms.urni clntind T~
deum laudamus vă voi întimpina şi vă voi însoţi la întoarcere cu bt1ţurie. Despr~
·cei 40000 de oameni de la Turnu Roşu de-atunci n-am mai auzit nici o veste.
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Contele Gyulai Josef, înainte de a-ml primi scrisoarea, a pornit spre Cluj
cite aud şi-a continuat drumul într-acolo. li voi scrie cit mai curînd.
Azi tocmai cind craim la Tablă Weselenyi Miklos cu tot dichisu.I, călare,
înarmat, cu 18 soldaţi călări, înarmaţi şi ei, frumos îmbrăcaţi, s-a prezentat în
faţa reşedinţei Tablei şi ne-a trimis vorbă că a venit şi e gata să meargă cu soldaţii săi împotriva ră5culaţilor, pentru apărarea comitatului, aşteptindu-ne doar
porunca. La care noi i-am răspuns că-l primi1m bucuroşi la Ta'Jlă, dar n-a vrut
să urce, ci ne-a cerut să-i comunicăm răspunsuJ. Dar în timp ce noi ne sfătuia\ffi,
un pic poate prea îndelung, temindu-se probabil de arestare, şi-a luat soldaţii şi
i-a dus la casa judelui nobiliar Gergelly, comunicîndu-ne că aşteaptă acolo răs
punsul Tablei. Fiind om mesei, fiecare ne-am dus pe la casele noastre să luăm
prînzul. iar în ace!'!t timp el a stat călare cu soldaţii săi. După-amiază i-am trimis
doi delegaţi, pe domnii Katona Mihillly şi Hatfaludi, care l-au întrebat ce intenţii
are de a venit cu atîţia oameni înarmaţi şi, anunţîndu-i porunca Guberniului de
a-l aresta. l-au rugat să se supună ordinului '.\taiestăţii Sale. Dar el n-a vrut, ci a
răspuns că a venit cu1 soldaţii săi ca nobil co1mltatens pentru a merge împreună
cu ceilalţi nobili împotriva românilor răsculaţi. ln ceea ce priveşte arestarea lui,
el acum nu se predă, ci plecînd acasă îşi va aştc-rnc în scris cererea sa şi motivele
pentr;u care nu poate îndeplini porunca împăratului în vremurile de-acum. Va
trimite acestea Tablei ~i o roagă să le expedieze Guberniului. Delegaţii ncîndrăznind să-l ar~steze pentru a nu se ivi vreo agitaţie sau. primejdie pînă la
urmă, Weselenyi şi-a pus soldaţii în rînd şi a plecat spre casă în linişte. Noi îi
aşteptăm acum scrisoarea pe care o vom trimite cu rapo!'tul nostru Guberniului
să vadă ce trebuie să se facă. Eu însumi şi nici alţii nu sînt dispuşi să se expună
pr~mejdiei. Aşa lume cu;ruţească e acum pe-aici. ln faţa locuinţei mele zilnic ;,e
instruiesc două-trei sute de nobili, care cu bite, care cu securi, fiecare cu ce are.
Salutări familiei Huszâr. Lucrurile lor au sosit şi le-am pus împreună cu ale
ml'le în cămara plebanului.
Am primit şi scrisoarea li.Iii Imre în care scrie că şi acum continuă răscoala
românilor, dar nu c adevărat că ar fi omorît-o pe soţia lui Bartsai. In schim':>
Csiszăr a fost ucis, 5oţia sa nu. A auzit chiar din gura guvernatorului că pînă
acum în 61 de sate au fost distruse 140 de conace, iar 28 de nobili au fost omorîţi.
Se speră însă că numărul acestora nu va spori, pentru că de cind Guberniu~ a
pri.mit două rezoluţii deosebit de graţioase ale împăratului ei sînt cu totul încredinţaţi că în ţară va fi cit de curînd linişte. Aşa scrie Imre, să dea Domnul Dumnezeu din ceruri să fie adevărat.
El mai scrie că la Deva au di5trus CI.li totul moara de hîrtie. Familia generalului a suferit pagube inestimabile pentru că în mod sigur au distrus atît Riscaria cit şi Lunca, ia•r asupra celor de la Trestia n-au speranţe mai mari, deşi
încă nu s-a aflat nimic sigur de acolo.
De-acum am scris destule, să dea Domnul Dui111nezeu să pot scrie lucruri
mai bune şi m·ai consolatoare.
lgnatz vă salută pe toţi, &e teme foarte tare. Dar se roagă mult şi poate şi
pe noi ne salvează cu rugăciunile sale. Eu nu prea mă pot ruga că de la ora şapte
dimineaţa pină pe la două-trei după-amiază ţinem Tablă. Atunci mănînc ce pot
şi iar ne întrunim sfătuindu-ne pînă pe la orele şapte-opt cum să ducem lucrurile cit mai bine. Sper că Sfinta Maiestate a lui Dumnezeu ne va consola pentru toate.
Intre 1oate aceste treburi nu uit de voi şi-l rog pe Domnul Dumnezeu să ne
fie, atît mie cit şi vouă, după voinţa lui sfîntă, protector şi îndrumător, după care
te săMJit de o mie de ori împreună cu micul Janko şi sînt, comoara mea dragă.
credinciosul tău soţ
şi după

Zalău,

24 noiembrie 1784.

24 - Acta Mvsel Porolisoensis -

Korn:s Sigmond
voi. Vlll/1984
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5. 1784 noiembrie 24-26, Mîneu, Leleiu, Giurtelecul Şimleului, Oarţa de Jos,
Oarţa de Sus, Hodod, Sălăţig, Bocşiţa, Coşeiu, Archid, Chilioara, Dioşd
(plasa Hodod).
Comisarul procesual Ioan Banyai publică patenta expediată de Guberniul
din Sibiu la 18 noiembrie 1784 in problema răslcoalei ţărăneşti din Transilvania.
Ortiţa,

MenylJ

A Melt6sagos Kiralyi Gubemium Die 18a Curentis Mensis Novembris 1784
kegyelmes parancsolatyat a Csoportoz6 Tolvajok irant minekilnk alabb meg
irtaknak Processualis Comissarius Banyai Janos uram e6 kegyelme praesentâlta,
meg olvasta, es ertesi.inkre adta.
Die 24 Mensis Novembris 1784. Lăttam, olvastam. Menyoi reform.ătUţ; pap
Kovăts Gergely m.p.
1784 noevre 24 vămt-.au poru<n>ca. Scris-am eu popa Costan din M<in>iu.
Die 241a Novembris 1784. A. Melt6săgos K. Gubernium parancsolattyăt; lâttuk, olvastuk, megertettilk, a Tolvajok irant .
.. ,~·
Menyoi Falus Nagy Bir6
Lakatos Janos +
Eski.itt Tărsai
Monar Dt,meter +
Lung Gyorgyi +
Hordo Flora +
Argyelan Simon +
Helyseg lakossi
Boda Gabor +
Pap Istvan +
Orosz Pintye Olah Ecclesiae
curator +
Szirb Mihăly +
Filip Togyer +
En elottem Helyseg Notarius
Bik:falvi Ferencz m.p.
kălt

Lele Gyl5rtelek.

A Nagy Erdely Ors:ziăgi Melt6săgos Kirălyi Guberniumnak tava M. Novembrls
1784 kolt kegyelmes Parancsolatjat a csoport6z6 Tolvajok es azokhoz hitegetok
irAnt mineki.ink alăhb meg irtaknak Processualis Comissarlm; Bănyai Janos Uram
o kegyelme praesentalta, meg olvasta es ertesi.inkre adta Anno 1784 die 24 M.
Novembris.
Simon J6sef, Lelei Ref. Pap
m. propria.
Die 24ta M. Noveim.bris 1784. A. Mlgos Kirălyi Gu,bernium parantsolatjăt
tuk, olvastuk, meg ertetti.ik a Tolvajok es azokhoz Hitegetok i:rănt.

Iăt

Marta Kis Janos Lelei Falus Biro m.p. e&
Klsvardai Istvan Lelei Falus Kis Biro +
Eski.itt Târsai Deăk Mihâly +
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Id. Martha K'iss Ferentz +
Doba Ferentz +
Somodi Sâmuel +
Deăk Istvan +
Tsomos Andras +
Kozma Vonul a Leleben levi:i
keves olăhok Curatora +
Filep Sandor Egyhazfia +
Pin tye Aleksza +
1784 24 noevre
tAll: arilor.

văzut-am

eu Popa Ion din Giurtele puru<n>ca de rî<n>dul
Pap V6n +
Filep Pintye Curator +
Pap Ursz Curator +
Ku.ts6 Filep +
Popa V 6n Aeditus +

Gyorteleki Falus Bir6
Kuts6 Tyifor +
Atyim Nutz +
Kozma GavriUa +
Zojkas Tyirilla +
Horinka& Gligorie +

Als6 es

Kozep

V cirtza

1784 noevri 24 văzutu poru<n>ca scris-am eu diiac Precup din Oarţa
de Jos.
A Vartzai Biro Rob Dumitru +
Eskutt Tarsai Kriszte Ko&ztantye +
Moldovan Szăv +
Marjas Vaszali Curator +
A.1784 24 noevrie am văzut porunca de rîndu tălharilor dată. Eu Popa
Ioan din Oarţa den Jos.
Kozep Vartzai Biro Zahari Gyiirgy +
Marosăn Toma +
Pogyina Mihaly +
Bota Mikula +
Bota Gavrilla +
Geges Gligorie +
A&'Ztalos Lukats curator
Z·ahari Simon +
Marosan Gyorgy +
Pintye Gabor +
Popa Ştefan +

+

Fels/j Vartza. Hadad.

din

A . .1784 24 noevrie aim văzut porunca de rîndul
de Sus.
F. Vartzai Bir6 Nyegyele Gavrilla +

tălharilor.

Oarţa

Jăkos Szimjon +
Ta;masân Ignat +
Markutz Marian +
Tarba Matye +

Zahari Prekup curator
Zahari Petre +
N'yegyele Stefăn +
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Hada<l Die 25ta Curentis Mensis Novembris 1784 A. Mlgos Kirâlyi Gubernium parantsolatjat a Csoportozo Tolvajok irânt lattam, olvastam, meg ertetem.
In absentia Parochi Ioannes Szekelly
Reotorus Scholae Ref. Hadadensis
Die 25 Novemlbris haben das& unter dem 18 Novembris hochlobllchen Gubernialbefehl gesehen, gelesen und verstanden
Georg Brui::kner Deutscher Prediger
Hada<li Nagy Bir6 Zorgo Gyorgy +
Eskiitt Târsai Balog Andrâs +
lfju Veniger Gyorgy +
Peter Gyorgy +
Szasz Mârton +
Toma Peter +
Marosân Pintye +

Oreg Veniger Gyorgy
Koltsâr Ferentz +
Balogh Istvan +
Takats Bălint +

+

Szilcigyszeg. Magyar Baksa.
Szilagv Szeg Die 25 Currentis Mensis Novembris 1784 A. Melt6&Agos Kir·âlyl
Guberniurrl parantsolattyât a Csoportozo Tolvajok irant lâttam, olvastam, meg
ertettern.
Szilagy Szegi Re.formatus Parochus
Debretszeni Miklos.
Die 25 Novembris A. 1784 porunca I. Cr. Gubernium despre tilhari ce
o am văzut, o am cetit, şi înţeles.

să

aut,

Pop Grigorie Parohul Salaglulut.
Szilagy Szegi Nagy Biro
Kovâts Gyorgy +
Eskiidt Târsai
Kovăts Mit:aly +
Lazăr Gâbor +
Blaga Prekup +
Magyar Biro Alszegi Peter +
Eskiitt Tarsai Vonyigâs Simon
Pernyes Gabor +
Pintye Sândor +
Breban Togyer +

Petran Vaszil +
Hoszszu Togyer +
Lung Paszkuj +
Szolăsi Janos cu,râtor +
Gornyil Makave aedirtum 'f"

+

Kusaj, Erked.
Die 25a Novembris Anno curentis a Fe1seges Kirăllyi parantsolatot a tsoportozo Tolvajok iriânU Lâ1:tam, olvastam, meg ertettem.
Dalo l!.tvan Kusalyl Ref. Praedika/tor m.p.
1784 douAzece de zile noevrie văzut-amu cetit-amu poru<n>ca de rîndu Ullharilor e<u> popa Gligorlu de la Cuşer.
Kusalyi Falus Blr6 Râtz Ferentz
Eskiitt Târsai Kiis RAtz Istvan +

+
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Kis Istvan curator +
Gontzi Lăzăr aeditum
Pakular Ilyes

Mtz Mihllly +
Keresi Ursz +
Bogdan Mari +
Krisân Ursz +
ArgyeM.n Luka +
Erkedi Falus Bir6 Oreg Gal Istvan
Eskiitt tarsai Varga Marton +
Gal Janos +
Pap Janos+
Debretzeni Samu +
Szant6 Pal +
Gal Sigmond +

lui Horea

+

Kirva. Diosad

1784 26 noiembrie. Văzuta <m> peru<n>ca leu <po>pa Ionu di Tilioara
Kirvai Falus Bir6 Sajtos Janos +
Eskiitt tarsai Pakular Gligor +
Szurdukan Ilie +
Szab6 Stefan +
Szabo Ignat +
Talpas Irimi +
A<nn>o 1784 Dle 26t.a Novembris. A Melt6sagos Kiralyi Gubernium a
Tscportoz6 Tolvajok irant val6 parantsolatjat mai napon lattam, olvastam, meg
ertettem, Diosadi Hiites Notarius Gyulai Sigmund.
Diosadi Falus Bir6 Kovats Gergelly +
Eskiidt tarsai Elekes Istvan +
Nemeti Janos +
Szant6 Andrâs +
Elekes Mihaly +
Kultsăr Mihâly +
Loke Marton +
Rusz Markuly +
Finita praesentis Publicationis Series die 26ta Novembris 1784 in Possessione
Diosad per Ioannem Bânyai m.pr.
Process. Hadadiensis Comlssariu11.

<La

sfîrşitul actului:>
A tsoportoz6 tolvajok d6lgaban kolt Mlgs. Klrâlyi Gubernlum Patentalissanak publicati6jâr61 val6 Recognitlonali&· Hadadi Processusban.

Meny/5

Lele. Gy/5rtelek.
Als6 es Kozep Vartza
Felso Vartza. Hadad.
Szilagy szeg. Magyar Bara
Kusaj. Erked
Kirvâ Di6sad.
Orig. în Arh. St. Cluj, fond. Donaţia D. Braharu, nenumerotate.
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Traducere:

Mîneu

Domnia sa domnul comisar cercuaD. Bănyai Janos ne-a prezentat, citit şi
explicat nouă, celor subscrişi, porunca graţioasă a !naltului Crlesc Guberniu datată
din ziua de 18 a lunii curente noiembrie 1784 cu privire la ho~i adunaţi.
In ziua de 24 a lunii noiembrie 1784. Am citit şi am vAzut Preotul reformat
din Mineu, Kovâts Gergely m. p.
178~ noevre 24 văzut-au porunca. Scris-am eu popa Constan din Miniu.
In ziua de 24 noiembrie 1784. Am văzut, am citit şi am înţeles porunca
!naltului Crăiesc Guberniu în privinţa hoţilor.
Judele ,nare sătesc din Miniu
Lakatos Janos +
Juraţii
Monar Demeter +
Lung Gyorgyi +
Hordo Flora +
Argyelăn Simon +
Locuitorii
Boda Găbor +
Pap Istvan +
Orosz Pintye curator al bisericii

+

româneşti
Szirb Mihăly

In

prezenţa

mea, notarul

localităţii,

+

Filip Togyer +
Bikfalvi Ferencz m. p.

Leleiu, Giurtelecul

Şimleului.

Domnia sa domnul comisar cercual Bânyai Janos ne-a prezentat, citit şi
explicat nouă, celor subscrişi, în ziua de 24 a lunii noiem':>rie a anului 1784 porunca graţioasă a Inaltului Crăesc Guberniu al Transilvaniei datatA din 18 a lunii
noiembrie 1784 cu privire la hoţii adunaţi şi la cei care îndeamnă la alăturare
către aceştia.

Simon J6&ef. Preot reformat din Leleiu m.
propria.
ln ziua de 24 a lunii noiembrie 1784. Am văzut, am citit şi am înţeles pOrunoa Inaltului Crăesc Guberniu cu privire la hoţi şi la cei ce îndeamnă la ală
turare către aceştia.
Marta Kis Janos jude sătesc din Lelelu
m.p.
şi Kisvardai Istvan jude mic sătesc din
Leleiu +
Juraţi

Deăk Mihăly

+

Martta Kiss Ferentz senior +
Doba Ferentz +
Somodl Sâlllluel +
Deăk Istvan +
Tsqmos Andras +
Kozma Vonul curatorul puţinilor români
din Leleiu +
Filep 58.ndor dascăl +
Pintye Aleksza +
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Pap V6n

+

şi Ortiţa.

porunca scris-am eu diiac Precup din

Rob Dumitru,

JuNtţii

Anul 1784 24 noevrie am
Ioan din Oarţa den Jos.
Judele din

lui Horea

eu Popa Ion din Giurtelec purunca de rindul tll-

văzut-am

Judele sAte&c din Giurtelecuj].
Kuts6 Tyifor +
Atyim Nutz +
Kozma Gavrilla +
Zojkâs Tylrilla +
Horinkas Gligorie +
Pap V6n +
Fllep Pintye curator +
Pap Ursz curator +
Kutso Filep +
Popa V6n cl.ljrator +

1784 noevri 24

răscoalei

văzut

+

Krisztye Kosztântye +
Moldovan Szâv +
Mărjil..s Vas:1'Jlllli curator

porunca de rindu

de Jos.

+

tălharilor dată.

Zahari Gyorgy +
Marosan Toma +
Pogyina Mihâly +
Bota Mikula +
Bota Gavrilla +
Geges GILgorie +
Asztalo~ Lukăts curator
Zahari Simon +
Marosăn Gyorgy +
Pintye Gabor +
Popa Stemn +

Ortiţa

Oarţa

Eu Popa

+

Oarţa de Sus. Hodod.

din

Anul 1784 24 noevrie am
de Sus.

Oarţa

Judele din

Oarţa

văzut

porunca de rindul

de Sus Nyegyele Gavrilla

tălharilor. Eu

popa Galbor

+

Szimjon +
Taimasân Ignat +
Markutz Marian +
Tarba Matye +
Zahari Prekup curator
Zahari Petre +
Nyegyele Stefan +
Jăkos

+

Hodod. Io ziua de 25 a lunii curente noiembrie 1784. Am vtzut, am c1tit şi
am înţeles porunca Inaltului Crllesc Guberniu în privinţa tnharilor adunaţi.
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In absenţa parohului, Ioannes Szekelly, rectorul şcolii reformate din Hodod.
In ziua de 25 noiem':>rie am văzut, am citit şi am înţeles preaînalta porunci
gubernială din 18 noiembrie.
Georg Bruckner predicator gerirnan.
Judele mare din Hodod Z6rg6 Gyorgy +
Balog Andres +
Veni.ger Gyorgy junior
Peter Gyorgy +
Szilsz Mârton +
Toma Peter +
Marosăn Pintye +
Veni.ger Gyorgy senior
Kol tsăr Ferentz +
Balog Istvân +

Juraţi

Takăts Bălint

+

+

+

Sălăţig. Bocşiţa.

Sălăţig,

în ziua de 25 a lunii curente noi€flllbrie 1784, am văzut, am citit şi
porunca !naltului Crăesc Gubea-niu în privinţa tllharHor adunaţi.
Parohul reformat din Sălăţig, Debretzeni Miklos.
In ziua de 25 Noiembrie a anului 1784 porunca I. Cr. Gubernium despre
ttlhari ce să aut o am văzut, o am cetit şi înţeles.
Pop Grigorie parohul Sălagi ului

am

inţele&"

Judele mare din

Sălăţig

Kovâts Gyorgy

+

+
+
Blaga Prekup +
Petrân Vaszil +
Hoszszu Togyer +
Lung Paszkuj +

Juraţi

Kovăts Mihâly
Lăzăr Gă:bor

Szol6si Jânos curator +
Gornyil MakB.ve dascăl +
Alszegi Peter +
Vonyigas Simon +
Pernyes Gabor +
Pintye Sândor +
Breban T6gyer +

Judele maghiar
Juraţi

Coşeiu.

Archid.

In ziua de 25 noiembrie a anului curent am vAzut, am citit şi aim înţeles
Inalta pOr\lflcă RegeascA ln privinţa tilharilor adunaţi.
Dalo Istvan predicator reformat din Coşeiu m.p_
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tălha

+

Kis Rătz Istvân ~
Rătz Mihăly

+

Keresi Ursz +
Bogdan Mari +
Krisăn U rsz +
Argyelăn Luka +
Kis Istvan curaitor +
Gontzi Lă:zilr dascăl
PakuM.r Ilyes
sătesc

Jadele

din Archid Gal

Istvăn

Juraţi

senior +
Varga Mărton +
Găl Janos +
Pap Janos +
Debretzeni Samu

+

Szănto Păl
Găl Sigmond

Chilioara.

1784 26 noievrie
sătesc

Judele

Văzutam

+

+

Dioşod.

porunca ieu popa Ionu di Tilioara.

din Chilioara Sajtos

Juraţi

Jănos

+

Pakular Gligor +
Szurdukan Ile +
Szabo Ste:llan +
Szabo Ignat +
Talpa~ Irimi +

Jn anUl 1784 ziua de 26 noiembrie am văzut, am citH şi a1m înţeles porunca
lnaltului Crăesc Guberniu în privinţa tîlharilor adunaţi.
Dioşod

Notarul juT'at din
Judele

sătesc

Gyulai Sigmond.

Dioşod Kovăts

din

Juraţi

Seria
posesiunea

pu'Jlicării
Dioşod

de

prezentului act

Gergely +
Elekes Istvan +
Nemeti Jănos +
Szanto Andrăs +
Elekes Mihaly +
KuJ.tsăr Mihaly +
Loke Miârton +
Rusz Mărkuly +
terminată

în ziua de 26 noiembrie 1784 ln

către

Ioannes Bănyai m.p.
Comisar al cercului Hodod.
<Ia

sfirşitul

actului:>
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Actul de recunoaştere a publicării în cercul Hodod a patentei Inalltului
Guberniu dată în problema tîlharilor adu,naţi.

Crăesc

Mineiu.
Leleiu. Giurtelecul Şimleului.
Oarţa de Jos şi Ortiţa.
Oarţa de Sus. Hodod. ·
Sălăţig. Bocşiţa.

Coşeiu. Archid.
Chilioara. Dioşod.

5. 1784 noiembrie 26-28, plasa Sînmihaiul Eriului.
Comi&arul procesual Gabriel Kovâri publică în satele plasei Sînmihaiul Eriului patenta Guberniului Transilvaniei din 18 noiembrie 1784 pentru liniştirea ţă
răni,mii răscuJate.

RecognHio Possessionum in processu Ermellyek.iensi existentium, circa publicationem et explicationem patenta1ium e Regio M. Principatu&" Transsylvaniae Gubernio, Cibinii Die 180 Novembris, Anno 1784. Ratione TUimultuationes et Plebb
Rusticae in tranquillo statu existenti ad fidelitatem suae Majestatis sacratissimae
et Conservationis Patriae compo&itionis emanatarum. Et quidem

Possessio Kavas recognoscit in Sequentibus
Mi kik ide alabb neveinket tulajdon kezeinkkel fel irtuk es kik k.ezeink;
keresztvonasaival corroboraltujk, recognoscaUyuk, hogy mi a Fel..seges kirallyi Gu';>erniU/lllnak a fellazadott rebelli!'i olah parasztok erant es az azok ellen magunk!
vise!l.eserol kolt kegyelmes parantsolattyât szorul szora meghallottuk es elottilnk
băvsegessen megis magyiaraztatvân, annak szorosan lejendo megtartâsâra magunkiat praesentibus obligâljuk: Sig. Die 26a Novembris 1784, in posses&ione Kavas.
Tass Istvân K.Biztos:
V. k
ene

Rătz J·ânos keze
Bir6 Gâibor
Târsa Abraham
Na·gy Sândor

+

vonâs

1

Togya Gyurka
eskilttek Szatmâri Togyer
{ Pergya Lorintz
Popa Dimitrie, parohusul din
Feo Biro

"

Kavaş.

Balika Peter keze X
Kiss Gyorgy
Holhos Peter
Orosz Mikl6s
Vis6 T6d6r
Brurnăz Danila
Rătz Peter
Far Jâno&

vonăsa

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Sălajul

în vremea

răscoalei

lui Horea

375

Possessio Csog recognoscit taliter:
Mi Cs0gi Birak es Hellysegbeli lakosok kOzănsegesen praesentibus recognos<::allyuk, l:ogy a Felseges Kirăllyi Guberniull11Ilak a rebe11a11tak irant kolit Kegyelme.s Parantso1'atyat, Proce&SUalis Comjmissarius Ur Ei:i Kegye~me elotti.ink sz6rol
sz6ra atolvasva, annak minden punctumairt veliink elegsegesen megertette; melly
szerint mi is oblig8.Uyuk magu,nkat arra: hogy a meg nevezertt parantso'latba va16
regulakat hivsegessen megtartyuk es mindenekben ahoz fogjuk magunlmt alkalmaztatni, mellynek nagyobb bironysăg·ăra ezen Recogniti6nkat tulajdon \[Dagunk!
kezi.ink irâsâval vagy keresztvonasăval meg is er0sitetti.ik. Sig. Die 26a Novem'Jris
1784 in Po!>5essione Cs0g.
Feo Bir6 kepe Keresi Marjăn keze + vonăsa
Am înţeles

>

poru<n>ca}
Gobernoli u şi
Eski.ittek

Cră <e sculi
stal'sAnă împărat

Protopop
Gorgan

Keresi Opra
Szab6 Lăszl6
B6kes Monaszka
Bentze Urszully
Boldăn Mihally

I

Possessio Szakdtsi recognoscit in sequentibus
Alâibb subscribâlt Szakatsi Birak es lakosok praesentibus recognoscallyuk a
Felseges Ki~ăllyi Guberniumnak azon parantsolattyăt, mellyet a fel zendi.ilt rebellis
parasztoknak tovăbbi gyarapodăsuk es szellyelebb va16 ki terjedesek ellen hozănk ki.ildeni 1melt6ztatott, Processualis Commissânm· Ur Eo Kegyelme kozotti.ink
fel olvasvăn, azt boven is meg imagyarăzta. Mellyhez kepest mi is mindenekben
hogy azon kegyelme&' Parantsolathoz fogjuk magunkat alkalmaztatni; keziink iră
săval, vagy kereszt vonăsaval, ezen recogniti6nlrat meg is erosittyi.ik. Sig. Szakâtsi.
Die 26-a Novembris 1784.
Feo Bir6 kepe Deâk
Popa Gavril
auzit porunca impără
te<a>sc<ă> de la cinstitul
Gubt>rniu

am

Jănos

keze

+

vonasa

Erdellyi btvan
Farkas Janos
Sid6 Andrăs
Maxim Tamăs
Moga Lă·szl6

Szalai Andras Osk.Rectora m.p.
a Papnak tăvol lete'Jen.

Possessionis Ujnemet Ii. Recognitio:
Al'ăibb subscribâ1t Ujnemeti Birak es lakosok praesentibus recognoscallyuk:
hogy ezen Processusbeli Comjmissarius Ur, a Felseges Kirallyi Guberniumnak a
rebellâltak ellen jott kegyelmes Pariantsolattyât elottunk felolvasvăn, a2'lt bi:ivsegesen meg is magyarazta es ertesiinkre adta. Mi ~s ereM: egesz hiise,gi.inket offerallyuk, a mellynek bizonyitasara tulajdon keziink keresztvonăsăval rneg is erositettilk ez~n Recogn1tionkat. Sig. 26-a Novembris 1784 in Posse&Sione Ujnemeti.
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Borhidi Bogy
Borl:idi T6gyer
Csuts Peter
Birai Andrăs
Erdei lgnât

keze

+

vonăsa

Venek kozill senki seim volt.

Possessio Akos recognoscit in praesentibus
Mi alâbb irt Akosi Birâk es lakosok kozonsegessen, praesentibus recognoscallyuk: hogy a rebeHalt sokasăgoknak tovăbbi lehetO terjedese ellen kOlt kegyelmes Parantsolattya a Fel&eges Guberniumnak Processualis Commissărius Ur âltal
felolvastatvân, bOvsegesen meg is magya.âzltatott; melly szerint mi is azon Kegyelmes rendeleseknek effectuatiojâra magunkat tokelletesen obligâlvân, a tulajdon magunk kezilnk irăsăval vagy kezilnk kereszt vonăsăval is megerosi~.ettilk.
Sig. 26-a Novembris 1784 in Possessione Akos.
K&esztes Mihâly Reformatus Predicator
manu propria

A venek koziil
Oreg Nyiri Andrâs
keze + vonâsa
Szekelly Istvan „ +

Feo Biro
Eskilttek
vonăsa

Szabo Istvan
Kuki Mihâly
Sebestyen Mâ!'ton
Molnar Gergelly
Kăsa Andrâs
Virâg Jănos
Jambor Peter

keze

+

vonasa

Possessionis Gyongy Recognitio
Mi Gyongyi Birăk es lakosok kozonsegessen tulajdon kezilnk kereszt vonă
meger0sitettett Recognitionkat adjuk: hogy mi a Felseges Kirallyi Guberniumnak a roszak ellen kolt parantsolatyat Processualis Commissarius Ur âlltal
bOvsegesen megertven, mi is hogy azon Kegyelmes Parantsolatnak mindenekben
alllza:tossan subscri'Jalunk praesentibus recognoscallyuk. Sig, Die 27-a Novembris
1784 in Possessione Akos.
săval

Absente Popa

Feo Biro Borbola Simon
Eskiittek Szilâgyi Jănos
Mirasan Kirilla
Orha Demeter
C&aba Lăszl6

A venek kozill
Balkos Gergelly keze

+

keze

+

vonâsa

vonâsa

Possesionis Also Szopor Recognitio:
Mi alăbb meg kt Alsa Szopornak azon resze )ffielly vagyon az Erdellyi Orsziâghoz tartoz6 Kozep Szolnok vărmegyeben; tulajdon kezilnk kereszt vonăsâval
megerosittetett Recognici6nkiat adjuk arr61: hogy a Felseges Kirallyi Guberniumnak a roszak megzabolaztatâsok erănt kolt kegyelmes parantsolattya a Processua-

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Sălajul

în vremea

răscoalei

lui Horea

377

lis Commissarius Urunk altal bovsegessen megertettiik es mi is mindenekben azon
kegye'.lmes Parantsolathoz fogjuk magunkat alkalmaztatni. Sig. Akos. Die 27-o
Novembris 1784.
Parochus hujus Possessionis in Partibus Comitatus Szathmariensis residens,
non comparuit.
Feo Bir6 Kurtyân Lupuj keze
Peres Tivadar
Szkurt Dumitru
Monyi Simion
Pap Lukajr:;
Mărkus Jânos

+

vonasa

Possessionis Peres Recognitio:
Mi alâbb meg irt Peresi Birak es Iakosok kownsegesen recognoscallyuk: hogy
a Felseges Kirallyi Guberniurmnak azon Kegyelmes Parantsola<ttyat melly a fel
lazadott paraszt hadnak meg gâ:tola&ara czeloz, Processualis Commissarius Urunk
âltal 1':>0vsegesen rneg ertettiik; melly szerint mi magunlmlt is Praesentibus azon
Kegyelmes Parantsolatnak szoros megtartăsâra obligaUyuk. Sig. Akos. Die 27-a
Novembris 1784.
Burjany Peter

Feo Bir6 K.is Janos keze
Kiri Mihaly
„
Kala Mikl6s
SziMgyi Gyorgy
Daroczi Istvan
Csata Jano&
Katona Andras
Tagl6 Janos

+

vonasa
u

N.B. Parochus hujus Possessionis absens.
A venek es kozonseges lakosok koziil is
Csata Mihilly
Csă.ki Pal
Bunnăny Mil:aly
Kata Andra~
Peter Andrăs
Balog Janos

keze

+

vonasa

„

Possessio Kraszna M.Falva recogniscit taliter:
Alabb subscribălt Kraszna Mihăllyfalvi Birak es Iakosok Praesentibus recognoscallyuk: Hogy a Fel&eges KiraJ.lyi Gubea-niumnak, a Rebellis oszve tsoportozott sokasâgnak tovabbi gyarapodâsoknak me.ggâtiasara tzeloz6 Parantsola•tttyat
Processl.Ji8.liS Commissarius Urunk elăttiink fel sz6val el olvasta es bovsegesen
meg is magyarazta, melly Kegyelrnes Parantsolatnak effectuatiojăra ·tulajdon keziink ir~âval, vagy kereszt vonasâval meg erositetebt obligatoriankat is adjuk. Sig.
Kraszna M.Falva Die 27--0 Nove>mbris 1784.
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Hajdu Janos A Kraszna Mihalyfalvi Reformata
dikatora mk.

Eklesiănak

Fe-0 Biro Vajda Ferentz
Eski.ittek Szekelly Istvan keze
Kis Janos
"
Kosa Ferentz
Paputza T6gyer
Orosz Lâszl6
Petok Janos
Kolosi Janos

+

mostani fungens Pre-

vonasa

„

"

A Venek Irozi.ii
Balasi Marton
S6s MihăHy
Juhăsz Gyorgy

keze

+

vonăsa

Possessionis Czegeny Recognitio
Praesenti':>us recognoscallyuk a Czegenyi Birăk es lakosok: Hogy Processualis Commissarius Urunk a Felseges Kirăllyi Guberniumnak azcn Kegyelmes
Parantsolattyă't, melly a Rebelliseknek meg gă't1asokria tzeloz elOtti.ik fel olvasvlm, bi:ivsegesen meg magyară:z:ta: mellyri:il adjuk ezen kezi.ink kereszt vonă
săval meg erosittetett Recogniti6nkat.
Sig. Kraszna M.Falva. Die 27-o Novembris 1784.
Fei:i Bir6 Szilagyi Gergelly keze + vonăsa
Fejervari Janos keze + vonăsa

Parochus Absens
Eski.ittek

Kovăts

Istvan keze
Kosâr Peter
Pap SLmon
Dti Istvan
Illyes T6gyer

+

vonăsa

Possessionis Kisfalu Recognitio
Praesentibus recognoscallyuk Kis falusiak: Hogy a Felseges K'irăllyi Guberniumnak a Rebellis parasztsăgnak meg zabolaziăsaria k.Olt Kegyelmes paren.twlattyât Processualis Commissarius Urunk elotti.ink felolvasvăn bovsegesen meg
is magyarâzta: melly szerent mi is azon Kegyelmes Parantsolatnak engedelmeskedni ker>zek vagyunk. Sig. K.M.falva 27-o Novembris 1784.
Lippai Jakab
Mad6k Demeter
Til'll'âts Ignat
Tatar Simon
Parochus Absens

keze

+

vonăsa

Feo Bir6
Eski.ittek

Pălyinkă&

L0rintz
Povor Janos
Mod6k Mihălly
Nukla Mihâlly
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Ex Possessione Felso Szopor solus Judex Primarius Pagensis comparuit, si
quis paucis in hac parte Transylvanlca residentibus incolis domi non repertis.
Cum itaque solo Primari Judici huic Patentales perlectae publicataeque essPnt;
ipsus recognoscit tallter: En Felsi:i Szopri Feo Bir6 attestalom .')ana fide hogy en
a Felseges Kirallyi Gubemiumnak azon Kegyelmes parantsolattyat mellyet a Rebellisek meg zabolaz.isâra hoz.ănk 'killdeni me1t6ztatO'tt bOsegesen meg ertettem
es igereim arra magamat, hogy mind magam azon kegyelmes parantsolatot megtartom, roind pedig azokkat i!i, a kik tavo! letek miatt vellem a parantsolt helycn
meg nem jelenhettek, elegendo keppen vellek megertettem es observaltatom is.
Sig. K.Mfalva, Die 27-o Novembris 1784.
Feo Birâ Monâ Imre keze

+

vonasa

Possessionis Kircilly Dar6tz Recognitio

Mi alăbb meg irt Kirally Darâtzi Birăk kozi:insegessen es lakosok praesentibus recognoscallyuk; hogy a meg b6dult rebelli!i sokasâgnak dilhoskădese meg
zabolaztatasa vegett kolt Kegyelmes Parantsolatya a F'elseges Kirâlyi Guberniumnak Processu,alis Commissarius Urunk ăltal kOzottilnk sz6rul sz6ra felolvastatvăn annak minden punctumai elegseges keppen magyarăztattak is; rnelly szercnt
mi i!i azon lregyelmes parantsolatnak minden reszben val6 hilsegessen lejendo
szoross megtartăsăra ezen tulajdon magunk kezilnk irăsâval, vagy kezilnk kereszt
vonasaival megerosittetett Obligatoria Recognitionalisunkban magunkat koteIezziik. Sig. K.irally Dar6tz. Die 27-o Navembris 1784.
Lakatos Gy0rgy a Kirally Dar6tzi Reformata Eklesianak Predikătora m. k.
Lipcsei Gyorgy, a k. Dar6czi ola Ecclesi.ânak
A venek k6ziil

Gardos Simon keze x
Nemet Andres
PetOk Andras

vonăsa

Fe0 biro lmre Dejmeter keze x
Eskilttek Sajtos Demetter
„
Czigâny Petl
Dan Janos
Lupsor Găbor
Gytilrgy Peter

vonă~a

"

Possessionis Er Szent Kirrily Recognitio

Mi alab'J meg irt Er Szent Kiralyi biriik kozOllsegessen es lakosok praesentibus .recognoocallyuk hogy a megbodrult rebellis sokassăgnak di.ihoskodese megzabolitztata.s:a vegett klOlt kegyelmes parantsolatya a felseges kirallyi guberniumnak
processualis cornissarius urunk altal kOWbtilnk szorol szora felolvastatvăn, annak
minden punctumai elegseges keppen magyaraztattak is; melly szerent mi is azon
kegye]jmes parantso1atnak minden reszben val6 hilseges&en leendo szoross megtartasâert ezen tulajdon magunk kezilnk irasăval V1Bgy kezilnk keresztvonasaval megerOs.ittetett recognitionălisunkban magunkat szorosan obligăl,lyuk. Sig. Er Szent
Kirâlly, die 270 Novembris 1784.
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Makodi Mihaly Er Sz. Kirălyi Reformata Sz. Ekklesia predikatora rn.k.
Popa Vaselie paroou ecli5ii neunite de la Sîncraiu.
A venek kozii.l

Kosarka Janos keze x
Kuvari Latzko
Kis T6gyer
Filep Demeter
Kopasz Kostin
Kisfalvi Lupuly

Fă

v6nă.&a

Eskuttek

I

bir6 Boros Mihăly keze x
Mezei Demeter
Keresi Miklos
Opra Flora
Csobăny Peter
Gulyăs Imre

vonăsa

·

Possessionis Girold Recognitio
Mi Giroldi Birăk kozonsege5sen praesentibus recognoskallyuk: l:ogy a felsekirăllyi guberniumnak azon kegyelmes parantsolaUya mellyett a rebelliseBI
megza'Jolăztatăsa vegett kozinkben kikUldetni meltozfatott, e10ttlink felolvastatvrân
bovsegesen meg is magyarăztatott; melly szerent mi is azon kegyelmes parantsolatnak effectuatiojăra magunkat obligălyuk. Sig. Mindszent, die 270 Novembris
ges

1784.
Parohus absem;

Biro Mezei Gligor
Hordos Lupu
Volăr Timotheus
keze
Bota Toma
Rob Paskuly
Piskurăn Gyurka

Feă

EskUdtek

+

keze

+

vonăsa

"

vonăsa

Possessionis Mindszent recognitio
AMbb subscriMlt Mindszenti birăk k0zonsege5sen es lakosok is praesentlbus recognosk:allyuk: hogy a felseges kirallyi guberniumnak azon kegyelmes parantsolattya mellyet a rebellisek megzabolaztatăsa vegett k5zink'Je kUldeni meltoztatott processualis commissarius urunk e!OttUnk felolvasvăn, elegendo keppen meg is magyarăztak; mellyhez kepe5't mi is magunkat azon kegyelmes parantsolatnak minden reszben lejendo szoros observatiojăra praesentibus obligăllyult.
Sig. Mindszent, die 280 Novembris 1784.
Mathias Balăsi, ecclesiae romano-catholicae parochus loci eiusdem m.p.
Stephanus B05zăJilllenyi, ecclesiae reformata mind!izentiensis parochus m.p.
Ioan Miele, parohuşuJ. din Minţeritău
Feă

A venek kozill

Bogya Stephan keze
Pap Irimia

+

vonăsa

biro Pakos Gabor keze
Fekete Mihâlly
Talpas Ll:irintz
Prinyi Tamas
Kivoran Gyurka
Bires Janos
Pallyinkăs Lukăt&

+

vonăsa

"

Praecitatus excelsi regii gubernii Transsilvanici patentales per me publicatus Psse recognosco. Sig. in possessione
Kavas, die 280 Novem'bris 1784.
In comitatu Szolnok mediocri, cum Kraszna et Kovar uniti processu5· Ermellyekensis commissiarius Ga'Jriel Keăver m.p.
Orig. în Arh. Stat. Cluj, fond.

Donaţia
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Traducere:

posesiupile existente in plasa Slnm~haiul Eriului a
patentei emise de Guberniul Crăesc al Marelui Principat
al Transilvaniei în ziua de 18 noiembrie a anului 1784 din Sibiu cu privire la
răscoale şi la determinarea poporului ţărănesc aflat în linişte la fidelitate faţl
de Maiestatea Sa prea&acră şi la apărarea patriei. Şi anume
Recunoasterea de

publicării

şi

către

explicării

Posesiunea

Căuaş reci.noaşte

în

următoarele:

Noi cei care ne-am scris mai jos numele cu mîinile noastre şi cei care am
trasat semnul crucii cu mîinile noastre recunoaştem că aim ascultat cuvînt cu cuvint porunca graţioasă a !naltului Crăesc Gubernlu in privinţa ţă!"anilor români
rebeli răsculaţi şi a atitudinii pe care trebuie s-o luăm împotriva lor şi prezenta
poruncă fiind explicată îndeajnA.s în faţa noastră, ne obligăm prin prezenta
si
o respectăm cu stricteţe. Sig. Ziua de 26 noiembrie 1784, în posesiunea Căuaş.
Tass Istvan comisar regesc.
Râtz Janos
semnul + cu mina sa
Biro Gabor
Torsa Abraharn
Nagy Săndor
Juraţi:
Togya Gyurka
Szatmari Togyer
Pergya LOrintz
„
„
Popa Dimitrie, parohuşul din Kavaş.
Jude suprem Balika Peter semnul + cu mina &a
Kiss Gy5rgy
Holtos Peter
Orosz Miklos
Visa T6d6r
Brumăz Danila „
Mtz Peter
Far Jănos
Bătrîni:

"

Posesiunea Cig

recunoaşte

astfel:

Noi juzii din Cig şi locuitorii în general recunoaştem prin prezenta cA
Domnia Sa domnul comisar cercual citind cuvînt cu cuvînt în faţa noastră porunca graţioasă a !naltului Crăesc Gubemiu în privinţa răscu,laţilor, ne-a f!Cllt
să înţelegem corespunzător fiecare punct; drept care şi noi ne Obligăm: ~ă re&pectăm cu credinţă regulele din nllj!Ilita poruncă şi să ne conformăm întrutotul
acestora, ca dovadă şi mai tare întărindu-ne aceastA recunoaştere prin semnlltura mîinilor noastre sau prin trasarea semnului crucii. Sig. In ziua de 26 noiem1lrie 1764 în posesiunea Cig.
Am înţeles porunca Crăescului Guberniu şi împărat. Protopop Gorgan.
Ca jude suprem Marjăn semnul + cu mina sa
Juraţi:
Keresi Opra
Szab6 Laszlo
Boke&' Monaszka „
Bentze Urszully „
„
Boldan Mihally
25 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. Vlll/1984
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Posesiunea

L. GYEMANT

în

Săcăşeni recunoaşte

următoarele:

Subscrişii juzi şi locui1ori din Săcăşeni recunoaştem prin prezenta că Domnia Sa domnul comisar cercual citindu-ne porunca !naltului Crăesc Guberniu
pe care a binevoit să ne-o trimită împotriva creşterii m.Jjmărului şi a răspîndi
rii ţăranilor rebeli răsculaţi, ne-a şi explicat-<J pe larg. Drept care şi noi în toate
ne vom conforma acestei graţioase porunci; ne întărim această recUjll.oaştere prin
scrisul mîinilor noastre sau prin trasarea crucii. Sig. Săcăşeni, în ziua de 26
noiembrie 1784.
Popa Gavril am auzit porunca împărătească de la cinstitul Guberniu.
Ca jude !>Uprem Deâk Janos semnul + cu mina sa
Juraţi:
Erdellyi Istvan
Farkas Janos
Sido Andras
Maxim Tamas
Moga Laszlo
Szalai Andrâs rectorul şcolii m.p. în absenţa preotului.

Recunoaşterea

posesiunii

Unimăt:

Su.bscrişii juzi şi locuitori din UnÎ!l11ăt recunoaştem prin prezenta că domnul CQmisar al acestui cerc citind în faţa noastră porunca graţloa5ă a Inaltului
Crăiesc Guberniu împotriva răsculaţilor, ne-a şi explicat-o pe larg şi ne-a făcut
s-o înţelegem. Drept care şi noi oferim întreaga noastră credinţă, pentru a cărei
dovadă am întărit recunoaşterea noastră cu ~mnul crucii trasat de mîinile noastre. Sig. 26 noiembrie 1784 în posesiunea Unimăt.
Parohu popa Ionu de la' Unimătu.
Jude suprem Borhidi Bogy semnuJ + cu mina sa
Juraţi:
Borhidi Togyer „
„
Csuts Peter
„
Birai Andras
Erdei Ignat
Dintre bătrîni n-a fost nimeni.

Posesiunea

Acîş recunoaşte

prin prezenta.

Noi subscrişii juzi şi locuitori din Aciş recunoaştem prin prezenta că domnul comisar cercual citindu-ne porunca graţioasă a Inaltului Guberniu împotriva
posibilei răspîndiri mai largi a mulţimilor răr>cu.late, ne-a şi explicat-o pe larg;
drept care şi noi ne obligăm întrutotul ~ă efectuăm aceste dispoziţii graţioase;
ceea ce întărim prin semnătura mîinilor noastre sau prin trasarea semnului
crucii. Sig. 26 noiembrie 1784 in pose5iunea Aciş.
Keresztes Mihâly predicator reformat manu propria.
Jude suprem Szabo Istvan semnul + cu mina sa
Juraţi:
Kuki Mihâly
„
Sebestyen Marton „
Molnar Gergelly
"
Kâsa Andras
Virag Janos
Jambor Peter
Dintre bătrîni: Nyiri Andrâs senior semnul + cu1 mina sa
Sz~kelly Istvan
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posesiunii Ciungi.

Noi juzii şi locuitorii din Giungi dăm cu toţii recunoaşterea noastră întă
prin trasarea semnului crucii cu mîinile noastre că inţelegind pe larg prin
<lomnul comisar cercual porunca !naltului Crăesc Guberniu împotriva răilor şi
noi ne vom &~une cu umilinţă în toate acestei graţioase porunci, ceea ce recunoaştem prin prezenta. Sig. In ziua de 27 noiembrie 1784 in posesiunea Aciş.
Popa absent.
Jude suprem Borbola Simon semnul + cu mina sa
Juraţi
SzHagyi Janos
Mlrasan Kirilla
Orha Demeter
Csaba Laszlo
Dintre bătrini: Balkos Gergelly semnul + cu" mina sa.
rită

Recunoaşterea

posesiunii Supurul de Jos:

Noi, subscrisa parte a Supurului de Jos care &"e află în comitat1.1il Solnocul de
Mijloc care aparţine Transilvaniei, dăm recunoaşterea noastră întărită prin trasarea
semnului crucii cu mîinile noastre că prin domnul comisar cercual am înţeles
pe larg porunca graţioasă a lnaltului Crăesc Gu':>erniu în vederea stăvilirii răilor
şi noi ne voon conforma întrutotul acestei porunci graţioase. Sig. Supurul de Jos,
în ziua de 27 noiembrie 1784.
Parohul acestei pose&"iuni, care locuieşte în părţile comitatului Satu Mare, nu a
apărut.

Jucl1· suprem Kurtyan Lupuj SPmnul
Peres Tivada1·
Szkuil'l Dumitru
Monyi Simion
Pap Lukajs
Mârkus Janos

+

Recunoaşterea

Noi

subscrişii

juzi

şi

locuitori din

cu mina sa

posesiunii

Periş.

Periş recunoaştem

cu

toţii că

am

înţeles

pi· larg prin domnul comisar cercual porunca graţioasă ·a Inaltului Crăesc Gu-

bl·rnlu ln vederea stăvilirii oastei ţărAneşti răsculate; drept care şi noi prin prezenta ne obllgAm la respectarea strictă a acestei graţioase porunci. Sig. Akos. In
ziua de 27 noiembrie 1784.
Jude suprem Kls Jănos semnul + cu mina sa
Kirl M'ihăly
Kala Mikl6s
Szilăgyi Gyorgy
„
Daroczi l&tvân
Csata Janos
Katona Andrăs
Tagl6 Jânos
Burjany Peter
N. B. Parohul acestei posesiuni este absent.
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Dintre bAtrini şi locuitorii de rtnd:
Csata Mihaly semnul
Csaki Pâl
BUl!lnany Mihâlly „
Kata Andras
Peter Andras
Balog Janos

Posesiunea

+

L. GYEMANT

cu mina sa

„

Minăeni recunoaşte

astfel:

Noi subscrişii juzi şi locuitori din Mihăeni recunoaştem prin prezenta cA
domnul comisar cercuial a citit în faţa noastră cu voce tare şi ne-a explicat pe
larg porunca Inaltului Crăesc Guberniu îndreptat! spre st!vilirea înmulţirii ln
continuare a oastei răsculate. Drept care ne obligăm prin semnătura mîinilor
noastre sau prin trasarea semnului crucii să efectuă(m aceast! poruncă graţioa~A.
Sig. Mihăeni, în zilua de 27 noiembrie 1784.
Hajdu Janos predicator în funcţie a bisericii reformate din
Jude suprem Vajda Ferentz.
Juraţi:
Szekelly Istvăn semnul + cu mina sa
Kis Janos
Ko&a Ferentz
„
Paputza T6gyer „
Orosz Laszlo
PetOk Janos
„
Kolosi Janos
Dintre bAtrini:
Balasi Mârton semnul + cu mina sa
,,
„
S6s Mihally
Juhâsz Gyfugy

Recunoaşterea

posesiunii

Mihăeni

m.p.

Ţegnea.

Juzii şi locuitorii din Ţeg>hea recunoaştem prin prezenta cA domnul comisar cercual citind în faţa noastrA poru.nea graţloasA a Inaltului CrAesc Gubernlu care e indireptatA spre stAvilirea rAsculaţllor, ne-a şi explicat-o pe larg;
despre care ne dAim acea$1A recunoaştere lntAritA cu semnul crucii trasat cu
mlinile noastre. Sig. Mihăeni ln ziUta de 27 noiembrie 1784.
Jude Suprem Szilagyi Gergelly semnul + cu minai sa.
Fejervari Janos
Juraţi:
Kovats Istvan
„
Kosar Peter
Pap Simon
„
Dti Istvan
"
Illyes T6gyer
Parohul e absent.
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posesiunii Satul Mic.

Cei din Satul Mic recUiiloaştem prin prezenta că domnul comisar cercual citind in faţa noastră porunca graţioasA a !naltului Crăesc Guberniu pentru stAvilirea ţărănimii ră&culate, ne-a şi explicat-o pe larg; drept care şi noi sîntem
gata să ne supunem acestei graţioase porunci. Sig. Mihăeni, 27 noiembrie 1784.
Jude suprem Palyinkas Lărintz sEm"1nul + cu mina sa.
Juraţi:
Povor Janos
„
Mod6k Mihally
"„
Nuka Mihally
Lippai Jakab
„
Mod6k Demeter
Tilvats Ignat
„
„
Tatar Simon
Parohul e absent.
Din posesiunea Supurul de Sus a apărut numai judele suprem, puţinii locuitori din părţile aparţinînd Transilvaniei nefiind găsiţi acasă. Aşadar patenta
a fo~t publicată şi citită numai judelui suprem; aceasta a recunoscut astfel:
Eu judele suprem al Supurului de Sus mărturisesc cu bună credinţă că am
înţeles pe larg por\li11ca graţioasă pe care !naltul Crăesc Guberniu a binevoit să
ne-o trimită pentru stăvilirea răsculaţilor şi mă angajez atit la respectarea acestei graţioase porunci de către mine însumi cit şi să-i fac pe cei care din cauza
a'Jsenţei lor n-au putut apare cu ttnine la locul poI"llncit să o înţeleagă corespunzător şi &A o respecte. Sig. MihAeni, in ziua de 27 noiembrie 1784.
Jude suprem Mono lml'C seimnul + cu mina sa.

Recunoaşterea

posesiunii

Craidorolţ.

Noi subscrişii juzi şi locuitori din Craidorolţ recunoaştem cu toţii prin prezenta că domnul comisar cercu.al citind in faţa noastră cuvînt cu cuvint porunca
graţioasă a !naltului Crăesc Guberniu dată in vederea stăvilirii prădăciunilor
mulţimii rebele amă.gite, ne-a şi explicat indestUiiăttor toate punctele acesteia;
drept care şi noi ne obligăm prin acest act de recunoaştere şi obligaţie întărit
prin semnătura mîinilor noastre sau prin trasarea S€$J1nului crucii cu mina noastră să respectăm întrutoate cu stricteţe această graţioasă poruncă în toaite prevederile sale. Sig. Craidorolţ. ln ziua de 27 noiembrie '1784.
Lakatos Gyorgy predicatorul bisericii reformate din Craidorolţ m. p.
Lipcsei Gyorgy din partea bisericii româneşti din Craidorolţ.
Jude suprem Imre Demeter semnul + cu mina sa
Juraţi:
Sajtos Demeter
Czigany Peti
Dan Janos
"
L~sor Gabor
"
Gyorgy Peter
Bătrîni:
Gardos Simion
N~eth Andres
Petok Andras
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L. GYEMANT

posesiunii Eriu-Sîncraiu.

Noi subscrişii juzi şi locuitorH din Eriu-Sîncraiu recunoaştem cu toţii prin
prezenta că domnul comisar cercual, citind nouă cu,vînt cu cuvînt porunca graţioasă a !naltului Crăesc Guberniu dată în vederea stăvilirii prădăciunilor mulţimii rebele amăgite, ne-a şi explicat corespunzător toate
punctele acesteia;
drept care şi noi ne o'bligăm cu gj;ricteţe prin actul nostru de recunoaştere întărit cu semnătura mîinilor noastre sau prin trasarea semnulu,i crucii să respectăm întru toate cu credinţă acea poruncă graţioa&ă. Sig. Eriu-Sîncraiu, în ziua
de 27 noie~mbrie 1784.
Makodi Mihaly predicatorul 'Jisericii reformate din Eriu-Sîncraiu m.p.
Popa Vaselie parocu eclisii neunite de la Sîncraiu.
Jude suprem Boros Mihâly semnul + cu, mina sa
Juraţi:
Mezei Demeter
Keresi Miklos
Opra Flora
Csobany Peter
Gulyâs lmre
Bătrîni:
Kosârk.a Janos
Kovari Latzko
Kis T6gyer
Filep Demeter
Kopasz Kosztin
Kisfalvi Lupuly

Recunoaşterea

posesiunii

Ghirolţ.

Noi juzii din Ghirolţ recunoaştem cu toţii prin prezenta că citindu-se în
porunca graţioasă a Inaltului Crăesc Guberniu pe care a binevoit sl
ne-o trimită în vederea stăvilirii răsculaţilor, ne-.a fost explicată pe larg; drept
care şi noi ne obligăm la efectuarea acelei porunci graţioase. Sig. MeSC'ntea, în
ziua de 27 noiembrie 1784.
faţa noa&tră

Parohul e absent.
Jude suprem Mezei Gligor semnul
Hordos Lupu
Juraţi:
Volar Timotheus
Bota Toma
Rob Paszkuj
Pislrurăn Gyurka

+

cu irnina sa.

Recunoaşterea

posesiunii Mesentea.

Subscrişii juzi şi locuitori din Mesentea recunoaştem cu toţii prin prezenta
domnul comisar cercual citindu-ne porunca graţioasă a !naltului Crăe&c Guberniu pe care a binevoit să ne-o trimită în vederea stăvilirii răsculaţilor, ne-a
fost explicată corespunzător; drept care şi noi ne obligăm prin prezenta la respectarea strictă întrutotul a acelei porunci graţioase. Sig. Mesentea, în ziua
de 28 noiembrie 1784.
Mattias Balâsi, parohul bisericii romano-catolice din acest loc m.p.
Stephanus Boszormenyi, parohul bisericii reformate din Miesentca m.p.
Ioan Miele parohuşul din Minţentău.

că
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Jude suprem Pâkos Gabor &emnul
Fekete Mihâly
Talpas Lorintz
Prinyi Tamas
Kivoran Gyurka
Bires Janos
Pallyinkâs Lukats „
Dintre 0ătrîni: Bogya Stephan
Pap Irimia

+
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cu mina sa.

„

Recunosc publicarea de către mine a 81111inti·tei patente a !naltului Crăesc Guberniu al Transilvaniei. Sig. in posesluinea Căuaş, in ziua de 28 noiembrie 1784.
Comisarul cercului Sînmihaiul Eriulul din comitatul Solnocul de Mijloc unit
cu Crasna şi Chioar, Gabriel Keover m.p.

7. li84 noiembrie 28,

Tăşnad.

Scrisoarea Cristinei Gyulai către soţul ei, Sigi$lllund Kornis, de5pre posibilitatea extinderii răscoalei ţărăneşti in SAlaj. Anexează o scrisoare din Debreţin
despre ecourile răscoalei în Ungaria şi Polonia.

Edes szivem,

Ujaban is csokallok ălelek eszerszer es kerlek tudosics mivel meg csak egy
leveledet vettem, en pedig mar az ătediket irom remelem veted oket, mik csak
a nagy Felelemel es retegesel vagyank csak az Isten tugya mit csinaljunk en inet
ircm Vaji uraktol ezen levelet mivel itten ebedelven vacsarara is meg maraszlotak, de ltten is csak a sok Felelmet es rebegest haljak mindennek jăn a levele de csak a sok rosz hirek csak egyedi.il az ur Istennek szent kegyelme ha
meg tart beni.inket mas semisem; ezek a Kalvinistak azt rebeggetek hogy Selmicz Banyanal Magyar orszagot szasz ezer nemeseg volna fegyverben es az O
Felsege Banyajat fel vertek volna es magok veretnek penzt de ezek nem olnek
senklt, ezekr61 azt velhetti az ember 'az O Felsege elen volminak. Telekl Lajosne azt irta a lanyanak hogy ugy hajok hogy a Szilagyblan szandekoznanak a
tolvajok es az ide vaio Kraszna meljeki nep meg a magyarsag is oremel varja,
az egy ur Isten tugya mit csinaljunk. K.'emeny Farkas azt irta Teleki I.ajcsnak
hogy a Katonasag is gojobes es seret hejet Korpaval toltik a puskajakat csak ugy
vertek 6ket. Huszar es vet Debreczenb61 az volt minoritajânak levelet azt is le
irva ki.ildem, ha M'agyar orszagat bâtorsag volna csak leg job volna nekem P'estre
menni, de nem tugyak ara is batorsagose.
Teleki Lâ]osek vetek levelet hogy hazagsag a Barcsai Lajosne hal<ila. Devan vagyon, az ur Isten el ne hagyrn beniinket csak azon kerjiik tudoslcs edes
kincsem hogy mi velOk legyi.ink es minden leg kiseb tudositast kfu:eled veli.ink.
Talam meg job let volna nekiink Kolosvarra menni, Kemeny Farkas nem ir
semit, hogy Szebennel 40.000 ember volna. Kemeny Farkasek is meg Kolosvart
vanak azt is irta Kemeny Farkas mind hogy mostan Kolosvârra az urasagok a
Portekajokat be vitetek, a parasztak azt mereszeltek mondani jol teszek az urak,
vitesek, mivel otan egy csoportban kapjâk a tolvajok.
Az Ur Isten âgyon meg edes kincsem es vezerelyjen az O Szent akarattya
szerint es az Ur Istennek minden âldâsa legyen veled es veliink is es mlnyajunkal ha tobet nem lattok meg bocsâs is ha en halak elob. Imatkozal erettem,
meljel az urnak szent oltalmâban ajallok es vagyok
!gaz szivi.i hivf tarsad
Edes kincsem
Gyulai Kristina
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Ebol a minorita levelebol mi nem sokat ertetilnk mivel C'ljan zavarva van
irva.
A Haramiaknak cgy spionyat 21 meg fogtak a placzon sok nyelveket tud,
fechtmaister a ki kemnek lciildetet vagy vane katonasâg, pedig alig van 12 :mert
mlnd el mentek Zarand varmegyeben, es hogy Wbeket es verba valjon vonna~
pedig 11.000 mar minden fele nemzetsegb51, sott a Borgastol ls fii vezerek valami Baranyaji, a ki az el mult habaraben Kaszeroztatak, igy valat az Belikum
examen'ben vagy 8000 mondjak hogy mar Bakonbol el hajtot sok serteseket az
haramiak a kik kozet 600 vagyon a Pilsp0kladanyi Dominiumjâbol a ki Kameralis joszag a kivel magom is beszellettem es hogy a Zarand varmegyei szolga
bironak keszet labat el vagtak. Lengyel orszagbol hallatak hogy O Felsegenekl
irtak volna a lengyelek hogy O Felsege venne Id az C't vaio nepet mert kiilomben
ha valami tOrtenek O Felsege maganak tulajdonicsa a midon O magoknak kiraj t akarnak valosztani.
A tobbi ujsâgokat magom szemeljem szerint mentol hamarabb el fogom
hoszni.
Debreczen 23 Novembris.
Orig. în Arhiva ist. a Fii. Cluj-Napoca a Academiei, Col. Mike, Az
oltihokrol, p. 339-345.

Trad~ere:

Dragul meu,

Din nou te sărut şi te îmbrăţişez de o mie de ori şi te rog să-mi trimiţi
pentru că ţi-am primit doar o singură scrisoare, iar eu ţi-o scriu deja a
cincea. Sper că le-ai primit pe toate. Noi sîntem aici in mare teamă şi groază,
numai D\lllllnezeu ştie ce &ă facem. Eu îţi scriu această scrisoare de la domnii
Vaji, unde am luat prînzul şi ne-au oprit şi la cină. Şi aici se aude doar despre
frica şi groaza multă. Toţi primesc scrisori, dar numai CUi veşti proaste. Doar
sfînta graţie a Domnului Dumnezeu ne va salva, altceva nimica; aoeşti calvini
ziceau că la Schemnitz in Ungaria ar fi luat armele o sută de mii de no'::>ili, ar
fi prădat mina MaiestAţii Sale şi ar bate ei înşişi monedă. El însă nu omoar4.
pe n~meni, deşi s-ar putea crede despre ei că sînt împotriva Maiestăţii Sale. Soţia lui Teleki Lajos i-a scris fiicei sale că &-a auzit cum că hoţii ar intenţiona
s-o ia spre Sălaj şi cA poporul de pe-<alcl, de pe Crasna, chiar şi maghiarii, i-ar
aştepta cu bucurie. Doar Domnul Dumnezeu singurul ştie ce să facem. Kemeny
Farkas i-a scris lui Teleki Lajos că armata ln loc de gloanţe şi alice lşi încarcă
armele cu tărîţe şi se lasă bătută. Huszâr a primit o scrisoare a fostului său că
lugăr minorit din Debreţin. O trimit şi pe aceea în copie. Dacă în Ungaria ar fi siguranţă, poate ar fi mai bine pentru mine să merg la Pesta, dar nu, ştiu dacă şi
acolo e linişte.
Familia Teleki Lajos · a priµiit o scrisoare după care ar fi o minciună
moartea soţiei lui Bara.ai Lajos. Ea este la Deva. Domnul Dumnezeu să nu ne
părăsească. Noi te rugăm doar, comoara mea scumpă, să ne comunici ce să facC'Al
şi noi îţi vom scrie despre cea mai mică veste pe care o aflăm. Poate ar fi fost
mai bine să mergem la Cluj. Kemeny Farkas nu scrie de loc că la Sibiu ar fi
40000 de oameni. Familia Kemeny Farkas e la Cluj, Kemeny Farkas mai scrie
că toţi domnii şi-au dus acum lucrurile la Cluj, iar ţăranii au îndrăznit să spună
că ':line fac domnii, sA le ducă, mAcar hoţii le vor gAsi la un loc.
Domnul Dumnezeu, 5ă te binecuvinteze comoara mea dragă şi să te călău
zească după Voinţa Sa Sacră. Toată graţia Domnului Dumnezeu să fie cu tine şi
veşti

1
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cu noi, cu toţii. Dacă nu ne-am mai vedea să mă ierţi că am murit .înaintea ta.
te rogi pentru mine. Cu care te încredinţez protecţiei sfinte a Domnului şi
sînt, comoara mea dragă, tovarăşa ta fidelă, cu inima dreaptă

Să

Gyulai Kristina.
Din această scrisoare a minorituluJ noi n-am
atît de încuroat.

înţeles

prea mult fiind

scrisă

In ziua de 21 au prins un spion al tilharilor în piaţă. El ştie 1multe limbi
a fost trimis ca spion &ă vadă dacă e armată. Dar de-abia sint 12 soldaţi pentru că toţi au plecat în comitatul Zarand. El voia sA recruteze pe mai mulţi, deşi
sint deja llOOO din diferite neamuri, ba chiar şi de la Borgas. Conducătorul lor
principal e un oarecare Baranyaji, care a fost recrutat în rA:ziboiul trecut, dUiPă
cum a declarat 1a ancheta militară. Se zice că din Muinţii Bakony tilharii au şi
luat vreo 8000 cle porci, intre care 600 din domeniul PUsp0kladăny, care e un
domeniu cameral. Eu inswni am auzit că au tăiat miinile şi picioarele judelui
nobiliar din cqmitatul Zarand. Din Polonia se aude că polonezii i-ar fi scris Maiestăţii Sale să scoată armata de acolo, pentru1 că altfel, dacA se intimplă ceva,
Maiestatea Sa sA şi-o reproşeze sieşi. Ei vor să-şi aleagă rege.
Celelalte noutăţi le voi aduce per&onal cit mai curînd.
şi

Debreţin,

în 23 noiembrie.

8. 1784 decembrie, 2,
lntărirea

Tlşnad.

jurămîntului

locuitorilor tirgului

de

credinţă

faţă

de

impăratul

Iosif ca al II-lea al

Tăşnad.

Mi Nemes Kra&sna es Kovarral egyesUlt K&zep Szolnok Varmegye es Tasmid Mezo Varosi kozonseges bels& es killso rendbeli nemes es Irozrendbell lakosak az kik ide alabb neveinket irjuk, vagy imi nem tudvan kezelnk kereszt
vonasaval az publicalt dolgot recognoscaljuk ezen irasunk alta! vallyuk hogy valamint ennek elotte es mostan is dlcsosegesen uralkod6 Felseges Mlisodlk Josephus Csaszarunkhoz, orok0s Fejedelmiinkhez O Felsegehez, nemes hazank tarvenye szerlnt Homagiumunkat le tettUk es magunkat hittel az O Felsege hUsegere lekotelezziik, ugy most is abba egesz elet:iink 1neg maradasăig allandoul
meg maradunk, lekotellezilk magunkiat, allandoul mostan is ajanljuk.
Zalanyi Bajta Samuel
Tasnadi Reformata Eklesianak Ministere
Popa Vasilie paroh rumânesc
Bak6 Janos Tasnadi Refonnatus Scholae Rector m.p.
Ta.snâdi Refonmat'll6 organista
Szava Mihaly
Hatvani Andras ministrand. m.p.
Darpeneck m.p. Ecksch <?> m.p.
Sulzencck m.p.
Schenk m.p. Karpf Kristel m.p.
Ferencz Abraham
Tasnad Mezo Varosa F'Obiraja
A. Szabo Mihaly m.p.
Hadnagy
Mik Joseff m.p.
EskUtt Szalontai Mihaly m.p.
Eskiitt Pop Istvan +
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Eski.itt Tonko Mihaly +
Eski.itt Szasz Mihăly +
Eski.itt Erd6s Mihăly +
Eski.itt Sz616si Gyorgy +
Eski.itt Szilagyi Janos +
Eski.itt Fiirtos Istvan m.p.
Eski.itt Ifju Simon Istvan +
Eski.itt Molnar Gyorgy +
Eski.itt Szenksi Ferencz m.p.
Joseph Szecsi als
Richter
Joseph Kehl m.p. Geschwchrener
Johanes Burdst m.p.
Honnes Lehrer +
Chonrath Friedrich m.p.
Antonius Gossner m.p.
Martin Dohler als Geschworner
Joseph Leit m.p.
Franz Ferenbacher Geschworen
Matthiass Schoss Gerichtsmann
Hans Jerg Kossler m.p.
Antreas Schuller m.p.
Szegedi Sigmond m.p.
Tanzer Josef +
Magyar Varosbeli Nepi.ink nevei:
N. Arasz Istvan m.p.
N. Dakfalvi Symon +
Barabăs Mărton

N. Asztalos Gyărgy +
Papai Istvan +
·
Ozvegy Kerszekhl Istvan +
Ozv. K0vacs Irnre +
Balku Gylirgy .· m.p.
Boros Gylirgy m.p.
Farago Ferericz m.p.
Xersszteli Jai:ios m.r
Farago Andrăs rn.p.
Kovacs Janos+·
Fejes Janos +
Homoki Janos + ,,
Komaromi Imre +
Fekete Mihăly +
Bir6 Janos +
Xassai Istvan +
Almasy Mlhăly +
Beretz Janos +
Kovats Jozsef +
Szab6 Stephan m.p.
Pod Szab6 MIM.ly m.p
Jăszfalvl Ki.itz +
Fekete Imre +
Hossu Mlhăly +
Bom Janos +
Vig Gyorgy +
Desi Mihăly +
Pap Andres+
Fejo Gyorgy +
Kakusi Jăn0s +

L. GYEMANT
Idian Janos +
Nyuhri Laszlo +
Pal. Janos +
Bir6 Mikl6s +
Ededy Laszlo +
Pap Gabor +
Nyuzo Zslgmond +
N. Szabo Mihăly +
Paladi Ferencz +
Die Nahmen
Joseph Schreiber +
Christian Biro m.p.
Varga Gyfuogy +
Gyalai Istvan m.p.
Albu Bela +
Molnar Gyorgy m.p.
Olah Antal+
Pal Andrăs +
Kolosi Janos +
Fazekas Gyorgy +
Szabo Zsigmond +
Vekony Istvan +
Csom Gyorgy +
Tot Andras +
Raknya Janos +
Csala Janos +
Vekony Jancsi +
Szabc Jozsef +
Prisu Jozsef +
Nyesi Mihaly +
Tornyi Andras +
KQza Andrăs +
Sos Janos +
Deak Janos +
Huszar Laszlo +
Locse Peter +
Dan Simon +
Nagy Mihăly +
Buda Jănos +
Baran Jos. +
Foldi Kovacs +
Jussu Samu +
Rakote Janos +
Gaius Justei +
Matheis Stlrr +
Gaspar. Schmidt +
Josef Woser m.p.
Jorg Betz +
Andoni Mi.iller m.p.
Johannes Binder +
Andreas Moser +
Jacob Lindenmann m.p.
Rathmus Biro m.p.
Joseph Mascher m.p.
Antonius Mi.ihle m.p.
Joseph Juschke m.p.
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Mathias Lupuleţ +
Antonius Dischler +
Jacob Burghardt m.p.
Thomas Engel +
Mathias Burghardt m.p.
Llirintz Lacher +
Andreas Roth Mayer +
Josef Gofert +
Sebastian Umher +
Friedrich Thoma +
Lucas Gross +
Mathias Binkler m.p.
Adam Sumer +
Josef Kneble +
Johannes Glatz +
Mathias Wohnh +
Paul Merkher +
Matheis Witz +

în vremea

răscoalei

lui Horea
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Matheis Stilrmenger
Lorinz Gozer m.p.
Conradt Binder +
Johannes Dodto +
Simon Valtzer +
Lorentz Stirner +
AndC'ni Mii:isch +
Sebastian M6sch +
Frantz Dorner +
Conrath Thomo +
Joseph Lang +
Xaverii Messer +
Jacob Mellau +
Frantz Horn +
Andoni Merchle +
Andoni Siebner +
Melchior ~iimerling

+

+

Melly e szerint tett magunk alazatos homagiali kotelessegiink, magunk es az
egesz Tasnad Mezo VS.ros Communitas neve, akaratja arant adjuk ezen Varosunk egyenlO akarattal kOlt es usualis pecsetiinkel megcrositett leveliinket fide
nostra mediante.
Tasnad Die 2-a Mensis Decembris 1784
Tasnadi fobiro A Szabo Mih0.lly
es az egesz Varosi Communitas
m.p.
L.S.
Per Morar Mcyzen Beregszasz m.p.
Orig. în Arh. Stat. Cluj, fond. Donaţie D. Braharu (nenumerotat).

Traducere:

Noi, locuitorii nobili şi de rînd, din interiorul şi din exteriorul comunităţii
tîrgului Tăşnad şi din comitatul nobiliar Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi
Chioarul, care ne scriem mai jos numele noastre sau neştiind carte recunoaştem
lucru.I publicat prin trasarea semnului crucii cu mîniile noastre, prin aceastA
scriere mărturisi1m că precum înainte şi acum am depus omagiul nostru, conform
legilor patriei noastre nobile, către Maiestatea Sa, împăratul nostru şi principele
ereditar Iosif al doilea şi ne-am obligait prin jur.li.mint ca să-i f.im credincioşi
Maiestăţii Sale. Ne angajăm şi promitem acum să rămînem în credinţa acea&ta,
pe toată durata vieţii noastre, nestrămutaţi.
Zalanyi Bajta Sămuel, preotul bisericii reformate din
Popa Vasilie paroh rumânesc.
Bako Janos rectorul şcolii reformate din Tăşnad m.p.
Szăva Mihăly organistul reformat din Tăşnad
Hatvani Andrlls capelan m.p.
Darpeneck m.p.
Ecksch <?> m.p.
Sulzeneck m.p.
Schenk m.p.
Karpf Kristel m.p.
Ferencz Abraham judele suprem al tîrgului Tăşnad.
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A. Szabo Mihâly m.p. ductor.
Mik Joseff m.p.
Jurat Szalontai Mihaly m.p.
Jurat Pop Istvan +
Jurat Tonko Mlhăly +
Jurat Erdos Mihăly +
Jurat SziO!Osi Gyorgy +
Jurat SzUflgyi Jânos +
Jurat Filrtos Istvan m.p.
Jurat Simon fatvan junior +
Jurat Molnăr Gyorgy +
Jurat Szenksi Ferencz m.p.
Joseph Szecsi ca jude.
Joseph Kehl m.p. jurat
Johanes Burdst m.p.
Honnes Lehrer +
Chonrath Friedricl: m.p.
Antonius Gossner m.p.
Martin Dohler jlJil"at
Joseph Leit m.p.
Franz Feren·'lacher jurat.
Matthlass Schoss judedltor.
Hans Jerg Kossler m.p.
Antreas Şchuller m.p.
Szegedl Sigmond m.p.
Tanzer Josef +
Numele celor din oraşul maghiar:
Nobil Ara&z Istvan m.p.
Nobil Dăkfalvi Symon +
Barabăs M4rton +
Nobil Asztalos Gyorgy +
Pâpal Istvan +
VAd. Kerszekhi Istvân +
VAduv Kovăcs Imre +
Balku Gyorgy m.p.
Boros Gyărgy m.p.
Farago Ferencz m.p.
Keresztell Janos m.p.
Farago Andrăs m.p.
Kovâcs J ânos +
Fejes Jânos +
Homokl Janos +
Komâromi Imre +
Fekete Mihâly +
Blr6 Janos +
Kassal Istvân +
Almă&Y MlihAly +
Beretz Janos +
Kovats Jozsef +
Szab6 Stephan m.p.
Pod Szab6 Mihâly m.p.
Jaszfalvi Kliltz +
Fekete Imre +
Hossu Mihâly +
Bom Janos +
Vig Gyărgy +
D~si Mlhăly

Pap Andrâs

+
+
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Fej6 Gyiirgy +
Kakusi Jănos +
Idian Janos +
Nyuhri Lăszl6 +
Pâl Janos +
Bir6 Mikl6s +
Ededy Laszlo +
Pap Gâbor +
Nyuzo Zsigmond +
Nobil Szabo Mihâly +
Paladi Ferencz +

Numele.

Joseph Schreiber +
Christian Biro m.p.
Varga Gyorgy +
Gyalai Istvan m.p.
Albu Bela +
Molnâr Gyorgy m.p.
Olah Antal +
Pal Andras +
Kolosi Janos +
Fazekas Gyorgy +
Szabo Zsigmond +
V ekony Istvan +
Csom Gyorgy +
Tot Andras +
Raknya Jancs +
Csala Jânos +
Vekony Jancsi +
Szabo Jozsef +
Prisu J ozsef +
Nyesi Mihaly +
Tornyi Andras +
Koza Andras +
Sos Janos +
DMk Janos+
Huszar Laszlo +
Locse Peter +
Dan Simon +
Nagy Mihâly +
Buda Janos +
Baran Jos. +
Foldi Kovacs +
Jussu Samu +
Rakate Janos +
Gaius Justei +
Matheis Stlrr +
Gaspar Schmidt +
Josef Woser m.p.
Jiirg Betz +
Andoni Milller m.p.
Johannes Binder +
Andreas Moser +
Jaccb Lindenmann m.p.
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Rathmus Biro m.p.
Joseph Mascher m.p.
Antonius Milhle m.p.
Joseph Juschke m.p.
Mathias Lupuleţ +
Antonius Dischler +
Jacob Burghardt mo.p.
Thomas Engel +
Mathias Burghardt m.p.
Lorin tz Lacher +
Andreas Roth Mayer +
Joseph Gofert +
Sebastian Umher +
Friedrich Thoma +
Lucas Gross +
Mathias Binkler m.p.
Adam Sumer +
Josef Kneble 7
Johannes Glatz +
Mathias Wohnh +
Paul Merkher +
Matheis Witz +
Matheis Stilrmenger +
Lorinz Gozer m.p.
Conradt Binder +
Johannes Dodto +
Simon Valtzer +
Lorentz Stirner +
Andoni Mosch +
Sebastian Mosch +
Frantz Dorner +
Conrath Thomo +
Joseph Lang +
Xaverii Messer +
Jacob Mellau +
Frantz Horn +
Andoni Merchle +
Andoni Siebner +
Melchior Kilmerling +
Drept care dăm această scrisoare a noastră in privinţa depunerii jurămin
tului omagial cu supunere conform voinţei şi sub numele nostru şi a întregii
comunităţi a tir.gului Tăşnad, scrisoare elaborată din voinţa comună a acestui ora~
şi întărită cu pecetea noastră obişnuită.
Tăşnad

în ziua de 2 a lunii decembrie 1784.
Judele suprem al Tăşnadului A. Szabo Mihâly
şi întreaga comunitate a oraşului m.p.
L.S.

Prin Morar Moyzen Beregszasz m.p.
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Mare.

Raportul comisarului procesual Teodor Kis către Tabla continuă a coonitatului SolnocuJ Mijlociu unit cu Crasna şi Chioar, prin care l!'elatează publicarea
patentei de liniştire a răscoalei în satele cercului Şomcuta Mare.
Inclita Tabula Continua ludiciaria!
Domini Domini Patroni Gratiosissimi Collendissimi !
De dato 22da Novembri& Zilahon a Patentalis mellett Jrolt Nagysagos Tabla
Parancsolatyat 25ta de1'utan 4. orakor vottem alazatosson, melly parancsolatot
legotton mas nap ugy mint 26ta a Nagy Somkuti Processus'Ja meg indultaim, falurol falura menven publicaltam, meg magyarastam, es a Patentalisban kolt
punktumokat a nepel megertettem, mely dolog hogy nagyobb modalitasal ment
legyen veghez, ezen relatiomban includalt papirosra, az olah papok magok sajat
kezek subscriptiojokal recognoscaljak hogy a Patentalisban lOOlt pupktumokat
meg ertettek, az birak e& venyei kezek kerest vonasakal. ln reliquo expertls favori bUtS et gratiis me enixe comendatu~; persista.
Inclitae Tabulae Continuae Judiciariae
humillimus servus
Theod<orus> Kis m.p.
Processualis Co,mmissari us
<Pe verso:>
Adresa:
Ad Inclitam Tabulam Continuam ludiciariam lncliti Comitatus Szolnokl
Medii cum Kraszna Kovar uniti, Domini& Dominis Patronis Gratiossimis Collendissimis.
<~zoluţia

de primire;>

Orig. hîrtie, pecete

. 310. Pu,b. 9a Decembris 1784
inelară

în

ceară neagră,

aplicată

pe verso.

Specificatio

parochum, judicum et senium in drculo Kovar
in processu Nagy Somkut pagatim serie sequentu111.

In possessione Durusa
Eu popa Simeon mi s-au vestitu comişie tmpărAtească şi o am
Falus biro inq <uilinus> Meries DQPDitru keze kerest von·asa
Falu eskutye Dancs Mikulas +
N <eme>s Durus Vaszelika +
Nob<ilis> Duru& Simeon judex +
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ln possessione Steser
E<u> popa Toder cel bătrln
Falus ·':>iro Buja Gyorgy +
Iob<agio> Triff Onn +
In<qUiilinus> Kodran Tanaszije
Io<bagio> Buja Krecsiun +

+

ln possessione N. K6rtvelyes
Eu popa Theodor amu înţelesu
Falus biro Avram Petre +
Eskilt Tunsz V.aszalie +
Item Stilnik Nyikita +
lob<agio> Atyim Nutz +
Iob<aglo> Tun&'Z Stefan +
Io<bagio> Petran Gyorgy +
Io<bagio> Dan Petre +
Io<bagio> Matyas Pintya +
Io<bagio> Finb Zakarie +
Io<bagio> Matya Danila +

comişie

Translatus
Io<bagio> Atyim Petre +
Io <bagio> Toma Onu +
Io<bagio> Avram Ilie +

ln Possessione Fericse
Popa Vasile Ferice vlzlnd comişeu am
Falus blro Lazar Kifor +
E.slrlit Utza On +
Item Toma lrlimle +
Item Toma Mlhaly +
Item Lazar Mark+
Io<bagio> Lazar Gevrilla +
Io«'Jagio> Lazar Mitru +
Io<bagio> Utza Vaszly +

lnţeles.

'
ln Possessione Gaura
Popa Theodor cel tin<Ar> comişie o-am
Falus biro Morosan Onn +
Es.kilt Szlma Todor +
Item Szlma Vanya +

lnţeles
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ltem Szima Gligorie +
Item Kosztin Togyer +
N<obilis> Mogos Gligor +
N <obilis> Lupsa Kostan +
N<obilis> Timar Gyorgy +
lo<bagio> Alb Vaszalie +
N<obilis> Szabojan Mihaly
N <obilis> Vajda Ursz +
N<obilis> Bob Prckup +
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+

In Possessione Torokfalva
Madarasu popa Ioanu, Nejllliş cetindu
Falus biro Triff Lup +
Eskiitek Kozma Nyi!>tor +
Item Indre Ursza Iuon +
lob<agio> Indre Gyorgy +
Nob<ilis> Vesze Ursz +

comişeul

l-am

<Translatus Torokfalva>
N <obilis>
N <obilis>
lo<bagio>
lo<bagio>
lo<bagio>
lo<bagio>

Petyer Gligor +
Vesze Togyer +
Kozma Gligor +
Ko:z;ma Onu +
Lupsa Onu +
Meries Ursz +

In Possessione Csolt.
Popa Ilie celind comişeulu I-amu
Falus biro Borbelly Gyorgy +
Eskiit Borbely Ignat +
Nob<ilis> Koszte Timofie +

înţelesu.

ln Possessione Hovrilla
Popa Petru cetendu cOmişeulu1 1-amu
Falus 'J:ro Atyim Ursz +
Eskiit Atyim Lukacs +
Item Atyim Petre +
lo<bagio> Atyim Petre senior +
lo<bagio> Atyim Dumitru +
lo<bagio> Atyim Tanaszije +
26 - Acta Mvsei Poroliesensis -

înţelesu.

voi. VllI/198•
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In Possessione N <ag>i Somkut
Eu Popa Gabor am înţeles comişie
Falus biro Dumb Indreyi +
Eskiit Mik Onu +
Item Marinkas Vaszalie +
Idem N <obilis> Mec!> Todor +
N <obilis> Mlk Lup +
N <obilis> Dragos Petre Ursz +
N <obilis> Mecs Onu +
N <obilis> Buda Ianos +
N<obilis> Mecs Vasalie +
N <obilis> Butyan Palko +

că

o am

înţeles.

ln Possessione Hoszufalva

Pr<e>cu<m> eu popa Grigo<r>e
tesc l-am <in>ţelesu.
Falus biro Kordos Lup +
Eskiit Pop Irimie +
ltem Szakats Petre +
N <obilis> Mlkle Avram +
Ott Gevrilla +
N <obilis> Kordos Lup +
lo<hagio> Bole Dumitru +
lo<bagio> Manga Indrej +

văzînd

şi

ceti<n>d

In Possessione Magos falva

Popa Georgkie văzîndu comisău I-amu
Popa Timofie am înţeles comişeu
N <emes> biraja Pap Kosztan +
Falus biro Grossonn Onu +
Eskiit Buja GUgor +
Item Maczak Gligorie +
Item Gulas Gligor +
N<emes> Pap Stefan +
lo<lbagio> Grossonn Togyer +

înţelesu.

In Possessione Pribikfalva
Popa Procopie văzind comlşie om
Falus biro Angyelan Iacob +
E&kut Szusza Petre +
Item Busekan Onu +
Item Zajka Szamollla +
Item Morosan Ursz +
Item Sztan Onu +
Item Sztan Alexa +

lnţeles.
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In Possessione Fejerszek
Popa Procopie cetii comişeul am înţeles.
Neme6 Denucz Illyes +
Falus Biro Timbucz Demjân +
Eski.it Marosan Vâszi
lobb<agio> Ionucz Ursz +
Nemes Denucz Gavrilla +
Nemes Denucz Szimjon +
Nemes Gicz Vonn +
Nemes Horia Vonn +
Kantor Andron Szimjon +
N emes Voqye Du.mi tru +
Nemes Denucz Gabor hadnagy +

In Possessione Danfalva
Pr. Prie văzuiu comişeu 1-amu
Falus biro KiS6 Onn +
Eski.it Bolos Dumitru +
lo<bagio> Maxim Onn +
lo<bagio> Bretye Lup +

înţelesu

+

In Possessione Lukatsfalva.
Eu Popa Dumitru Vaida de la Lucăceşti a.m cetit comişAul şi am tnte1es.
Falus biro Butsuman Vasz. +
Io <bagio> Kiytan Ştefan +
lo<bagio> Butsuman Onnu +
lo<bagio> Koza Dumitru +
Io <bagi o> Koza Vaszalie +

In Possessione Tolgyes.
Eu Popa Grigore am cetit c0tmişău şi am înţeles
Falus biro Butsuman Mojszij +
Eski.it Szelecsan Gligor +
Item Pap Stefan +
Item Zagon Lup +

In Possessione N <ag>i Nyires.
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N <emes> Krlsan Vaszalie +
N <eines> Moroşan Lup +
N <emes> Marinkas Ghioszi +
Io<bagio> Marias Ursz Sen.
Io<bagio> Bonatz Gyorgy +

L. GYEMANT

+

In Possessione Gyukeres
Eu Popa Irim<i>e din RLmeţi
Falus blro Bob Gligor +
Eskut Gedrucs Onn +
Item Suiam Todor +
ltem Kozma Ursz +
Item Kozma Lup +

văzînd comi~u

am

înţeles

+

In Possessfone Somkut pataka
Şi

eu Popa Fodor din Văleni am
Nob<ilis> Szocs Vaszilia +
Falus biro Pioneli <? > On +
lo<baglo> Luputz Gyorgy +
Item Kosztin Tanaszje +
Item Hagan Gavrilla +
N <eines> Stefutz Flora +
N <ernes> Guz Kirilla +
N <emes> Dan Von a Vasz. +
Io<bagio> Petrus Pask +
Io <bagi o> Kareban Togyer +

<în>ţăles-o

ce s-au citit.

In Possessione Iader
Cum absunt Parochi.
N <emes> Fatul Flore +
Falus blro Fatul Szlmion +
Eskilt Fatul Iuon +
Hem Fatul Tommas +
Io<bagio> Borota Petre +
Orig. în Arh. Stat. Cluj, Fond

Donaţie

D. Braharu, (nenumerotat).

Traducere:
InaltA Tablă Continui Judiciară!
Domnilor, patronilor preagraţioşi

şi aleşi!

Am primit cu ~upunere în ziua de 25, după-amiază la orele 4, porwica Inaltel Table datată de la Zalău din 22 noiembrie împreună cu Patenta, care poruncă, pomlnd imediat a doua zi, adică în 26, în cercul Şomcuta Mare, o am
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publicat-o mergînd din sat în sat, am explicat-o şi am făcut poporul sA înţeleagă
punctele din Patentă. In ce priveşte modul în care s-.a. efectuat acest lucru,
preoţii români recUtDOSC prin semnătura propriilor miini, iar juzii şi bătrinii prin
!iemnu,I crucii trasat pe hîrtia alăturată raportului aneu, că au înţeles punctele din
Patentă. In rest, recomandîndu-mă cu toată strAdania favorurilor şi graţiei recun0~cute. rAmin sluga supusă a Inaltei Table Continue Judiciare
Theod<orus> Kis m.p.
Co.misar cercual.
<Pe verso:>
Adre!ia:
Inaltei Table Continue Judiciare a Nobilului Comitat Solnocul Mijlociu unit
cu Crasna şi Cl:ioar, Domnilor Patronilor preagraţioşi şi aleşi.
<Rezoluţia

de primire:>

Urmează

310. Pub. 9-a Decembrie 1784.

Lista parohilor, juzilor

şi

bAtrinilor din cercul

Şomcuta

Mare a

Chioarului, în ordinea satelor.

In posesiunea

Duruşa.

Eu popa Simeon mi s-au vestitu comişie împărAteascA
Judele satului inq <ilinus> Meries Dumitru s~nul crucii +
Juratul satului Dancs Milrulas +
N <obil> Duru!i Vaszelika +
Nob<il> Du.rus Simeon jude +

1n posesiunea Stejera.

E<u> popa Toder cel bătrîn
Judele satului Buja Gyorgy +
lob <ag> Triff Onn +
In<quilin> Kodran Tanaszije +
Io <bag> Buja Krecslun +

1n poseriunea Curtuiuşul Mare.

Eu popa Theodor amu înţelesu
Judele satului Avram Petre +
Juratul Tunsz Vaszalie +
Idem Stilnik Nyiklta +
Io'J <ag> Atyim Nutz +
Iob<ag> Tunsz Stefan +
lob<ag> Petran Gy0r.gy +
Io<bag> Dan Petre +
Io<bag> Matyas Pintya +
Io<bag> Finb Zakarle +
Io <bag> Matya Danila +

comişie.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

şi

o am

înţălesu

402

N. EDROIU -

L. GY.EMANT

Io<bag> Atyim Petre +
Io<bag> Toma Onu +
lo<bag> Avram Ilie +

1n posesiunea Fericea.
Popa Vasile Ferice văzînd comişeu am
Judele satului Lazar Kifor +
Jurat Utza On +
Idem Toma Irimie +
Idem Toma Mihâly +
Idem Lazar Mark +
Io <'bag> Lazar Gevrilla +
Io <ba·g> Lazar Mitru +
Io <bag> Utza Vasziy +

înţeles.

ln posesiunea Gaura.
Popa Theodor cel tin<ăr> c0imişie o am
Judele satului Morosan Onn +
Jurat SzLma Todor +
Idem Szima Vanya +
Idem Szima Gligorie +
Idem Kosztln Togyer +
N <obil> Mogos Gligor +
N_<obil> Lupsa Kosztin +
N <obil> Timar Gy&gy +
Io<bag> Alb Vaszalie +
N <obil > Szabolyan Mihaly +
N <obil> Vajda Ursz +
N <obil> Bob Prekup +

înţeles

1n posesiunea Buciumi.
Modarasu popa Ioanu Nemiş cetindu-1
Judele satului Triff Lup +
Juraţi Kozma Nyisztor +
Idem Indre Ursza Iuon +
Job <ag> Indre Gyorgy +
No':><il> Vesze UrSz +
N <abil> Petyer Gligor +
N <abil> Vesze Togyer +
Io <bag> Kozma Gligor +
Io<bag> Kozma Onu +
Io <bag> Lupsa Onu +
Io<bag> Merie&" Ursz +

comişeul

l-am

1n posesiunea Cfolt.
Popa Ilie cetind comişeulu 1-amu
Judele satului Borbelly Gyorgy +
Jurat Borbely Ignat +
Nob<ll> Koszte Timofie +

înţelesu.
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In posesiunea Hovrila.
Popa Petru cetindu comişeulu I-amu
Judele satului Atyim Ursz +
Jurat Atyim Lukacs +
Idem Atyim Petre +
Io<bag> Atyim Petre senior +
Io<bag> Atyim Dumitru +
Io <bag> Atyim Tanaszije +

înţelesu

In posesiunea

Şomcuta

Eu Popa Gabor am înţeles comişie di. o am
Judele sătesc Dumb Indreyi +
Jurat Mik Onu +
Idem Marinkas Vai;zalie +
Idem N <obil> Mecs Todor +
N <obil> Mik Lup +
N <o':>il > Dragos Petre Ursz +
N <obil> Mecs Onu +
N <obil> Buda Ianoş +
N <obil> Mecs Vaszalie +
N <obil> Butyan Palko +

Mare

înţeles.

In posesiunea Satulung.
Precum eu popa Grigore văzind
Judele sătesc Kordos Lup +
Jurat Pop Irimie +
Idem Szakats Petre +
N <obil> Mikle Avram +
Ott Gevrllla +
N <obil> Kordos Lup +
Io<bag> Bolc Dumitru+
Io <bag> Manga Indrej +

şi

cetind

In posesiunea
Popa Georghie vAzind1.1i comişAu l-<amu
Popa Timofie am inţele& C<l\lllişeu
Judele nobiliar Pap Kosztan +
Judele sătesc Grossonn Onu +
Jurat Buja GligOl" +
Idem Maczak GUgorie +
Idem Gulas Gligor +
N <obil> Pap Ştefan +
Io<bag> Grossonn Togyer +

comişeu

lmpArAtesc l-am

MogoşeştL

înţelesu.
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ln posesiunea
Popa Procopie văzînd comişie om
Judele sătesc Angyelan Iacob +
Jurat Szusza Petre +
Idem Busekan Onu +
Idem Zajka Szamoilla +
Idem Morosan Ursz +
Idem Sztan Onu +
Idem Sztan Alexa +

Pribileşti.

înţeles.

ln posesiunea Fersig.
Popa Procopie cetii comişeuJ. am înţeles.
Nobil Denucz Illyes +
Judele sătesc Titmbucz Demjân +
Jurat Marosân Vâszi +
Iob<ag> Ionucz Ursz +
No'Jil Denucz Gavrilla +
Nobil Denucz Szimjon +
Nobil Gicz Vonn +
Nobil Horia Vonn +
Cantor Andron Szimjon +
Nobil Vonye Dumitru +
Nobil Denucz Gabor ductor +

ln posesiunea
Preotul Prie văzuiu comişeu 1-amu
Judele sătesc Kiss Onn +
Jurat Bolos Dumitru +
Io<bag> Maxim Onn +
Io <bag> Bretye Lup +

Dăneştii

+

înţelesu

ln posesiunea
Eu Popa D1llillitru Vaida de la
Judele sătesc Butsu.rnan Vasz. +
Io<bag> Kiytan Ştefan +
lo<bag> Butsuman Onnu +
lo<bag> Koza Dumitru +
Io<bai> Koza Vaszalie +

Lucăceşti

Chioarului.

Lucăceşti.

am cetit

comiş4ul

ln posesiunea Tulghlef.
Eu Popa Grigorie am cetit comişău1
Judele sătesc Butsuman Mojszij +
Jurat Szelecsan Gligor +
Idem Pap Ştefan +
Idem Zagon Lup +

şi

am

înţeles.
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ln posesiunea
Eu Popa Ioan Florea am cetit comişAu
Judele sătesc Pap Vaszalie +
Jurat Benc&e Vaszalie +
Idem Dregan Vaszalie +
N <obil> Marinkas Mojszej +
N <obil> Krisan Vaszalie +
N <obil> Morosan Lup +
N <obil> Marinkas Ghioszi +
Jo<bag> Marias Ursz Sen. +
Io <tag> Bonatz Gyorgy +

1n
Eu Popa Irimie din Rîmeţi văzlnd
Judele sătesc Bob Gligor +
Jurat Gedrucs Onn +
lden Sulam Todor +
Idem Kozma Ursz +
Idem Kozma Lup +

şi

Mireşul

l-am

lui Horea

Mare.

înţeles.

posesiunea Rîmeţi.
comişeu

am

lnţeles

+

ln posesiunea Văleni.

eu Popa Fodor din Văleni am înţăles-o ce s-au citit.
Nob <il> Szocs Vaszilie +
Judele sătesc Pioneli <?> On +
Io <bag> Luputz Gyorgy +
Idem Kosztin Tanaszje +
Idem Hagan Gavrila +
N<c,bil> Stefutz Flora +
N <obil> Guz Kirilla +
N <obil > Dan Von a Vasz. +
lo<bag> Petrus Pask +
Io <bag> Kareban Togyer +

Şi

I n posesiunea Iadăra.

In absenţa parohului.
N <obil> Fatul Flore +
Judele sătesc Fatul Szimion
Jurat FatuJ. Iuon +
Idem Fatul Tommas +
Io <bag> Borota Petre +

+
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Intărirea jurămîntului

torilor cercului

de
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Tiişnad.

credinţă faţă

de

împăratul

Iosif al Il-lea al locui-

Tăşnad.

Tasnddi Proc.essusbeli Papok, Nemesek es
Koz Rendbeli Lakosok homagiuma.

Mi Nemes, Krasznaval es Kovarral mcg egyesiilt Kozep Szolnak Varmegyeben az alăbb irt helysegekben residealo es comorâlo szemellyek magunk kik ide
alabb neviinket leirjuk, irattyuk es a publikălt dolgot keziink kereszt vonasa meg
erositesevel recognoskâljuk ez leveli.ink rendiben hiteles vallast teszilnk arrol,
hogy V·alamint ennek eli:itte Ditsosr;egesen uralkodo Felseges Mâsodik Josef Csâszarunkhoz es Orokos Fejedelmiinkhez Nemes Hazânk Torvenye tartăa szerent
Hommagiumunkat le tettilk es mag1Ji11kat hittel az 6 Felsege hilsegere le koteleztilk ugy cz utăn is abban egesz eletiink meg .maradăsâig le kotelezzilk es
ajjânljuk

In Possessione Baldshdza.

Popa Ioan de la Blaje paroh.
Samuel Buzar; Notarius
F6 biro Orosz Janos +
Orbai Janos +
Hirscher Georg +
Stantzki Kosztan +
Avajni Mikl6s +
Durkos Peter +
Pap Măte +
Pop Laszlo +
Uglai Găbor Ns
Berkovan Togye +

Uglai Stefan Nemes
Uglai Janos Ns +
Uglai Togyer Ns +
Uglai Peter Ns +
Majeu Ilyes +
Pop Andre +
Stantzki Ignac +
Avaji Lorincz +

+

In possessione T. Szarvad

Joannes Ujvăror>i m.p.
Az Olah Pap nincs ithon
Michael Horvatt:
Michael Sza'Jo Rectorus
Gal Istvan m.p. Gondviseli:i
lllyes Lorincz Judex primarius
Todoran Gabor +
Dallos Ferentz
Mikle Togyer +
Szilagyi Laszlo +
Avastan Lukacs +
Szekelly Mihăly +
Igirovan Laszlo +
Szakar~ 3abor +
Szabo Mihăly + N-:!mes Szemely

Santza Mikl65 +
Silti FP.rentz +
Otvos Gyorgy +
Tyare Janos +
Turo Janos tKirăly Illyes +
Sălian Peter +
Czibak Simon +
PetriJ:vis Janos +
Moldovan Janos tGyori 15.tvlm +
Major Togyer +
Sajgo Gyorgy + Nemes Szemely
Tarpai Janos +
Sztupar Gyorgy +
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In Possessione N. Dersida
Popa Simion paroh de Bobotă.
Popa Tomă.
Fo Bir6 Fejer Gyorgy +
Eskilttek Muszka SLmion +
Baksăn Gligor +
Fejer Peter +
Molnar lrimie +
Uj Nemesan Mikl6s +
I.asa Gyorgy +
Oregek Mârkos Simon +
Bolos Gâbor +
Buda Gabor +
Nemes Mezei Janos +
Mârkos Gabor +

Fazakas Gâbor +
Varszân Gyorgy +
Muszka Kozma +
Muszka Vasilie +
Mw;zk.a Sandor +
Uj Nemesân Gabor
Fejer Lupuj +
Balint Mihaj +
Muszka Togyer +
Muszk.a Peter +
Fejer Ignat +

+

In possessione Zcilnok
Pop<a> Petre Paroh de Zanoc m.p
Fo Bir6
Opre Lupa +
Bratis Onu +
Csintsân Georgye +
Mâkâri Demeter +
Râk6tzi Thogyer +
Farkas Stefan +
Hulpas Philep +
Kintses Peter +
Csurko Stefân +
Vok Gyorgy +

Vajda Thogyer +
Papp Janos +
Pap Demeter +
Erdei Laszlo
Bulgerjăn Mitra +
Thodor Jannos +
Kontrâs Thogyer +
Kevarân Lupu +
Koska Peter +
Brătiş Dănila

+

J\iâdarâszân Peter

+

In possessione Domoszl6
M!agyak Onu +
M!agyăk Ieremia +
Borkov·ân Jânnos +
Kis Mikl6s +
Turz6 Thogyer +
Mlagyak Ieremia +
M!âgyok Mitra +

Eu Popa Niculae di la Dumuslău
Fo Bir6 Markas Gyorgy +
Kis Thogyer +
Erdellyi lllye +
Kis Thomas +
Mlagyâk Jozsef +
Szabo Onye +
Csurtsc Samuilâ +

In possessione Szilvas
Popa Stefan din Silvaş.
Fo Bir6 Avasan Danila
Eslrutek Cso~ăn Gligor

+

Lazăr Laczko +
Filimon llles +
Marinkai Găbor
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Oregek

Hanik Ur5z +
Argyelan Ignât +
Filimon Simon +
Borokan Laszlo +
Pap Janos+
KUtPas Mikl6s +
Brahanka Kira +

Magyar Lorincz
Gavrai Lâszl6
Gavrai Jânos +
Lazar Simonka +
Kosok Alexa +
Moka Dohăn +
Erdei Makari +

ln possessione Szodemeter
Franciscus Doczy Reformatorum Pastor m.propria.
Popa Simion paroh din Slunad m.p.
Fo Bir6 Far Gâbor

+

Szabo Janos +
Linguly Jânos +
lfiu Murguly Janos
Kosolo Janos +
Krisan Mil:âly +
Szabo Ko5ztân +

Szabo Mikl6s +
Avasân Danila +

+
Ns. sz.

Eskuttek
Oregek Buda Laszlo +
Sza'Jo Gyiran +
Ns. sz.
Murguly Janos +
Bogâti Peter +
Talpas Prekup
Dellk Jânos +
Ns szemely Avasan Laszlo +

Bratya Kratson +
Csorba Lup +
Szilagyi Mihâly +
Buth Janos +
Pastyan Togyer +
Mate Toma+
Bocz J·anos +
Szabo Gyorgy +
Szabo Mihaly +
Dohâny Janm; +
Szânfira Illyes +
Szasz Istvan +

In possessione Er Szodero
Franciscus GOde de Csikszereda Minister
Ecclesiae quodam Szodorokusiensis
Popa Toaderu paroh de Suderu.
Petru Erdei Scholae Rector Ref.
Ga'xiel Darabant Szodor Cantor
Fo bir6 Praja Janos +
Sze!es Janos +
Pap Demeter +
Pusztai I.mre +
Nagy Pal +
Trifan Sandor +
Todor Janos +
Kratson Kira +
Orosz Laszlo Beteg

Tolnai Silndor +
Farkas Andrâs +
Kalapos Laszlo Beteg
Kozma Gergely +
Szodorai Oregek
Filep Peter +
Jorkuly Mihllly +
Pal Janos +
Pal Mihaly +
Nobilis Persana
Zutori Jozsef +
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In possessione Er Hatvan

Josephus Furou, Port.5almi Pastor Rtae Ecclesiae
Popa Mihaiu

paroh din Hotvan.
Fobiro Garday Tamâ& +
Varga Gergely +
Bandula Togyer +
Ezek Eski.ittek
Kopasz Jănos +
dregek Koszt.an Demeter +
Pap Demeter +
Togyicska Peter +
Butzuj Janos +
Hajdu. Flora +
Fogas Lâszl6 +
Buttyan Janos +
Meszâros U rszuly +
Kosztâny Janos +
Kavasân Lupuly +
Pap Gabor +
Borsa Laszlo +
nemiş,

Potrovitza Tivadar +
Liptsei Peter +
Prâla Togyer +
Dara')ăny Janos +
Potrovitza Găbor +
In Oppido T. Szant6 dle 1-a Decembris Anno 1784
Petrus Ungur mp. ArchidiaconuiS Districtus
T. Szantoiensis
Joannes Bodai Eccler>iae Reformatorum
in T. Szânto Parochus
Popa Ion Căplan de Santo
Feo Biro Lengyel Mihăly +

Eskilttek nevei

Sânta Gâbor +
Kovari Koszta +
Szakâts Ferencz +
Kosztanyi Miklos +
Papp Gyorgy +
Az oregek koziil vaio
Osztatyi Laszlo +
Szabo Jănos +
Toth Gyorgy +
Nyit Janos +
Lemâk Istvan +
Botth Istvan mp.
Orosz Bâlint +
Tovarân Janos +
Sokajda Jănos +
Kiminyicz Gergely +
Vere!.s Lupuly +
Acs Demeter +
Morossan Kirilla +
Prekup Janos +

Muntyan Jâkob +
Kalaposs Mă.te +
Porteleki Laszlo +
Zimbru Togyer +
Veress Mikloss +
Teglâ.s Koszta +
Ujjfalusi Janos +
Mik Jâkob +
Szilagyi T6gyer +
Morossân Mikl6s +
Rogyij Janos +
Gombru Janos +
Czigla Gâbor +
Zimbruj Jânos +
Hodorog I&tvan +
Orosz Demeter +
Gerhegy Jânos +
Morossăn Sâmuel +
Mirnu Markuly +
Fekete Janos +
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Andron Gyorgy +
Kukuta Simon +
Kukuta Gyorgy +
Brusztu,răn Lukâcs +
Oberajter +
Szabo Lupuly +
Molnar Gyiirgy +
Marosăn Lâszl6 +
Argyelăn Todor +

<La

sfîrşit:>

310 Prp. 9a

In Possesssione MaZomszeg
Fii bir6 Pintye Gligor +
Eski.ittek Bulbukl Lupuj +
Argyelăn Togyer +
Hâra Filimon +
Marosăn Simon +
Bosar Lup +
Szimilujan Matye +
Moldovan Mihâly +
Ruszân Simon +
Xbr:is

1784.

Arh. Stat. Cluj, fond.

Donaţie

D. Braharu (nenumerotat).

Traducere:
Omagiul

preoţilor,

nobililor

şi

locuitorilor de rînd din cercul

Tăşnad.

Noi, persoanele domiciliate statornic în localităţile însemnate mai jos ale no''Jilului com1tat Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioarul, care ne semnăm cu
numele nostru aici mai jos sau care punem să ni se scrie numele şi recunoaştem
lucrul publicat prin întărirea semnului crucii trasat cu mîinile noastre, prin această scrisoare a noastră depunem mărturie autentică asupra faptului că după cum
înainte ne-am depus omagiul conform legilor patriei noastre nobile către Maiestatea Sa împăratul şi principele nostru ereditar Iof>if al Doilea care domneşte cu
glorie şi ne-am obligat prin ju,rămînt să-i fim credincioşi Maiestăţii Sale,
astfel şi după aceasta ne obligăm şi oferim să rămînem în tredinţă pînă la stlrşitul vieţii noastre.

In posesiunea

Bălan.

Popa Ioan de la Blaje paroh.
Samuel Buzas Notar.
Judele suprem Orosz Jănos +
Orbai Janos +
Hirscter Georg +
Stantzki Kosztan +
Avajni Mikl6s +
Durkos Peter +
Pap Mate+
Pop Lăszl6 +
Uglai Gâbor nobil
Berkovan Togye +
Uglai Ştefan nobil +
Uglai Jăno6 nobil +
Uglai Togyer nobil +
U glai Peter nobil +
Majeu Ilyes +
Pop Andre +
Stantzki Ignâc +
Avaji Lorlncz +
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In posesiunea Sărvăzel.

loannes Ujvarosi m.p.
Preotul român nu e acasă.
Michael Horvath
Michael Szabo rector
Gal Istvan m.p. curator
Illyes Llirincz jude primar
Todoran Gabor +
Dallos Ferentz +
Mikle Togyer +
Szilagyi Lâszl6
Avastan Lukacs +
Szekelly Mihaly +
Igivoran Laszlo +
Szakara Gâbor +
Sza~6 Mihaly + persoană nobiliarA.
Santza Mikl6s +
Siiti Ferentz +
Otvos Gyorgy +
Tyăre Janos +
Turo Janos +
Kirâly lllyes +
Sâliiln Peter +
Czibak Simon +
Petrikas Jănos +
Moldovan Janos +
Gyori Istvan +
Major Togyer +
Sajgo Gyorgy + persoană nobiliară.
Tarpai Janos +
Sztupar Gyorgy +

1n

posesiunea Bobota.

Popa Simion paroh de Bobotă.
Popa Toma.
Jude suprem: Fejer Gyorgy +
.Turaţi: Muszk.a Simion +
Baksăn Gligor +
Fcji'r Peter +
Moln<ir Irimie +
U.J Nc•niesăn Mikl6s +
Las.a Gyorl(y +
Bătrini: Mnrkos Simon +
Bolos Gtibor +
Buda Gnbor +
Nobil Mezel Janos +
Mărkos Gabor +
Fazakas Găbor +
Var!:.zăn Gy6rgy +
Muszka Kozma +
MUiSzka Vaszille +
Muszka Sandor +
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Fejer Lupuj +
Bălint Mihaj +
Muszka Togyer +
Muszka Peter +
Fejer Ignat +

L. GYEMANT

+

In posesiunea Zalnoc.
Popa Petre paroh de Zanoc m.p.
Jude suprem Opre Lupa +
Bratis Onu +
Csintsan Georgye +
Măkari Demeter +
Râk6tzi Thogyer +
Farkas Steflm +
Hulpas Philep +
Kintse5 Peter +
Csurko Stefăn +
Vok Gyorgy +
Vajda Thogyer +
Papp Janos +
Pap Demeter +
Erdei Lăszl6 +
Bulgerjăn Mitra +
Thodor Janno~ +
Kontras Thogyer +
Kevarân Lupu +
Koska Peter +
Brătis Dan ila +
Madărăszan Peter +

1n posesiunea Dumusll!u.
Eu Popa Nicu.lae di la Dumuslău.
Jude suprem Markas Gyorgy +
Kis Thogyer +
Erdellyi Illye +
Kis Thomas +
Mlagyak Jozsef +
Szabo Onye +
Csurtse Samuilă +
Mlagyak Onu +
Mlagyâk ler<'mia +
Borkovăn Jan~os

+

Kis Mikl6s +
Turz6 Ttogyer +
Mlagyak Ieremia +
Mlăgyok Mitra +
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1n posesiunea
Popa Ştefan din Silvaş.
Jude suprem Avasan Danila
Juraţi: Csoban Gligor +
Lazar Laczko +
Filimon llles +
Marinkai Gabor +
Hanik Urst +
Argyelan Ignat +
Filimon Simon +
Borokăn Lăszl6

Silva.ş.

+

+

Pap Janos +
Kupas Mikl6s +
Brahanka Kira +
Bătrîni: Magyar Uirincz +
Gavrai Llszl6 +
Gavrai Janos +
Lazar Simonka +
Kosok Alexa +
Moka Dohan +
Erdei Makari +

1n posesiunea

Săuca.

Franciscus Doczy preot reformat m. propria.
Popa Simion paroh din Săunad m.p.
Jude suprem Făr Gă':>or +
Juraţi:
Szabo Janos +
Linguly Janos +
Murguly Janos junior +
Kosolo Janos +
Krisan Mihâly +
Szabo Kosztân +
Bătrîni: Buda Laszl6 +
Murguly Janos +
Szabo Gyiră.n +
Bogati Peter +
Talpas Prekup +
Deak Janos +
A vasan Laszlo + persoană nobiliari.
Szabo Mikl6s +
Avasan Danila +
Bratya K'ratson +
Csorba Lup +
Szilagyi Mihaly + persoană nobiliari.
Buth Janos +
Pastyan Togyer +
Mate Toma +
Bocz Janos +
Szabo Gyorgy + persoană nobiliari.
Szabo Mihâly +
Dohâny Janos +
Szânfira lllyes +
Szasz Istvan +
27 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VIII/1984
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In posesiunea Sudurău.

Franciscus GOde de Csik&zereda preot al bisericii din
Popa Toaderu paroh de Suderu.
Petru Erdei rectorul şcolii reformate.
Gabriel Darabant cantor din Sudurău.
Jude suprem Prâja J4nos +
Szeles Janos +
Pap Demeter +
Pusztai Imre +
Nagy Pal+
Trifân Sândor +
Todor Janos +
Krat5-0n Kira +
Orosz Laszlo bolnav.
Tolnai Săndor +
Farkas Andrâs +
Kalapos Laszlo bolnav.
Kozma Gergely +
BAtriilii din Sudurău: Filep Peter +
Jorlruly Mih4ly +
Pal Janos +
Pal Mihâly +
Zutori Jozsef + persoană nobiliară.

1n posesiunea Hotoan.

Josephus Furou preotul bisericii reformate din
Popa Mihaiu nemiş, paroh din Hotvan.
Jude suprem Garday Tamas +
Bangyula Togyer +
Kopasz Janos +
Pap Demeter +
Bu,tzuj Janos +
Fogas Lă~zl6 +
Meszâros U rszuly +
Kavasân Lupuly +
Borsa Laszlo +
Varga Gergely +
Aceştia sint juraţi.
BAtrini: Kosztân Demeter +
Togyicska Peter +
Hajdu Flora +
Buttyan Janos +
Kosztăny Janos +
Pap Găbor +
Potrovitza Tlvadar ~
Liptsel !>eter +
Prâla Togyer +
Darabăny Janos +
Potrovltza Gabor +

Porţ.
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In tirgul Santău in ziua de 1 decembrie a anului 1784.
Petrus Ungur m.p. protopopul districtului Santău.
Ioannes Bodai parohul bisericii reformate din Sant4u.
Popa Ion cAplan de SantAu.
Jude suprem Lengyel Mihaly.
Numele ;uraţilor: Sânta Gabor +
Kovari Koszta +
SzakAts Ferencz +
Kosztanyi Miklos +
Papp Gyorgy +
Dintre bA·trîni sînt: O&ztatyi Lasz16 +
Sza':>o Janos +
T6th Gyorgy +
Nyit Janos +
Lemak Istvan +
Botth Istvan m.p.
Orosz Balin t +
Tovarăn Janos +
Sokajda Janos +
Kiminyicz Gergely +
Veress Lupuly +
Aos Demeter +
Morossan Kirilla +
Prekup Janos +
Muntyân Jakob +
Kalaposs Mlăte +
Porteleki Laszlo +
Zimbru Togyer +
Vere&s Mikloss +
TegJas Koszta +
Ujjfalusi Janos +
Mik Jakob +
Szilagyi T6gyer +
Morossan Miklâs +
Rogyij Janos +
Gombru Janos +
CzigJ.a Gabor +
Zimbruj Janos +
Hodorog Istvan +
Orosz Demeter +
Gerhegy Janos +
Morossan Sâmuel +
Mirnu Markuly +
Fekete Janos +
Andron Gyorgy +
Kuklllta Simon +
Kukuta Gyorgy +
Bruszturan Lukacs +
Obera.jter +
Szabo Lupuly +
Molnar Gyorgy +
Marosan Lăszl6 +
Argyelan Todor +
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1n posesiunea

Brăişor.

Jude suprem Pintye Gligor +
Juraţi: Bulbuk Lupuj +
Argyelân Togyer +
Bară Filimon +
Marosăn Simon +
Bosâ.r Lup +
Szimilujan Matye +
Moldovan MiMly +
Ruszăn Simon +
<La sftrşit:> 310 prp. 9 decembrie 1784.

11 .. 1784 decembrie 13,

Slrmăşag.

RaportuJ comisarului procesual Gheorghe Barabaş către vicecomitele substitut al comitatului Solnocul Mijlociu, Ludovic Donatt;, despre publicarea patentelor de liniştire ale Guberniului Transilvaniei, din 21, 22 şi 23 noiembrie 1784.
in satele cercului Chieşd.
Spectabilis ac Generosc Domine Vicecomes
Domine mihi humilime colendissime!
Az ide accludalt kiralyi parantsolatokat, etiam cum discrimine vitae prccessusomnak minden faluiban magam szemelyesen publicaltam, magyar es olab
papokkaI subscribaltattarn, az engedelmesebb faluknak biraji es venjei, vulgo:
fruntye szatuLui, magok kezek kereszt vonasalkkal corroboralt.afak is. Hanem
Okorito es Sziget valamint a legelsoben publicalt olăh nyelven levi:i Patentalisok
meghallâsăr61 es megerteserol valo recognitiojokat kereszt huzassal nem roboraltak, hanem meg tsufoskeppen alattom egymaskomtt nevettek es azt sugdostak,
hogy az nem kiralyi parantsolat, hanem tsak az urake. Ennelfogvâst az ket helyseg egyben tsatolvăn magăt, az mostani kiralyi parantsolatokrol valo recognitiojokat sem kereszteztek, melyel valosagos engedetlensegeket es az părtiitesre, rebelliora valo keszsegeket mutattak meg.
SOt az melt6sago& Kemeny urak o Nagysăgok Sarmasâ gi es Kovesdi tisztjei s
mas hiteles emberek is, akik ezen ket olăb helysegekben geniussokat kitanultăk,
tselekedeteiket lăttăk s tapasztaltak s magam is a szemek forgasăb61 is kinezhettem, szentiil el lehet hinni fe!olli:ik, hogy tsak legkise'.>b alkalmatos&âgok lett volna,
tsak ket harom Erdelyi tolvaj erkezett volna <a> koziekbe, legotton mind talpon ăllott volna, botra, fegyverre kapott volna es legels0benis az Sarmasăgi e!>
Kovesdi Melt6săgos udvarokat, j6sza.gokat felpredăltak volna, s0t az egesz ;magyar
falut felgyujtottak volna.
Melyre nezve az mostani felelmes es &zomoru1 circumstantiăkl:oz keppest in
exemplum aliorum, tam ad praesens, quam ad futurum tem.pus deserviturum ezen
nyakas es sziiletett tolvajok melto biinteteseket elvegyek s e reszben is a felseges
k.parantsolatok complementumot sortialjanak, igen sziikseges, wt az falujok kozepere nyărs es akasztofa erigaltassek. Ha pedig mostani tselekedetek elengedOdik,
ez utanis akarmit parantsolatot fel se veszik, a tiszteket tsufnak tartjak.
Quibus gratiis humilime comendatus &Um et persista. Spectabilis Domini
Vicecomitis.
humilimus servus
Sarmasag 13fa Decembris 1784 I. ColllJTlissarius Georgius Barabas
<Pe verso:>
0
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Spectabili ac Generoso Domino, Domino Lodovico Donăth, lncliti Comitatus
Szolnok Medii cum Kraszna et Kovăr uniti, circuli Szolnokiensis Sub!.tituto Vicecomiti, Domino mihi humilime colendissimo
Ex officio
Zilah
Sarmasăgi, Lo.mpedi es Ballai magyar helysegek birăi ezen levelet az rabokkal egyiltt sietve es j6 vi.gyllzat alatt killdjek sub pena statuta.
Commissarius Barabas Gyărgy
310. In processu Kovesdiensi

<Orig., hirtie, pecete
<în interior:>

inelară

în

ceară roşie, aplicată

pe verso>

lo. Copia Commissionis Gubernialis

Felseges Csăszari es Kiralyi Fcjedelmilnknek erteserc esven, hogy nemely
helysegekben, mely artalmas es meg veszett indulatbol szarmazott fel hăboru
dă&a legyen az olăh parasztsagnak, es ugyan ezen olăh nep altal minernu irtozăsra melto eroszakok es meg fosztatatâsok vitettenek eddig is vegben; valamint
ezen csâszarl es kiralyi felseg arrol kegyelmesen rendelest tenni meltoztatott, hogy
az ilyen haborusăgos szemelyek ellen minden kedvezes nelkill valo kemenyseggel
es gyor&asaggal kellessek bânni, ugy az irfmtis hasonl6 kegyelmes rendelest tett,
hogy valaki ezen zenebonanak elOljărojat, vagy mast, aki ennek fObb inditojanak,
Gyarapitoj.ânak cs vezerenek talâltatik, el fogja, es szemellyesen illendo helyre
altal adja, mint annak tudnia illik, a ki az elăljârot. mind pedig azokk, a kik
a tobbi fobb inditokat fogva elă adhattyak, 300. arany juw1mok leszen. Annak
okâert, a k. Gubernium ezen kegyelmes rendeleset felseges urunknak, ugyan 1i
felsege parantsolatjăbol ezen Patentalis Levelnek ereje mellett mindencknek, a
kiknek illik, tudtâra adni es koz0nsege&Se tenni kivânta. Kolt az Erdelyi Nagy
Fejedelemsegbeli Kirâlyi Gu':>erniumbol Nagy Szebenben 23a Novembris 1784dik
esztendoben.
20 Kedvetlenill ertette a k. Gubernium, hogy nemely l:elysegekben az olăh
m'p .âltal irto:lltato gonosz eroszakok llllellett, tamadott zenebonânak hire mindenfelc terjedven, nemely helysegeknek lakossi az helysegek tisztyeinek es fOldes
uralmak nem engedelmeskednek, az hazank torvenyevel es kirălyi rcndelesekkel
meg egyezo szolg.âlatokat ell tagadjak, e!.· az engedetlensegeknek jeleit mutatni
mereszlik. Arra nezve a k. Gub.ernium mindyajokat, a kiket illeti Felseges urunk
neveben kemenyen inteni kivănnya, hogy nem tsak bekessegben es tsendessegbcn az elebbeni ki'botsăto'tt Patentalis Levelnek ereje szerint tartoztassăk magoknt, t'·s <lZOkbanis fel tett bilntetes alatt az zene'Jonât inditokhoz magokat adni,
vni.iy azokat 'Jc fogadni ne mereszeljek; hanem az helysegek tisztyeihez es fOldP.s
uruihoz 1•ngPdelmesck lenni, ugy hogy az haza tOrvenye es kiralyi rendelesek
szt•rint vulo praestatiokat, es szolgalatokat azoknak meg tenni semmikeppen el
ne muluss<'1k, ki"ilomben nagy biintetest varhatnak. E.R.M. Principatus Transilvaniae
Gubcrnio Ciblnij 22" Novembris 1784.
311-0 Fcbegcs urunk ezen hazăban dilhoskodo tolvalyoknak fel zendolt parasztsăgok !>Ok Proszakos es Verengz{i tselekedeteit kegyelmesen szivere veven es
melto haragra fel ger]edven, ezen lefolyo holnapnak 12dik napjăn Betsbol kolt
es a Meltosagos K. Gubernium ăltal 2ldik napjân az emlitett holnapban ezen
Titkos Nagysăgos ToUaval kozlOtt szentseges parantsolatja âltal vegezni meltoztatott; hogy a mely lakos Pzen Praedalokkal es felzendillt paraszttokkal egyet
erteni, vagy tzimborălnl talaltatnek annalis inkabb a f1ild nepet ezen partiltesre
fel inditană, minden torveny lătâs es kegyelmeze!.· nelkill tiistent es hevenyiben
katona torvenye szerint karo, nyars, es akasztofa alta!, eletet veszesse.
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4to Az ollih papoknak Synodussa s almrmely gyillekezete a Meltosagos klralyl Gubernlu.m parantsolatja szerlnt a Tltkos Tâbla es a ptispok hire nelktil celebraltatni tllalmaztatlk igen kemenyen. Nem ktiUSnben
5to Orszâgos vasărok sehol sem engedtetnek meg esni.

In Girokuta publicatus.

ludice prim. Labontz Mark +
Iuratls: Kotyetz Gergely +
Krâjnyik Gligor +
Krâjnyik Vaszalia .+
Vonitz Simon +
Kornyân Lazar +
Senlores: Krâjnylk Peter +
Lu.ng Togyer +
Trufâs Togyer +
Popa Vaselie de la Giulucuta.

In Kis Derstda

ludice Primarius Gorgan Von
Iuratis
Argyelan Von +
Balog Von +
Mark Janko +
Gor.gan Filep +
Gorgan Vaszalia +
Balota Petre +
Senlores ~alog Von senior +
Gavla Gyurka +
Pap Mik.los +
Eu J'opa Dimitrie.

+

In Sarmasdg.

ludice primarius Doba! Jânos +
Iuratls Keresztes Andras +
Gyarmati Istvan +
Kis Andrâs +
Darai Laszlo +
Doba! Gyorgy +
Bagoly Tamas +
Seniores Davl Lâszl6 +
o.•-i Josef +
Bogoly Jânos +
Coram me Alexandro Kiss Ecclesiae Retor. Sarmasagiensi v. Dni Minlstro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Sălajul

în vremea răscoalei lui Horea

In Kooesd
ludice primarius Nyikora Von
Juratis: Pap Gyerman +
Babtzan Vaszalia +
Marosân Aleksza +
Csoka Gyurtsa +
Ember Von +
Boldan Vaszalla +
Seniores Meszesan Gabor +
Boka Petre+
Labontz Togyer +
Popa Vasilie dinu Chivejdu.

+

In Szfget
ludice primarius Tyimok Janos
l't.11ratis: Catena Petre
Meszesăn lrimie.
Dants Janos
U rsz Stefan.
Is tres Dants Togyer.
modo Mesz.esân Gligorie.
&unt in Nyekse Gyorgyi.

servi-

tio dominali
Popa lrimie din.
Item seniores Nyekse Paskuj
Sztăna Pâskuj
Dants Păskuj.

In OkiJrito.
ludice prlmarius Bants Gyorgy
Iuratis 'l'ot Tivadar +
Van tsa Dani.
Nyek&e Gyorgy.
Guszân Mlhâly
Râkotzi Mikl~
Vantsa Latzko.
Meszesan Lazăr
Seniores Fati MlhAly.
Fati Ga'Jor
Popa loanu
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In Motsolya.

ludice primarius Kibedi Mihăly
Iuratis: Lorinczi Ferencz +
Veress Ambrus +
Veress Gyorgy +
Katona Janos +
Tuszăn Mate +
Filep Samuel +
Monostori Janos +
Mătyăs Istvan +
Seniores Kiatona Janos +
Egri Mihilly
Lakatos Ferentz +

+

Coram me Martino Sarkany m.p. Ecllesiae Refor. Motsolya Parocho.
Popa Ion.

In Sdmsud.

ludice Primarius Banto Păll
Iuratis Balog Peter +
Nagy Ban.to Istvan
Frigy Lăszlo +
Hulubăn lrimie +
Szeles Marton +
Dersan Aleksza +
Seniores Bănto Andrăs +

+

Bănto Bălint
Bănto Gergely
Dersă.n Vaszuj
Hidăn Jănos

+

Cor.am me tilichaele
nlstro m.pr

+

+

+
+

Dioszegi

Ecclesiae

Reformat.

In Szer.

ludice primarius Kovăts Ferentz
Iuratis Antal Ferentz +
Antal Gyorgy +
Mih.ăly Janos +
Nagy lstvăn +
Mihăly Gergely +
Sen. et Curat. Nagyszegi Vonuly
Bodonya Von +
N.B. Parochus absens.

+

+
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Magyar Nadasd

ludice primarius Vintze Janos +
Iuratis Sipos Ferentz +
Vintze Janos +
Kosz.ta Mihâly +
Szabo Peter m.p.
Ko~zta Feren tz +
Vintze Mihăly +
Seniore!t Vintze Laszlo +
Balla Ferentz +
Koszta Istvan +
Coram me Josepho Balog
Locis parochus.
Apatza. Judex absens in molendine.
Juratus Balas Vonuly +
Monya Togyer +
Seniores Tamas Mitru +
Domll(tza GAbor +
Balăs Măte

+

Popa Dimitrie de la Oaţă
Diacu de la Orţe Onu

In Btkdtza
ludice primarius Nyegre Von +
Iuratis Tarba Vony +
Mojsza Togyer +
Bogdan Jăkob +
Hodor Gavrilla +
Nemes Andreka +
Nyegre Dumitru +
Seniores Horinkâr Gyerman +
Szasz Moj!iza +
Mojsza Mihflly +
Popu Ionu

In Somos
Juclicc primilrius But Togyer +
Juratis Marosăn Mark +
But Petre +
- KUik Gyorgyi +
Loco patris But Joszlp a Vaszalli
Kckes Von +
Kekes Petre _+
Seniores Bota Szimjuon +
But Nyikora +
Marostn Togyer +
Eu popa Filipu <?>

+
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In Nyires

Judice primarius Kis Petre +
Juratis Domutza Kirilla +
Szalasăn Petre +
Cl::impojăs Irlmie +
Chimpojas Petre +
Caeterum absentibus in servitio dominali exlstentibua.
Seniores Pap Miklos +
Demjăn Lup +
Eu diiacu de la Ciuta.

ln Babtza

Judice primarius Gli.gu.tza Filep +
Juratis Gligutza Gavrilla +
Argyelăn Toma +
Vonutz Mitru +
Fedi Togyer +
Domutza Mitru +
Atigyelan Vaszalia +
Seniores Gligutm Zakaria +
Diăk Von +
Andrekutz Gllgorle +
Pop Isaie din Baţa amu văzut porunca

şi

am primitu.

In Bogdand praesentibus

Judlce primarius Nagy Lă.&'Zlo +
Juratls Hajdu Josef +
Do':>ai Samuel +
Kurti Ferentz +
Hajdu, Mihâly +
Sărând! Gy6rgy +
Dul Istvan +
Seniores Nagy JAnos +
Ferentz Janos +
Pall Istvăn +
CoMm me Georgio Kls, Loci Minlstro m.prla.

In Korond

Judice primarius Gy6rgy Gllgor
Juratis Godor Von +
Orosz Tamăs

+

+

Juhos Simon +
Bosăn Kosztin +
Klmpăn Nylsztor +
Gy&gy Zaltarla +
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Tomojan Mihâly
Bosan Petre +
Popa Niculae
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Orig. în Arh. Stat. Cluj, Fond.

Donaţf.a

D. Braharu (nenumerotat).

Traducere:

SUmat şi generos domn vicecomite
Domnul meu stimat cu supunere!
Poruncile regeşti anexate aici le-am publicat personal în toate satele cercului meu, chiar cu primejdia vieţii. Pe preoţii maghiari şi români i-am pus sA
semneze, iar juzii şi bătrînii, popular: fruntea satului, din satele mai supuse au
fost puşi să pună cruce cu mina lor. Insă în Curitău şi Sighetul Silvaniei n-au confirmat prin punerea cr~ii că au auzit şi au înţeles patentele publicate prima dată
!n limba română, ci în batjocură, pe ascuns, între ei, rideau şi şuşoteau că
aceasta nu e o poruncă a regelui, ci numai a domnilor. Ca urmare cele două
localităţi s-au aliat şi n-au confirmat prin cruce luacea la cunoştinţă a poruncilor
r.egeşti de acum, prin aceasta dovedindurşi înclinaţia &pre nesupunere efectivă,
spre răzvrătire şi rebeliune.
Mai mult, oficialii şi alţi oameni de încredere ai domniilor lor, domnii Kemeny din Şărmăşag şi Chieşd, care cunosc spiritul acestor douA localităţi româneşti, le-au văzut şi le--au constatat faptele. Eu însumi mi-am dat seama din privirile lor că e de crezut cu siguranţă că dacă ar fi avut cea mal mică ocazie,
dacă ar fi sosit în mijlocul lor doar doi-trei rebeli din Transilvania, îndată s-ar
fi sculat toţi, ar fi apucat bite, arme şi în primul rînd ar fi prAdat Clltl'ţile şi
domeniile din Şărmăşag şi Chieşd, ba chiar ar fi dat foc la lntreaga comună
maghiară.

Drept care, este deosebit de necesar ca în condiţiile actuale înfricoşătoare
şi triste, spre a servi ca pildă altora atit în prezent ctt şi pentru viitor, aceşti
hoţi înnăscuţi, încăpăţinaţi, să-şi ia pedeapsa meritată, poruncile maiestăţii regeşti
sA se aducă la îndeplinire şi in această privinţă, ba chiar în mijlocul satului sA
se ridice ţeapă şi spinzurătoare. Iar dacă fapta lor de acum se iartă, atunci şi
de-acum înainte vor nesocoti orice ordin şi pe oficiali ii vor lua în batjocură.
ln ale cărui favoruiri mă recomand cu umilinţă şi rămîn al stimatului domn
vi('ernmite u.milită slugii
Şilnni\şag 13 decembrie 1784.
Comisar Georgius Barabas.
<P<· verso:>
Stimatului şi generosului Domn, domnul Ludovic Donath, vicecomite substitut al cercului Solnoc al Inclitului Comitat Solnocul Mijlociu UDit' cu Crasns
şi Chioar. Domnu.lui meu stimat cu &Upunere
Din oficiu
Zallu.
Juzii localităţilor magl:iare ŞArmAşag, Lompirt, Boda sA expedieze urgent
şi sub pază 'Jună această scrisoare împreună cu cei arestaţi, altfel fiind paslblll
dP pedeapsa legalii.
Comisarul Barabăs G~rgy.
310. Jn cercul Chieşd.

<in interior:>
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1-o. Copia adresei guberniale.
Principele nostru maiestatic cezaro-crăiesc aflînd în ce agitaţie vătămătoare,
dintr-o pornire turbată, se află ţărănimea română în unele localităţi şi
acest popor românesc ce violenţe şi prădăciuni îngrozitoare a săvîrşit; această
maie&tate ce2J8ro-crăiască a binevoit a dispune în mod graţios ca împotriva unor
astfel de persoane răzvrătite să se acţioneze fără nici o cruţare, cu asprime şi
repeziciune. De asemenea se porunceşte graţios ca cei care ar prinde pe conducătorul acestei răscoale sau pe altcineva care s-ar dovedi iniţiatoru! principal,
propagatorul sau comandantul ei şi l-ar preda personal la locul cuvenit, acestora,
adică celor care-l pot preda pe conducător şi pe ceilalţi iniţiatori principali, să
le fie recompensa 300 de galbeni. De aceea, crăiescul Guberniu a dorit să publice
şi ~ facă cunoscută tuturor cărora li se cuvine prin această patentă, din ordinul
Maiestăţii Sale, porunca graţioasă a stăpînului nostru maiestatic.
Dat de Guberniul Regesc al Marelui Principat al Transilvaniei, Sibiu, în 23 Noembrie a· anului 1784.
2-o Guberniul regesc a aflat cu neplăcere că în unele localităţi, răspîndindu-se
pretutindeni zvonul răscoalei iscate de către poporul român cu violenţe groaznice
şi înfricoşătoare, locuitorii nu se supun oficialilor locali şi stăpînilor de pămînt,
refuză prestaţiile corespu,nzătoare legilor ţării şi poruncilor regeşti şi îndrăznes::
să. manife&te semnele nesupunerii. Drept aceea, Crăescul Guberniu doreşte să
avertizeze cu asprime în numele stăpînului nostru maiestatic pe toţi cei în cauză
că nu numai să se comporte în linişte şi pace conform puterii Patentei precedente
şi sub pedeapsa amintită să nu îndrliznească a se alătura iniţiatorilor răscoalei
sau a-i ascunde pe aceştia, ci în nici un caz să nu uite su.punerea ilaţă de oficialii locali şi faţă de stăpînii de pămînt şi să-şi îndeplinească slujbele şi preo;taţiile faţă de aceştia conform legilor ţării şi poruncilor regeşti, altfel se pot
aştepta la o mare pedeapsă. Din Guberniul Crăesc al Marelui Principat al Transilvaniei, S1':>iu, 22 Noembrie 1784.
3-tio. Stăpinul nostru maiestatic preagraţios, întristîndu-se datorită faptelor violente şi sîngeroase ale ţăranilor răsculaţi şi hoţilor care 'bîntuie în această ţară
şi Indignat în mod îndreptăţit, a binevoit a dispune prin porunca sa sfinţită publicată cu propria preaînaltă pan!, datată din Viena în ziua de 12 a lunii în cur.>
şi publicată prin Inaltuil Guberniu Crliesc în ziua de 21 a pomenitei tuni: ca acel
locuitor care ar fi gă&it în înţelegere sau părtaş cu iaceşti prădători şi ţărani răs
culaţi sau mai mult ar îndemna poporul la răscoală, să fie executat imediat, fără
judecat! şi fără graţie, conform sta'tariului, prin ţeapă, sau spînzurătoare.
4-to. Conform poruncii Inaltului Cră-esc Guberniu se interzice cu stricteţe celebrarea sinodu,J.ui şi a oricărei alte adunări a preoţilor români făn'i ştirea Tabld
Secrete şi a episcopului. De asemenea
5-to. Se interzic pretutindeni tirgurile de ţară.
izvorîtă

Publicat fn

Giorocuţa .

. Judele:primar Labontz Mărk +
Jur<1ţi:
Kl'âjnyik Gligor +
Krâjnyik Vaszalie +
Vonitz Simon +
Kornyân Lăzăr +
Bâtrînl: Kotyetz Gergely +
Krajnyik Peter +
Lung Togyer +
Trufăs Togyer +
Popa Vaselie de la Giulucuta.
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Derşida.

Judele primar Gorgan Von +
Argyelan Von +
Balog Von +
Mark Jank6 +
Gorgan Filep +
Gorgan Vaszalia +
Balota Petre +
Bătrlni: Balog Von Senior +
Gavla Gyurka +
Pak Miklos +
Eu Popa Dimitrie.

Juraţi:

1n

Şărmăşag.

Judele primar Dobai Jănos +
Juraţi Kfresztes Andras +
Gyarmati Istvan +
K.is Andras +
Darai Laszlo +
Dobai Gyrogy +
Bagoly Tamas +
Bătrîni Davi Llszl6
Davi J6sef +
Bogoly Janos +
ln prezenţa mea, Alexandru Kiss, preot al bisericii reformate din Şlrmlşae.

1n

Chieşd.

Judele primar Nyikora Von +
Pap Gyerman +
Babtzan Vaszalia +
Marosăn Aleksza +
Csoka Gyurtsa +
Ember Von +
Boldan Vaszalia +
Bătrlni Meszesăn Ga':>or +
E\pka Petre +
Labontz Togyer +
Popa Vasilie dinu Chivejdu.

Juraţi:

!n Stghetul Stlvaniet.

Judele primar Tyimok Janos
Juraţi: Katona Petre
Dants Janos.
Meszesân Irimie.
Ursz Ştef;in.
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slujbă domneacă

Dants Togyer
Meszesen Gli1orie
Nyekse Gyorgyi.

Popa Irimie din .
De asemenea bAtrinii Nyek&e Pâskuj
~- Sztâna Paskuj
Dants Pâskuj.

1n Curitău.

Judele primar Bants Gyorgyi.
Juraţi
Tot Tivadar +
Vantsa Dani
Nyekse Gyorgy.
Guszân Mihăly.
Râkotzi Miklos
Vantsa Latzko.
Meszesân Lâzâr.
Bătrîni Fati Mihaly.
Fati Gâbor.
Popa loanu.

1n Valea Pomilor.
Judele primar Kibedi Mihăly
Juraţi: Lorinczi Ferencz +
Veress Ambrus +
Veress Gyorgy +
Katona Janos +
Tuszân Măte +
Filep Samuel +
Nlonostori Jănos +
Mătyâs Istvăn

+

+

&trini Katona Janos +
Egri MiMly +
Lakatos Ferentz +
In prezenţa mea Martin Sarkany paroh al bisericii reformate din Valea
Pomilor.
Popa Ion.

ln

Şamşud.

Jude primar Bânto Pall + .
Balog Peter +
Nagy Bănt6 Istvan +
Frigy Lâszl6
Hulubân Irimie +
Szeles Marton +
Dersen Aleksza +

Juraţi
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Bânto Andras +
Billint +
Gergely +
Dersân Vaszuj +
Hidăn Janos +
In prezenţa mea Mihai Dioszegi,
m. pr.
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lui Horea
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Bătrîni

Bănt6
Băn to

-şud

preot

al blserlcll

ln Ser.
Jude primar Kovats Ferentz
Antal Ferentz +
Antal Gyorgy +

+

Juraţi

Mihăly Jănos

+

Nagy Istvan +
Mihăly Gergely +
B!trîni şi Curatori Nagyszegi Vonuly
Bodonya Von +
N.B. Parohul e absent.

Nadişul

+

HododuluL

Jude primar Vintze Janos +
Sipos Ferentz +
Vintze Janos +
Koszta Mihăly +
Szabo Peter m.p.
Koszta Ferentz +
Vlntze Mlh6.ly +
Bltrînl Vintze Lă&'Zlo
Balla Ferentz +
Koszta Istvan +
In prezenţa mea Iosif Balog parohul loculul.

Juraţi

Oarţa

Judele absent, la moară.
Bală!; Vonuly +
Monya Togy,ţr +
BAtrlni Tamas Mitru +
Domutza Gâbor +
Balăs Mate +
Popa Dimitrie de la OaţAş
Diacu de la Orţe Onu
Juraţi
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ln Bicaz.
Jude primar Nyegre Von +
Juraţi
Tărba Vony +
Mojsza Togyer +
Bogdan Jakob +
Hodor Gavrilla +
Nemes Andreka +
Nyegre Dumitru +
Bătrini Horinkar:Gyermân ~
Szasz Mojsza +
Mojsza Mihăly +
Popu Ionu.

1n Corne,H.
Jude primar But Togyer +
Juraţi Marosân Mark +
But Petre +
Kuk Gyorgyl +
In locul tatălui său But Ioszip a Vaszalli
Kekes Von +
Kekes Petre +
Biitrini Bota Szimjuon +
But Nyiklra +
Marosân Togyer +
Eu popa Filipu <7>

+

ln Ciutei.
Judele primar Kls Petre +
Domutza Klrilla +
Szalasăn Petre +
Chimpoja& Irlmle +

Juraţi

Cl:impojăs

Petre

+

Ceilalţi absenţi,

fiind la sluj'll domneascl.
Bltrlni Pap Mik16s +
Demjân Lup+
Eu diiacu de la Ciuta.

ln

Babţa.

Jude primar Gligutza Filep +
Gligutza Gavrilla +
Argyelân Toma +
Vonutz Mitru +

Juraţi
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Fedi Togyer +
Domutza Mitru +
Argyelan Vaszalia +
Bătrîni Gligutza Zakaria +
Diak Von +
Andrekutz Gligorie +
Pop Isaie din Baţa amu văzut poruca

răscoalei
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lui Horea
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am priimitu.

ln Bogdand în prezenţa

Judelui primar Nagy Laszlo +
Hajdu Josef +
Dobai Samuel +
Kilrti Ferentz +
Hajdu Mihăly +
Sărandi Gyorgy +
Oul Istvan +
Bătrîni Nagy Janos +
Ferentz Janos +
Pall Istvan +
ln prezenţa mea Gheorghe Kis, preotul locului m. pr.•
Juraţi

ln Corund.

Jude primar Gyorgy Gligor
Juraţi
Godor Von +
Orosz Tamas +
Juhos Simon +
Bosan Kosztin +
Kimpân Nyisztor +
Gyorgy Zakaria +
Bătrini Kimpân Gyurka +
Tomojan Mihăly +
Bosăn Petre +
Popa Niculae.

+

12. 1785 decembrie 6, Sibiu •

. ,-:-if#,

Guberniul Tran::.ilvaniei către Tabla continuă a comitatului Solnocul Mijlo
răspuns la petiţia înaintată de nobilime la 10 noiembrie 1784 in problema rAscoalei ţAranilor români.
9424.
Sacrae Cesareo-Regiae Apostolicae Majestatis. Archiducis Austriae, Magni
Principis Transilvaniae, et Siculorum Comitis, Domini Domini no~tri Clementissimi Nomine, Tabulae Comitatus Szolnok Medi(){'ris intimandum.
Exemplum B. Rescripti Regii ad preces nobilium per proximum tumultum
Vallahichum damnlficatorum Augusto Throno substratas sub lOl mensis Novembris anni labentis emanatum in advoluto comunicatur cum Dominis pro congrua

ciu, drept

28 - Acta Mvsei Poro:i1sen1is - voi.

VIII/1984
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notitia, et debito Altissimae voluntatis procurrando effectu, committiturque eisdem, ut in conformitate B.l:ujus resolutionis Nobilitatem de clementia Suae Majestatis Sacratlssimae, et Paternis erga eandem affectibus altlssimo nomine adsecurare, certamque, et quietarn reddere, simuJ. tamen de eo quoque edocere non
intermittant; Sacratissimam quippe Suam Majestatem uberlus, et a propriori pensitatis singulis ad praeteritum tumultum Vallachicwn influenHbus circwnstantlis, ad conservandam, et &tabiliendam publicam quietem praeprlmis necessarium
invenisse, ut simultates, et diffidentiae, quae ne fors adhuc inter Dominos Terrestres, et Colonos superessent, e pectoribus penitus eradicentur; velleque bine
eandem altefatam, ut quaecunque sub lapsu infelicis illius tempori& contigerunt,
altissimo silerutio, veloque perpetuae oblivionis tegantur; nec ratione praefati
tumultus contra illius complices deinr.eps novae quaepiam investigationes, vel
examina, et incaptivationes, eo minus vero paenalitates decerni, et institui admittantur. E R<egio> Magni Principatus Transilvaniae Gubernio Ci1')inii die 63. Decembri& 1785.
Carolus C. Telekl

David Szekelly cane.
Stephanus Nopcsa secr.

<Pe verso
adresa:>
Ta'l<ulae>

Continuae l<nclltt>

Comitatus Szolnok Mediocri

consignan-

dum.
Zilah.

Ex officio

Publ. 20a Decembris 1785
Lect. eadem. Nr. 1876.
Arh. Stat. Cluj, Fond

Donaţia

D. Braharu (nenumerotat).

DAS MIT DEN GEBIETEN CRASNA UND CHIOAR VEREINIGTE KOMITAT
MITI'EL-SZOLNOK ZUR ZEIT DES HOREAS-AUFSTANDES (1784)

(Z u s a mm e n f a s su n g)
Ole rumănlschen Ge&chlchtsforscher haben, insbesondere in den letzten
Jahren, aus AnJass der 200-Jal:rfeier des Horea-Aufstandes, die lnformationsbasis
liber dleses Erelgnis verbreitert und zahlreiche Urkunden a us jener Zeit entdeckt. Forschungen wurden auch unternommen, dami·t die Bauernunruhen aus
den Komitaten, die mit dem Ausbreitungsgebiet des Aufstande& benachbart waren, untersucht werden. Auf diese Welse wurde aucll der dem Archiv des Komltats Mlttelsolnok einverleibte Urlrundenbestand ausgemacht, welcher aufschlussrefoh ist O.ber die Lage, dle in diesem Raum wăhrend des Aufstandes geherr!.cht
hat.
Die im Anhang veroffentlichten Urkunden widerspiegeln die Stirnmung der
Adligen und der Beamten des Komitats und ihre Handlungen zwecks Eindămmung
der Ausdehnung des Aufstandes in dieses Ge'liet. Es werden in den Dorfern die
kaiserlichen und gubernialen Patente bekanntgemach·t, die zur Ruhe aufrufen;
aus diesem Anla&S glng hervor, class die Bauernschaft mit der Behandlu,ng durch
die Grundherren tief unzufrieden war und gespannt auf die Ankunft von Aufstiindiscllen im Gebiet von Sălaj wartete. In einigen Dorfern wie Curitău, und
Sighetul Silvaniei im Kreis Chieşd lehnen es die Bauern offen ab, weiter feudale Lelstungen zu erbringen; sie sind zu,m Aufstand bereit. Dieselbe Spannung
1
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herrscht wăhrend des Aufstandes auch im Sărmăşag und im Kreis Tăşnad, so
dass die Behorden &chwer Herr der Lage bleiben.
Die Massnahmen des Komitatsadels betreffen die Konfiskation aller W<iffen
von den Bewohnern der Dorfer und Marktflecken, die strenge trberwachung der
Dorfer und die Bewaffnung der Adligen im Rahmen des allgemeinen Adelsaufgebots des Fi.irstentums Siebenbi.irgen. Das Ergebnis ist, dass !>ich der Aufstand
nicht auch in dlese Gebiete aus':>reitet und die Bauernschaft auch nach der Niederschlagung des Aufst<lndes streng i.iberwacht wird.
Das im Anhang vorgelegte Urkundenmaterial ergănzt also das Bild der allgemeinen Unruhe von der Siebenbi.irgen im Herb&t des Jahres 1784 erfasst worden ist mit mel:rere Angaben i.iber die Lage im mit den Gebieten Crasna und
Chioar vereinten Komitat Mittelsolnok.
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comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar (1784) . în care s-au constatat
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UNIVERSITATEA ROMANEASCA A TRANSILVANIEI !N
CONCEPŢIA LUI SIMION BARNUŢIU

După încetarea revoluţiei de la 1848-1849, fruntaşii poporului român din Transilvania au fost permanent preocupaţi de traducerea în
fapte a celor şasesprezece doleanţe cuprinse în petiţia naţională, citită
de Aug. Treiboniu Laiurian în ziua de 4/16 mai pe Cîmpia Libertăţii din
Bluj. In ceea ce-i privea, ei considerau că sînt pe deplin îndreptăţiţi să
procedeze astfel iar desfăşurarea evenimentelor pleda deopotrivă pentru
cauza lor. Încă din octombrie 1848, cu ocazta încoronării, împăratul Francisc Iosif I se angajase să acorde drepturi egale, în baza adevăratei libertăţi, tuturor popoarelor din Monarhie, instituţii în acord cu spiritul vremii şi participarea poporului la puterea legislativă„ pentru ca, în acest
mod, patria să crească în puterea ei antică, însă cu forţe mai tinere".
Pe de altă parte avînd de ales între ideile politice exclusiviste şi intransigente :ale dietei nobililor din Cluj şi între statu quo ante al aulei
hasburgice (Hofkanzlei), adică menţinerea Transilvaniei ca mare principat independent, conducătorii poporului român au fost pentru cea de
a doua alternativă, considerind-o mai puţin primejdioasă, iar eventuala
unire au condiţionat-o de totala îndreptăţire a participării românilor la
conducerea ţării pe picior de egalitate cu celelalte trei naţiuni ale Transilvaniei. Politica de fidelitate faţă de Viena s-a fundamentat prin două
din cele cinci puncte, sintetizate de Simion Bărnuţiu, care au fost primite ca hotărîri de bază ale marii adunări naţionale: a) naţiunea română
rămîne credincioasă marelui principe al Transilvaniei (punctul 3) şi
b) naţiunea română depune jurămînt de credinţă către împărat, către
Patrie şi către naţiunea română (punctul 5).
Din cele şasesprezece puncte ale petiţiei naţionale, punctul 13 a fost
cel mai stăruitor înfăţişat Vienei1.
Subliniem, în mod deosebit, că cele patru petiţii privind starea învăţămîntului, au fost introduse într-un interval de 16 luni şi jumătate
(1 septembrie 1849-16 ianuarie 1851), utilizindu-se un limbaj laconic
şf demn2. Se cerea adică ceea ce erau convinşi că li se cuvine în baza
sacrificiilor făcute, a numărului nostru în Transilvania, a drepturilor is1 El prevedea şcoli pentru toate satele şi urbiile, gimnazii militare şi tehnice,
S4ilminarii şi o universitate.
2 Aug. T. Laurian, Die Romiinen der lJsterreichtschen Monarchte, I-III, Viena
·

1851.
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torice, a dreptului firii şi spiritului vremii, cu voinţa
colabora armonios cu celelalte naţiuni conlocuitcare.

nestrămutată

de

el

Prima petiţie, semnată de „deputaţii naţiunii române" cu privire la înfiinţarea
unui institut superior de învăţămînt pentru români, datează ldin 1 septembrie 1849
şi a fost înaintată Ministerului Cultelor din Viena 3 • Vrednică de reţinut este argumentarea. Pe teritoriul locuit de români în Transilvania .şi în comitatele anexe,
afirmă deputaţii naţiunii române, sint 3.900.000 oameni dintre care 770/o români.
Situaţia şcoH!or pe confesiuni era la acea dată o veridică oglindă a reducerii
poporului majoritar, în stare de sclavie, sustragerea lui de la instruire, de la cultură.
Intr-adevăr, romano-catolicii aveau, spune petiţia, 2 academii cu cite 3 facultăţi (filosofie, ştiinţe juridice şi teologie) la Oradea şi Timişoara; 3 licee (Satu Mare,
Cluj !ii Alba Iulia) şi 18 gimnazii la Oradea, Timişoara, Satu Mare, Baia Mare,
Careii Mari, Arad, Cluj, Alba Iulia, Bistriţa, Braşov, Cehul Silvaniei, Şimleu! Silvaniei, Tg. Mureş, Odorhei, Salonta, Dumbrăveni şi Gheorgheni).
Calviniştii (reformaţii) dispuneau de 4 colegii (Aiud, Tg. Mureş, Cluj şi Odorhei); 2 gimnazii (Orăştie şi Salonta).
Unitarienii aveau 1 colegiu la Cluj şi două gimnazii (Turda şi Cristur).
In total, ungurii din Transilvania aveau în anii premergătorii revoluţiei de
la 1848, 2 academii, 5 colegii, 3 licee şi 22 gimnazii.
In ceea ce-i priveşte pe saşi, ei dispuneau de o universitate juridică la Sibiu
şi 5 gimnazii (Sibiu, Braşov, Sighişoara, Mediaş şi Bistriţa).
In comparaţie cu confesiunile de mai sus, ortodocşii nu aveau in 1849 nici
un fel de şcoală superioară, iar uniţii aveau un singur liceu la 1Blaj şi două gimnazii episcopale (Blaj şi Beiuş).
In baza acestor realităţi, deputaţii naţiunii române au cerut ministerului de
resort înfiinţarea unei facultăţii juridico-politice la Blaj, aceasta în cadrul organizării ŞCOiare atunci în curs. Au invocat :şi motive urgente: „Mai multe sute de
studenţi români, în urma ultimelor evenimente, sint împiedicaţi să-şi continue studiile". Pe de altă parte „naţiunea română are nevoie pentru ocuparea locurilor ei
competente ce i se cuvin în domeniul administraţiei, de oameni înarmaţi cu cunoş
tinţele ştiinţifice cerute de lege".
La facultatea cerută ar fi trebuit să se predea următoarele materii de studii1
enciclopedia şi ştiinţele de stat, dreptul natural şi dreptul popoarelor, istoria statelor şi statistica, dreptul roman, dreptul pozitiv, civil, penal şi procedura judecătorească ştiinţele politico-economice, codul comercial, finanţe de stat, dreptul
public austriac, dreptul comunal, organizarea politico-judecătorească şi poliţia.
Deputaţii naţiunii române au opiniat că toate aceste materii să fie predate
de şase profesori cu onorar de BOO florini fiecare şi un profesor de religie cu
600 florini.
Acestei petiţii, ministerul cultelor nu i-a rlat nici un răspt1ns, motiv ca la
10 ianuarie 1850, ei să se adreseze ministerului comun. De data aceasta, „Infăţi
şarea situaţiei actuaQe a naţiunii române" a fost semnată de Ioan Popasu, Petre
Mocioni, A. T. Laurian, Ioan Dobran, Petru Gherman, Constantin Poruţiu, Grigore
Popovici, V. Babeş, Alex. Atanasievici, Ioan Popovici şi Constantin Udrea. „lnfă
l(şarea" discută pe puncte mai multe probleme; punctul 6 este consacrat în întregime problemei înfiinţării unui institut superior de lnvăţămint românesc 4 •
Cea de a doua petiţie este mai categori'că şi lasă să se ilntrevadă oarecare
nervozitate; nu lipseau reproşurile. Pentru jertfele aduse in cwsul revoluţiei, justele
doleanţe ale naţiunii române să fie recunoscute cit mai in grabă•. De data aceasta
pretenţia sporeşte. Se cere nu o facultate ci o universitate „intr-un loc potrivit".
deci nu neapărat la Blaj, preţios indiciu al sporirii influenţei lui Şaguna. Organul
3 Idem, Gesuch an das Kultus Ministerium in Schulangelegenheit (petiţia nr. (t
din 1 septembrie 1849) în op. cit„ III, p. 46-49.
4 Idem, Vorstellung iJ.ber gegenwartige Lage der romănische Nation an das
Gesamntministerium (petiţia nr. 15 din 10 ianuarie 1850) in op. cit., III, p. 75-83.
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superior este informat, fără menajamente, despre necesitatea acestei 'universităţi
care va fi urmată de acei studenţi români „care au pierdut deja doi ani preţi()!)i".
Noi, afirmă petiţionarii din 10 ianuarie 1850, am linfăţişat poporului nostru guvernul imperial ca pe un guvern patern al dreptăţii şi poporul a şi crescut in
această credinţă. De aceea vă rugăm să daţi run semn (de bunăvoinţă) acestui
popor nu îndeajuns de cunoscut dar şi sute de ani ţinut în robie, popor care a
ajuns la conştiinţa drepturilor lui şi a !îndatoririlor sale, ca astfel noi să ne putem
justifica în faţa lui, ceea ce e posibil numai prin soluţionarea petiţiei sale".
Nici cea de a doua petiţie nu a fost răsplătită cu vreun .răspuns. De aceea
Andrei Şaguna, Sterca Slllluţiu, Avram Iancu, Gh . .Bariţiu .şi Timotei Cipariu,
aproape peste un an, la 29 decembrie 1850 revin cu argumente mai .tari dar cu
pretenţii mai reduse. Cei cinci petiţionari se mulţumesc a-cum cu o facultate filozofi>eă-juridică al cărui sediu il tfixează, tot ei, la Cluj. Cea de a treia petiţie e
adresată ministerului culturii şi învăţămintului5. „Nu motive de ură faţă de celelalte naţiuni, ne face să cerem înfiinţarea unei facultăţi juridico-filosofice proprii.
Unii îşi au pe ale lor, în care obiectele sînt predate în limba lor, de către profesorii lor, ceea ce constituie o dezvoltare a naţiunii şi limbei lor". Petiţionarii atrag
atenţia că „da·că se refuză petiţia atunci aceasta ar duce la regresul naţiunii
române".
Ideea unei universităţi comune, la Sibiu, este respinsă pe motivul că „oraşul
este situat tocmai în extremitatea sudică a ţării".
Sint însă şi alte motive de protest: „dacă românii ar fi avut un trecut mai
favorabil, dacă nu li s-ar fi luat fondurile bisericeşti, atunci ei ar fi putut, prin
mijloace proprii, să-şi creeze instituţiile culturale şi naţionale, fără să fie nevoiţi
să apeleze la dreptatea guvernamentală" .... In sprijinul lor, petiţionarii invocă
şi articolul 4 din dreptul civil de la 4 martie 1848 care prevedea ..,oferirea posibilităţilor de dezvoltare a naţiunilor din imperiul austriac".
Neprimind răspuns nici la cea de a treia petiţie, reprezentanţii naţiunii române
din Transilvania, intitulîndu-se „cei mai credincioşi supuşi" se adresează direct
împăratului cu o petiţie-memoriu mai amplă cerind o „organizare şcolară şi administrativă unitară pentru toţi românii din Monarhia austriacă şi înfiinţarea unei
universităţii româneşti" 6 • Capul statului estp informat că „vremile vitrege au ţinut
multă vreme naţiunea română departe de cultură. Ea a ajuns însă la conştiinţa
de sine şi de mulţi ani doreşte să-şi facă instruirea şi să-şi desăvîrşească calităţile
date de natură" însă „pînă de curînd abia a îndrăznit să-şi facă auzit glasul şi,
cu atit mai puţin i-a fost posibil să rupă lanţul sclaV'iei, al sărăciei şi neştiinţei
impuse de aceasta". Dar cu toată asuprirea, „limba noastră s-a dezvoltat în biserică, acasă şi în viaţa comună a poporului (... ) iar unii indivizi au reuşit să se
ridice chiar la pregătire supe11ioară, culturală şi ştiinţifică". De· această dată ar
fi vorba, se spune in petiţie, nu de introducerea culturii la noi, ci de generalizarea ei. Se susţine cu fermitate că „la noi pot fi predate, în Iimba română, toate
obiPctele de studii. Incercările făcute in principatele dunărene şi chiar în Transilvania au transformat convingerea noastră într-o siguranţă deplină". Semnificativii este părerea petiţionarilor în ce priveşte rolul limbii naţionale în dezvoltarea
unui popor atunci cînd susţin că „un popor nu se poate instrui temeinic decît în
limba lui maternă". Ei dau ca exemplu naţiunea germană „care se poate numi
civilizată numai de la data cind ştiinţa a fost răspîndită în limba germană". Toate
acestea pledează ca în universitatea românească să se predea în româneşte, de
către profesori români „deoarece numai aceştia cunosc geniul naţiunii şi sînt în
stare să răspindească, cu succes, cultura printre români, atingînd astfel ţelurile
civilizaţiunii general dcrite".
5 Idem, Gesuch an den Herrn Minister des Kultus und Unterrichtes um die
Errichtung einer philosophischen juridischen Facultăt fii.r Romănen (petiţia nr. 22
din 29 decembrie 1850) în op. cit., III, p. 108-110.
s Bite um eine einheitlicher Schuzorganisation an und Verwultung fi.ir alle
Romănen der osterreichische Monarhie und din Errichtung einer Romănischer Universitiit (memoriul nr. 2fi din 16 ianuarie 1851) în op. cit., p. 126---128.
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Petiţia din 16 ianuarie 1851 ţine seama de toate greutăţile. De aceea ea conchide că „dacă infiinţarea instituţiilor mai înalte cere timp mai lndelungat şi
cheltuieli. mai mari, atunci în acest an şcolar să se înfiinţeze o facultate juridicofilosofică într-un loc în care tinerimea română are acces mai uşor din toate ţinu
turile ca ~nstrucţiunea să fie mal uşoară; această localitate ar fi Clujul".
Şi de data aceasta ideea înfiinţării unei singure universităţi, germane, la
Sibiu, pentru toate naţionalităţile, este respinsă. „Dacă ea totuşi s-ar înfiinţa, atunci
sintem nevoiţi să invocăm articolele 3-4 din constituţie care prevăd, egala îndreptăţire la cultură a tuturor naţiunilor conlocuitoare".
ln toate intervenţiile la ministerele de resort şi la împărat, conducătorii
naţiunii române se bazau şi pe prevederile constituţiei din 4 martie 1848 pe care
Austria, curind după înăbuşirea revoluţiei maghiare cu ajutorul armatei ţariste a
mareşalului Pa&·chievici, s-a grăbit s-o uite, tinzind :::u tărie spre absolutism. Dar
un asemenea desnodămînt nu putea fi presupus în toamna anului 1849, şi nici
chiar în 1851. Tocmai de aceea, - !precizează, Gh. Bariţiu7 - „ciţiva jurişti români,
cu Bărnuţiu în frunte, prevăzînd că ştiinţele juridice, cîştigate aici în ţară, după
sistema veche, nu le sînt de ajuns pentru ştiinţele şi reformele noi, care se întrevedeau în fiecare zi în stat, s-au decis să-şi continue studiile la universitatea
din Viena sau la oricare alta. Spre acest scop au fost ajutaţi cu burse de cite
300 florini din fundaţia medicului Simion Romonţai" 8 • Lui Simion Bărnuţiu i s-au
alăturat Alecsandru Papiu Ilarian şi Iosif Hodoş. Toţi trei erau adepţii ideii că
aprofundînd studiul dreptului vor fi mai utili naţiunii9.
ln 1851, tendinţa spre absolutism era evidentă. „Atunci deputaţilor români 10 ,
aflaţi la 'Viena, H se spuse verde că nu mal au ce căuta pe acolo. Şaguna a fost
mustrat că-şi „face cauză comună cu oamenii neodihniţi". Lui Cipariu i s-a zis:
„n-ai să mai studiezi pe aici; mergi acasă şi ocupă-ţi stalul tău de canonic". Acum
nimeni nu mai voia să audă de cazuri, de petiţii şi proteste naţionale, cu .atit
mai mult de emanciparea românilor prin şcoli, îndeosebi printr-o universitate.
După cum faimosul Găzinczyll zisese în dieta din 1848 despre deputaţii naţionali
tăţilor: „Ce caută aceşti zdrenţuroşi aici? Daţi-i afară"!, întocmai asemenea· era
tratamentul şi la Viena în 185112•
Aşadar un răspuns cu privire la conţinutul celor patru petiţii, reprezentanţii
naţiunii române n-au primit nici de la ministere, nici de la împărat. Totuşi pupctul
de vedere oficial a fost făcut cunoscut pe căi lăturalnice. Astfel 1n 1852, guvernatorul Transilvaniei, principele Karl von Schwartzenberg 13 , întreprinzind o călătoriE"
de inspecţie prin Munţii Apuseni şi avînd în suită şi pe protopopul Simion Balint
a făcut din acesta un confident, ştiind că fostul prefect al lui Avram Iancu era
unul din semnatarii petiţi<Hor. Discuţia a fost purtată în limba germană, după ce
protopopul Balint putu constata că intrase in graţiile guvernatorului. ln traducere, dialogul a decurs astfel:
- Fără o universitate nu se poate, Excelenţă!
- Bine, Balint, dar de unde bani?
- De la noi.
- Dar sînteţi oameni săraci.
Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe ultimii două sute de ani
II, Sibiu, 1880, p. 632.
e Simion Romonţai din Cluj-Someşeni, medic. Intreaga sa avere a testat-()
pentru acordarea de burse studenţilor merituoşi.
9 Amicul Familiei, Gherla, an XII, nr. 2 pin 1890, p. 21.
,10 Ei se aflau acolo ca „deputaţi ai naţiunii" române, ducind şi susţlnind
petiţii şi memorii, alcătuite şi revizuite, în majoritatea lor, de Ion MaioreRC\1 şi
A. Treboniu Laurean.
11 Gâzinczy Gâbor (1818-1864). Scriitor, orator şi politician ungu„
12 G. Bariţiu, op. cit., p. 667.
13 A fost numit guvernator al Transilvaniei Ia 29 aprilie 1851
7
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- Asta-i adevărat, dar cu toată sărăcia noastră o vom face chiar dacă ar fi
ne vindem cămaşa din spate. Am făcut noi pentru alţii destule lUJCruri, de ce
n-am face şi pentru noi o universitate.
- Bine, Herr Balint, dar sînt două: una la Cluj, alta la Sibiu.
- Sint fireşte, dar nu sînt ale noastre.
- Bineînţeles, dar nu sînt bani, a ripostat guvernatorul voind prin aceasta
să pună capăt discuţiei. Dar Balint, nerespectînd protocolul, a ţinut să adauge.
- Baronul Sina, Hurmuzachi şi Mocioni pînă acum au ,promis sume frumoase, iar eu, deşi sînt sărac, dau 200 galbeni14. Văzînd că guvernatorul rămine
neînduplecat, Simion Balint a mai adăugat: „chiar dacă stăpînirea 1şi Majestatea
Sa imperială şi apostolică ne-ar da munţi de aur şi nu o universitate, munţii aceia
n-ar avea pentru noi nici o valoare"l5 •
Generozitatea fostului prefect a impresionat pe guvernator. Nu era o generozitate de circumstanţă ci una dictată de adînca convingere a necesităţii înfiinţării universităţii româneşti pe care erau hotărîţi s-o susţină „chiar dacă ar fi
să vindem cămaşa din spate", expresie care vizează supremul sacrificiu.
Simion Balint n-a fost singurul care s-a oferit să contribuie la realizarea ei.
Dovadă e, printre altele, testamentul lui Avram Iancu, act de impresionantă forţă
morală, de oscilare intre desnădejde şi !Speranţă. „Unicul dor al vieţii mele", a
spus craiul munţilor, „e să-mi văd naţiunea fericită, pentru care, după putinţă,
am şi lucrat pînă acum, durere, fără mult succes, ba tocmai acum, cu întristare,
văd că speranţele mele şi jertfa adusă, se prefac în inimica. Nu ştiu cite zile mai
pot avea. Un fel de pre!."imţire îmi spune că viitorul e nesigur. Voiesc dară - şi
hotărlt di.spun ca, după moartea mea, toată averea mea, mişcătoare şi nemiş
ditoare, să treacl!. în folosul naţiunii, pentru ajutor la înfiinţarea unei Academii
de Drepturi, tare crezînd că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile
naţiunii mele".
In 1852, conducătorii naţiunii române din Transilvania erau aşadar deplin
convinşi el!. rm1ilt rivnita universitate n-o vor avea. Deoarece ea le-a fost refuzată,
un om s-a mai ridicat cu energie pentru a demonstra tineretului, pe considerente
ştiinţifice şi politice, de ce avea nevoie Transilvania de-o universitate românească.
Omul acesta a fost studentul de la universitatea din Pavia, Simion Bărnuţiu.
In 24 noiembrie 1852, fostul preşedinte al Comitetului Naţiunii Române, ii
informează pe „padovani" (Alesandru Papiu Ilarian l?i Iosif Hodoş) că a compus
„Cuvintul unui student despre necesitatea unei academii", pentru că citindu-l, un
student nu se poate să nu culeagă critica din el şi să nu se îndemne".
Ca de obicei „Cuvîntul" a fost trimis celor doi „pentru îndreptare şi completare" cu intenţia de a-l publica în „Gazeta Transilvaniei" 16 • Lucrarea lui Simion
Bărnuţiu este un document de rarisimă însemnătate. Ea înfăţişează pe deplin concepţia lui, Ia 1852, despre rolul universităţii în viaţa statelor, cu largi implicaţii
în ce priveşte posibilităţile de propăşire ale românilor din Transilvania.
In „Cuvîntul unui student despre necesitatea unei Academii", autorul opiniază pentru funcţionarea a ,patru facultăţii:

să

14
Simion Balint, protopop la Roşia, fost prefect al lui Avram Iancu. Era proprietar de mine de aur. Pentru daunele suferite în timpul revoluţiei a primit o

însemnată despăgubire.
15 E. Hodoş, Din corespondenţa lui Simion Bărnuţiu cu contemporanii săi,
Sibiu, 1944, pp. 24-26.
16 Prima versiune a CUVINTULUI se găseşte la Biblioteca Academiei R.S.R„
mss. 4583, f. 36-38. A fost tipărit parţial în Foie pentru minte, inimă şi literatură,
nr. 15, 1853, p. 105-108. Integral a apărut în rev. Amicul Familiei, (Gherla), începind cu nr. 14 din 1890.
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„1. Facultatea teologici învaţă pe oameni cum o:;ă atragă inimile, cum să-l
guverneze pe cetăţeni, ce e drept, pe calea către împărăţia cerurilor. Ori cum ea
domneşte, poporul ascultă, crede şi face.
2. Facultatea legilor învaţă măestria de a guverna pe oameni nu cu puterea
cuvîntului ci cu asprimea legilor. Aşadar şi din facultatea aceasta ies tot guvernatori (dregători, judecători, avocaţi etc.) oare domnesc peste oameni, adevărat
că după numărul legilor, dar, ori cum, tot domneşte şi poporul ascultă, se teme
şi face.
3. Facultatea medică învaţă măestria de a da îndărăt oamenilor sănătatea
pierdută. Doftorii domnesc cu măestria lor nu numai peste popoare, ci şi peste
domnitorii popoarelor, şi-i pleacă pe toţi să asculte, să spere, să facă.
4. Facultatea filozofici cearcă adevărul şi dreptatea şi, cu experimentele cele
cutezătoare, măsoară cerul şi pămintul, alege ce e hun şi ce e rău în dogmele
medicilor, juriştilor şi teologilor. Şi cu toate că este în urma celorlalte facultăţi,
totuşi domneşte ,peste ele şi, la urmă, ii aduce pe toţi oamenii laolaltă; oamenii
se pleacă şi fac, uneori, tocmai şi aceea, despre ce nici n-ar fi visat mai înainte,
cum a fost in 1848, ştergerea iobăgiei."
Intre o naţiune, scrie Simion Bărnuţiu, care are şi intre una care nu are
academie (Universitate) sint trei diferenţe fundamentale:
„1) Naţiunea cu academie e luminată, cunoaşte toate mijloacele ce-i sînt de
lipsă să poată lua înaintea altor naţiuni; din contră, cealaltă naţiune este întunecată şi proastă, nu-şi cunoaşte chemarea, nu-şi vede calea pentru că n-a avut
niciodată cine să i-o arate.
2) Naţiunea care are academie este puternică; cealaltă e slabă, ticăloasă, neputincioasă," aceasta pentru că ştiinţa este putere iar o naţiune fără academie n-are
de unde să aibă putere. Naţiunea ·Care are putere, uneşte apa rcu focul .. „ ea nu
fuge, ci zboară. Naţiunea ticăloasă nu poate uni zece oameni pentru un scop, ci
unul trage într-o parte, iar celălalt, într-alta.
3) Naţiunea cea tare, luminată prin academie, domneşte peste cea întunecată
şi slabă. Cum? Ea are oameni pricepuţi, specialişti, construieşte întreprinderi şi
face pe naţia cea fără academie să muncească la ea pe diurnă proletară şi astfel
o stoarce pînă o duce la sapă de lemn."
Ideile exprimate la punctul trei ne demonstrează că Simion Bărnuţiu, r~pu
blicanul de mai tîrziu din laşi, avea, la 1852 cunoştinţe temeinice cu privire la
relaţiile de producţie ca şi la exploatarea proletariatului de către cei avuţi.
El nu greşeşte atunci cind, ţinînd seama de relaţiile celor avuţi cu cei săraci,
raportate la naţiuni avute şi naţiuni sărace, afirmă că universitatea, în condiţiile
ascensiunii burgheziei în ,cea de a doua jumătate a veacului al XIX-iea, putea
deveni una din principalele pirghii de susţinere şi promo,·are a hegemoniei naţiunii stăpînitoare.

Simion Bărnuţiu consideră că fără academie, nu pot face spor nici instituţiile
precum sînt şcolile comunale, elementare, reale, gimnaziile şi celelalte.
„Universitatea îşi va întinde aripile peste tot cîmpul cunoştinţelor omen~şti.
Atunci ea va creşte nu numai ideologi (gînditori) ci şi oameni practici, luminînd
cu razele sale, ca dintr-un centru, toate ştiinţele".
„In felul acesta academia ar insufla inima învăţătorului şi a învăţăto~ilor
ca să nu se urască (plictisească) pe calea ştiinţei. Sub aripile ei s-ar adăposti
societăţile literare cu bărbaţi care duc gloria neamului în toată lumea".
Ideea ca românii transilvăneni să studieze la universităţile altora este respinsă categoric.
„Ne tot întreabă unii, scrie S. Bărnuţiu, de ce tot umblăm noi după Academie. Umblăm pentru că între naţiunea care are Academie şi cea care nu are,
există relaţia dintre domn şi ŞC'rbul său. ln aceeaşi relaţie e şi naţiunea noastră.
cu naţiunile conlocuitoare şi aceasta numai din lipsa unei astfel de instituţii".
naţionale,
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Cele patru petiţii, prin care se cere o Universitate românească în
Transilvania, ca şi „Cuvîntul" lui Simion Bărnuţiu, sînt o puternică dovadă a conştiinţei la care ajunseseră românii de mult în ceea ce priveşte rolul culturii în viaţa poporului. Această cultură de la obţinerea
căreia au fost înlăturaţi deliberat avea să rodească atît de puternic prin
Universitatea Daciei Superioare care a fost înfiinţată cu neprecupeţit
elan în 1919, la Cluj.
CORNELIU ALBU

THE ROMANIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

IN SIMION

BARNUŢIU'S

(Su mm ar

THINKING

y)

The 13th desideratum in the „National Petition" read on the Field of Liberty,
near Blaj, in the 4tlh/16th of May, 1848, demanded, besides some civil, technical and
military schools for the Romanian inhabitants of Transylvania, the founding of a
Romanian University, which was to be estahlished at Blaj, Sibiu, or Cluj.
Soon after the end of the revolution, Simion Bărnu,ţiu, Alexander Papiu
llarian, and Iosif Hodoş, were sent to fulfil their studie!s in Italy: the former to
Pavia, the two latter ones to Padova. They were thus intended to teach in the
capacity of professors at the highly expected University.
Subsequently, the politica! leaders of the Romanians from Transylvania alsa
forwarded to the politica! Imperial leaders, in Vienna, between the lst of September, 1848, and the 16th of January, 1851, four petitions, which all reiterated their
demand for a Romanian University; a demand which, up to them, had nat been
yet admitted.
Their first petition was handed to the Ministry of Education, in Vienna, as
soon as an the lst ad September, 1849. Amang the arguments which were used
there, one ,may retain their affirmation that: „upan the whole territary inhabited
in Transylvania the total sum of the inhabitants is 3.900.000, among which 77 per
cent are Romanians. But the .situation of the confessianal schools, in 1848, is stil
a true ,nirror that shows that the Ramanians, in their capacity of the mast numerous peaple, are reduced to a state of slavery, being, thus, deprived of any
means of education.
Indeed - as the petition put it - the Hungarians enjoyed, previously, before
the revalution brake out, of two academies, two colleges, three lyceums and
twenty-two gymnasiums; and the Saxons enjoyed of one University and of five
gymnasiums.
Compared with the confessions mentioned above, the Greek-Orthodox Ramanians enjoyed of no superior school, while the Greek-Catholic Romanians had
only a lyceum, that of Blaj, and two gymnasiums, that of Blaj and that of Beiuş.
The petitioners asked the Austrian Ministry of Education for the forming of
a Juridica! Faculty at Blaj. They also provided 1Jhe programe intended for 5Uch
a Faculty: the juridica! encyclopedia and the State sciences, natural law and the
law of the nations, the history of the main states of the world, as well as statistics;
Roman law and positive law: civil, penal, as well as legal practice; politics and
economic science, the .commercial cade, the state fi'llances; the Austrian public
law, the communal law, as well as the organization in the realm of policy, in
that of police and in that of the legal courts and tribunals.
As the Imperial minister did not answer this first petition, the deputies of
the Romanian nation, in a greater number, this way, addressed themselves to the
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Home Board, in a more categorica! manner. This time, they did not ask for the
founding of a Romanian Faculty, but of an Academy (or University), founded a1
Sibiu. The petitioners contended that they have depicted to their countrymen the
Imperial government as a paternal one, aiming at doing justice to all its subjects;
and the Romanian people had been brought up in such faith. As such, they asked
for a proof (of benevolence) intended for a ,people insufficiently known, and who
had been kept for hundred of years· in slavery. But, they argued, now, this people
has reached the consciousness of ·'.Joth its rights and its "dU1ties. And thus ii:'>
leaders hadt to justify themselves before it, which is possiblc only if convenient
solution of its petition is given.
Nevertheless, this second petition did not enjoy a favourable answer from
thP government in Vienna. Thus, on the 29th of December, 1851, the Orthodox
Metropolitan, Andrei, baron of Şaguna, Sterca Suluţiu, Avram Iancu, Gh. Bariţiu,
and Timotei Cipariu, sent a third petition, which was drawn up in even more
categorica! terms, though with minor pretentions. The idea of the settlement of
a University has been dropped off. The petitioners intended now to content themselves with the founding of a Faculty of Philosophy and Law, in the city of Cluj.
The Imperial Ministry of Culture and Education, to whom thi~ third petition
was addressed, was informed that „had the Romanians have had a more favourable
past, and had they still kept the use of their religious funds, then they would have
been able to create by their own means, their own cultural national institutions,
without being contrived to appeal to the Imperial government. What the Romanians
asked then could by no means be denied to them. For the very text of the fourth
article of the Civil Code of March 1848 provided for „the possibility for each
nation of ·the Austrian Empire to develop itself in any way".
' .As ,the Ministry of Culture and Education chose to show itself no more
benevolent than the other Ministries, the deputies of the Romanian nation decided
to address themselves, ,on the 16 th of January, 1851, to the Emperor himself. By
their reitered petition, now drawn up in the form of a memorandum they asked
for a unitary scholastic and administrative organisation for all the Romanians
in the Austrian monarchy and also for the establishment of a Romanian University.
But, then, the Austrian tendency towards absolutism was obvious. Soonly,
the deputies sent to Vienna by the Romanian nation were expelled from the city.
And, thus, the so longly desired Romanian University of Transylvania proved to
have been nothing than a praiseworthy initiative.
Nevertheless, in order to allow the idea of founding Romanian University
not to be dropped off, Simion Bărnuţiu - then at the age of forty-four - who
was still studying at Padova, sketched and published „The idea of a student concerning the necessity of founding an Academy" (University) This writing is a
document of the greater importance. lt contained a long range of arguments
demonstrating ithe high necesslty for the founding of such an institution, for the
Romanian people of Transylvania.
According to Simion Bărnuţiu's ideas, such a Romanian University consisted
of faur Facuilties: for Theology, for Law, for Medicin and for Philosophy. He asserted that, between a nation who was enjoying a University and a nation who
did not enjoy such an institutlon for high culture, there were always three main
differences: (1) the nation who was enjoying a University Was more enlightened,
and possesed all the necessary means to step before the other nations; on the
contrary, the nation who was lacking such an establishment for culture was a
dull one, silly, ignoring its very calling; for such a nation does net possess the
enlightened leaders able to show the way of progress. (2) the na:tion enjoying a
University was a strong one; the other was a weak one, wretched, helpless; as
knowledge itself was power, and no nation lacking one University could have the
means of securing for itself such a power. A nation possesing a University could
mix water with fire; it does not run, it flies. The wretched one could never
unite ten of its members for the accomplishment of a high task; for from these
ten men, one would strive himself towards one direC'tion and another one towards
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the opposite one (3) The strong nation, enlightened by its Univel:'sity, can thus
impose its way and rule the wretched and unenlightened one. How? It has,
indeed, very skilled men, experts and specialist, in many fields of activity; it may
build enterprises and oblige the nations lacking a University to labour for it,
for a proletarian system of wages; and, thus, the former may squeeze the latter
and empoverish it up to starvation.
The very ideas expressed under point three prove that Simeon Barnuţiu the very professor who was to manifest his republican faith in Iassy, some years
later - possessed, as early as 1852, sound knowledge concerning the relations of
production between men, as well as concerning the way of exploiting the proletariat.
Simion Bărnuţiu did not fail when, taking into account the relations existing
between rich and poor, as well as those existing between rich nations and poor
nations, stated that the University, in the conditions in which the bourgeoisie
of each European people was raising both in economy and in politics, during the
second half of the XIXth century, could become one among the main levers, the
very key factor for sustaining and promoting the hegemony of the ruling nations
upon the enslaved ones.
In Simion Bărnuiţiu's way of thought, no national institutions could appear
without the previous existence of a University: no of common schools, elementary
ones, gymftasiums, etc.
The Romanian University was thus to extend its protecting wings on the
whole range of human knowledge. It was to breed, not only ideologues, but alsa
practicai men.
Bărnuţiu strongly objected to the idea of allowing Romanians to study only
in the Universities of foreign peoples.
As a conclusion·, he stated as such: „Some men ask us why we strive to
obtain an Academy? We strive for it, for, between that nation who stil! possesses
an Academy, and that one who has not it, the relation is the old one between a
feudal lord and its serf. Our nation, when compared with all the other nations
of our Empire, is in the same position. And this accounts only for its lacking of
such of an institution".
What seems to have highly interested Simion Bărnuţiu, above all, was the
motivation of Vienna's refusal to award for the Romanians the right of enjoying
their own University, whether at Sibiu or at Cluj. As a matter of fact, Bărnuţiu
was still a student, at the age of forty-four; and he could not understand whcre
he would obtain a cultural and educative job, after finishing bis universitary
studies.
Neverthe}ess, his destiny was to be a .lucky one. Soonly after his return to
Vienna, with the title of Doctor in Law of the .University of Pavia, he was asked
with the help of August Treboniu Laurian, to become a professor of law in
Iassy.
Thus, the fourth petition through which the Romanian leaders asked for the
cstablishment of a University for the education of their nation, as well as the
pamphlet of Simion Bărnuţiu, can be asesser as being a high evidence of the
consdousness reached by the Romanians of Transylvania, chiefiy concerning the
high role of culture in the life of a nation. The Romanians have beed deprived of
cultwe and prevented to obtain it at a high school levei, and in a deliberate way.
But their aims, and their struggle for culture, were to flourish eventually in a
magniflcent manncr, in the UNIVERSITY OF SUPERIOR DACIA, which the
Romanians, were able to found in 1919, in the city of Cluj.
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POPULARE DIN TOAMNA
ANULUI 1918 !N SALAJ

Anul 1918, an al marilor împliniri, cuprinde în palmare"ul înnoirilor, transformări ce şi-au statornicit devenirea în fiinţa eternă a poporului nostru. După patru ani de suferinţe pentru interese străine, apogeu
al multisecularei asupriri sociale şi naţionale, focul luptei pentru libertate şi unitate cuprinde cu o intensitate sporită plaiurile sălăjene. Incă
din primele zile ale lunii noiembrie 1918 ascuţişul luptei se îndreaptă
împotriva funcţionarilor de stat, jandarmilor şi notarilor, slujitori ai aparatului opresor austro-ungar. In 2 noiembrie 1918 în Sîg sînt alungaţi şi
pedepsiţi pentru samavolniciile lor notarul şi jandarmul din localitate 1 .
Ca la un semnal, în zile:e următoare, peste tot în cuprinsul Ţării Silvaniei poporul ridicat la luptă alungă autorităţile vechiului regim dezagreat. Amploarea :acţiunilor maselor populare, a românilor şi maghiarilor
înfrăţiţi în luptă, ca de atîtea ori în decursul istoriei, se desprinde convingător din mărturiile documentare de epocă. In cursul lunii noiembrie
1918 sînt alungaţi notarii cercuali din Pericei, Bobota, Uileacul-Şimleu
lui, Carastelec, Leşmir, Marca, Halmăşd, Ilişua, Măierişte, Boghiş, Valcăul de Jos, Cizer, Stîrciu, Cristur, Coşei, Treznea, Dioşod, Borla, Săr
măşag, Chiejd, Mirşid, Românaşi, Creaca, Bălan, Gilgăul-Almaşului,
Someş-Guruslău, Năpradea, Someş-Odorhei, Domnin, Cuceu şi alţii 2 . In
10 noiembrie 1918 procurorul comitatului Sălaj raporta comitetului administrativ al comitatului că „aproape în fiecare sat au fost atacate autorităţile de stat şi marile proprietăţi3. În 23 noiembrie 1918 preşedintele
tribunalului comitatens din Zalău raporta comisarului guvernamental
pentru Sălaj că „în plasa Crasna din zece notariate cercuale existente, în
şase, respectiv în Bănişor, Valcăul de Jos, Sîg, Stîrciu, Meseşenii de Jos
şi Vîrşolţ nu este nici un funcţionar al administraţiei de stat" 4•
Concomitent, pe întreg cuprinsul Ţării Silvaniei, impunătoare adunări populare aleg noile organe reprezentative. Prin votul unanim al
Arh. Stat. Să~aj, fond Tribunalul judeţean Sălaj, ·compartimentul Judecă
pachetul nr. 14, dooar nr. 1748/1918.
2 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj, compartimentul Vicecomite,
dosar nr. 16.005/1918
3 Arh. Stat. Sălaj, fcnd Prefectura judeţului Sălaj, compartimentul Comitetul
administrativ, grupa a IX-a, dosarul nr. 26/1918.
4 Arh. Stat. Sălaj, fond
Prefectura judeţului Sălaj, compartimentul Comitele
suprem, dosarul şi documentul nr. 4212/1918.
1

toria

Zalău,
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locuitorilor

aşezărilor

sălăjene

se constituie în cursul lunii noiembrie

1918 consilii şi gărzi naţionale şi se desemnează reprezentanţii în Aduna-

rea Votantă a Unirii de la Alba-Iulia. Informaţiile documentare inserează
cîteva din aceste organe noi alese. In 10 noiembrie 1918 se constituie
consilii şi gărzi naţionale române în Şimleul-Silvaniei, Gîlgăul-Almaşu
lui şi Bălan 5 . Peste două zile în Zalău se constituie Consiliul Naţional
Român al comitatului Sălaj, avindu-1 ca preşedinte pe avocatul Gheorghe
Pop, iar ca secretar pe avocatul Ioan Gheţie 6 • Mărturiile documentare
relevă că în aceeaşi zi de 12 noiembrie 1918 iau fiinţă consilii naţionale
şi gărzi naţionale :româneşti în Bobota7 , în 17 noiembrie 1918 în Horoatul-Cehului8, în 24 noiembrie în Buciumio şi în 27 noiembrie 1918 în
Nadiş 10 . Constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale continuă şi după
marea zi a Unirii. In 7 decembrie 1918 iau fiinţă consiliile naţionale româneşti din Motiş şi Noţig 11 , în 8 decembrie în Bulgari1 2 , în 9 decembrie
în Sălăţig şi Mineu 13, în 13 decembrie în Benesatt4, în 14 decembrie 1918
în Biuşa 15 şi în 5 ianuarie 1919 în Ulciugt 6 . Cu siguranţă, în multe alte
localităţi din comitatul Sălaj se constituie, ca expresie a hotărîrii de
luptă pentru libertate şi unitate, consilii şi gărzi naţionale. Sugestivă o
considerăm în acest sens informaţia difuzată de ziarul „Românul" de
la Arad în numărul din 7 ianuarie 1919, care menţiona că „cele 34 comune româneşti din 37 aparţinătoarei plasei Jibou şi-au ales consilii şi
gărzi naţionale".

Infăptuirile măreţe ale acelor zile dovedeau incontestabil demnitatea unui popor conştient de sine, care-şi punea temeliile viitorului său
luminos. Ordinea desăvirşită, respectul faţă de semeni indiferent de
limba lor maternă, manifestate prin tăria faptelor, vorbesc de la sine de
vrednicia înaintaşilor noştri, care cu 65 de ani în urmă au făurit un destin
nou întregii noastre naţiuni. Setea de libertate, dorul de patrie unită
şi neclintită, cuprinse în şuvoiul declanşat .al trăirilor multiseculare, confirmau virtuţile înnobilate prin muncă, ale întregului nostru popor, care în
măreţele zile ale lunilor noiembrie şi decembrie 1918 s-a situat la înălţi
mea chemării vremii pe pămîntul strămoşesc.
IOAN TOMOLE

Arh. Stat. Sălaj, fond Parohia greco-catolică Gîlgăul-Almaşului, Registru de
procese-verbale (1902-1935), pagina 100-101, dosarul nr. 9 şi fond Parohia ortodoxă Bălan, pachetul nr. 1 (Consiliul Naţional Român Bălan).
8 Arh. Stat. Cluj, colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa nr. 276/2, fila nr. 130
şi Arhivele Statului Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Buciumi, dosarul nr. 5.
1 Arh. Stat. Sllaj, fond Parohia greco-catolicii Bobota, pachetul nr. 1, dosarul
nr. 1/1918 (Consiliul Naţional Român al comunei Bobota).
8 Arh. Stat. Cluj, colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa nr. 276/2, fila nr. 93.
9 Arh. Stat. Sllaj, fond Protopopiatul greco-catolic Buci~i, dosarul nr. 5.
10 Arh. Stat. Cluj, colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa nr. 276/2, fila nr. 69.
11 Idem, filele nr. 98 şi 77.
12 Idem, fila nr. 112.
13 Idem, filele nr. 116 şi 74.
u Idem, fila nr. 90.
_,
lS Idem, fila nr. 85.
16 Idem, fila nr. 147.
5
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ASPECTS DE LA R)':;VOLUTION POPULAIRE DE L'AUTOMNE
DE L'ANNE:E 1918 EN SALAJ

(Re sume)
L'etude presente quelques aspects significatifs de la revolution populaire de
l'automne de l'annee 1918 en Sălaj. On presente Ie soulevement des Roumains et
des Hongrois contre Ies autorites de l'Autriche-Hongrie et contre Ies grands proprietaires terriens. Pendant Ie mois de novembre de l'annee 1918 Ies autorites
rurales et Ies geandarmes furent chasses et on crea Ies conseils et Ies gardes
nationales.
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ACTIVITATEA LEGIUNII ROMANE DIN PRAGA

In timpul primului război mondial, românii din Transilvania, BaCrişana, Maramureş şi Bucovina refugiaţi în România, emigranţi sau
făcînd parte din armatele austro-ungare şi-au unit eforturile în lupta
pentru eliberare naţională şi înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România.
La declanşarea războiului fuseseră concentraţi circa 400.000 de români ardeleni 1 în 23 de regimente de infanterie, artilerie şi honvezi.
Datorită dese:or dezertări şi treceri la inamic ale românilor, comandamentele militare austro-ungare au luat măsuri de desfiinţare a regimentelor constituite pe criterii naţionale au trecut la măsuri represive faţă
ele românii transilvăneni şi au schimbat garnizoanele regimentelor româneşti; astfel Regimentele de infanterie 2 Braşov şi 51 Cluj au fost dislocate la Praga. Dacă ponderea românilor era pînă odinioară de peste
90o;0 în unele din regimentele din Transilvania, în urma acestor măsuri
ca a scăzut chiar mai puţin de 50o;0•
Cuprinşi de înalte sentimente patriotice, indiferent de locul unde
se găseau, în Rusia, Italia ca prizonieri sau în cadrul imperiului ca ostaşi,
ei au folosit toate mijloacele2 de luptă pentru a fi alături de România în
acest război.
Guvernul român a luat măsuri încă de la începutul anului 1918
de a trimite peste hotare personalităţi de seamă a~e culturii româneşti
ca poeta Elena Văcărescu, Traian Vuia, Vasile Lucaciu, Simion C. Mîndrescua pentru a face cunoscute opiniei publice internaţionale năzuinţele
de unire ale românilor, pentru a folosi emigraţia din Franţa, S.U.A„
Italia .oşi Anglia în vederea acestui scop.
În urma Congresului de la Roma a naţiunilor oprimate din AustroUngaria au început în sinul armatelor imperiale acţiuni tot mai bine
organizate a~e reprezentanţilor naţiunilor subjugate de imperiul multinaţional. Constituirea legiunilor de voluntari în Italia, Franţa, Rusia
şi Statele Unite, ca şi succesele în luptele duse împotriva Puterilor Centrale, au favorizat, la sfîrşitul lunii octombrie 1918 descompunerea armatei austro-ungare. Soldaţii părăseau frontul, se separau pe naţiuni şi
urmăreau să se intcarcă acasă.
·
nat,

1
2
3

P. Teleagă in SMMIM, 6, 197:~. p. 139
Idem, p. 140-142
Idem, p. 146
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La Praga, militarii români transilvăneni au refuzat să execute ordinele austriece de a trage în ziua de 30 octombrie in demonstranţii praghezi şi de a înăb111şi
în singe rAscoala 4 • După dezarmarea soldaţilor fideli monarhiei şi capturarea armamentului, a tunurilor şi a depozitului de muniţii, căpitanul Simon Alexandru şi
locotenentul Zeno de Herbay, sublocotenentul Florea Gheorghe le-au predat patrioţilor cehoslovaci care îşi formau atunci armata naţionalA.
Filiala Arhivelor Statului din Sălaj-Zalău posedA documente 5 deosebite cu
privire Ja activitatea Legiunii române din Praga din care au făcut parte mai
mulţi sălăjeni. Unul dintre aceştia, Gavril Câmpeanu din Gălpîia, şi-a scris memoriile, şi pentru a justifica autenticitatea lor, a adus cu sine de la Praga copiile
ordinelor de zi 6 pe care le-a scris, fiind numit cancelar al Legiunii.
Reproducem din volumul memorialistic „Cartea mea", rămas în manuscris:
,.Luni, 27 oct. 1918, ne-am pomenit, ,pe la orele 14,30 cu imense manifestaţii pe
străzile oraşului Praga. Bucuria cehilor era la culme. Sunau clopotele la toate
bisericile şi lumea alerga veselă in toate părţile în cînte/ce/ naţionale şi dansuri
de mare amploare. Au apărut la geamuri steguleţe treicolori naţionale cehe şi
sus pe toate clădirile drapele naţionale. Strigăte /veneau/ din toate părţile: „Trăiască
pacea!" „S-a terminat cu războiul!" „Ura, ura, urai" „Tramvaiurile împodobite cu
flori şi steguleţe albe - simbolul Păcii. O lume nouă, dintr-o dată, cu atmosfera
ei de mare sărbătoare, cu multă voie bună peste tot."
„Soldaţii de pe diferite fronturi, roiau in grupuri mal mari sau mai mici, care
cum puteau, cu tren, camioane, orice alte mijloace de transport, sau pe jos. Soseau
trenuri încărcate cu fel de fel de materiale de război. „Războiul s-a sfîrşit" „Tră
iască Pacea!"
„Noi, militarii români găsiţi la Praga din regimentele austro-ungare staţio
nate in capitala boemă /Boemiei - n.n./: ofiţeri, subofiţeri, soldaţi de rind, la
iniţiativa iscusiţilor căpitani Alexandru Simon şi locotenentul Zeno de Herbay
ne-am organizat în gruparea numită „Legiunea română din Praga". Scopul urmArit
ne-a fost: să ne strîngem rîndurile toţi cei aflaţi în oraş, ca şi cei sosiţi aici, de pe
diferite fronturi, sub comanda Legiunei, pentru o plecare acasă - în scumpul
nostru Ardeal, în mod demn şi pe deplin di5ciplinat" 7 •
·
„Sediul Legiunii se afla în curtea unei şcoli: „Statnii Gymnazium" din „Preslova Ulice", sectorul Schmichov.
In primele zile de organizare, Legiunea noastră s-a pus în legăturA cu Senatul român din Viena, de unde am primit ordinele de rigoare şi instrucţiunile
necesare" 8• Legiunea se compunea din aproximativ 1.000 soldaţi, dintre care 20
ofiţeri şi peste 80 subofiţeri avînd „drapelul tricolor românesc, căruia i-au adăugat,
ulterior, două panglici in cuiJ,ori naţionale cehoslovace cu inscripţie brodată în
fire, date de către praghezi .în semn de recunoştinţă pentru ajutorul frAţesc acordat de către militarii români luptei poporului cehoslovac pentru făurirea statului
naţional şi independent Cehoslovacia"9.
Ordinele de azi ale Legiunii sînt consemnate începînd cu data de 5 noiembrie
1918 şi se aduceau la cunoştinţa tuturora la raportul de seară, în curtea cazărmii.
Din aceste ordine de zi, am extras cîteva din activităţile celor cinci companii care
alcătuiau Legiunea românA din Praga. Misiunile de patrulare zilnice la cele două
gări ale oraşului (Stadtbahnhof şi Wilsonbahnhof) aveau drept scop asigurarea
liniştii şi depistarea soldaţilor români şi aducerea lor la comandamentul Legiunii.
Se evidenţiază de asemenea colaborarea cu Regimentul 28 ceh, care a fost sprijinit cu efective militare în diferite acţiuni.
Lucrările de întărire militară ce se executau in cazărmile revoluţionarilor
cehi (Albrecht şi Iosefkaserne) ca şi ln alte puncte importante ale oraşului
4

Idem, p. 156

Arh. Stat. Sălaj, fond: Colecţia
6 Idem, dos. 4, filele 17 Iedm, dos. 7, filele 117-118
s Idem, dos. 7, fila 118
9 Petru Teleagă, op. cit., p. 157.
5

personală

Gavril Câmpeanu, dos. 2-4, 6-7
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(Bruska, Barakenspital, Vorechovka, Fabrica Rinchova, Karolinenthal) erau sprijinite zilnic de efective de militari români.
La cîteva zile de la constituirea Legiunii, respectiv la 9 noiembrie, s-a
dispus ca toţi ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii să poarte panglica treicolor, pe care
era scris „Legiunea română". Ea era cusută la chipiu în faţă şi pe mîneca de
la haină.
Legiunea şi-a mărit efectivele în mai multe rînduri cu noii militari „fie scă
paţi din prinsoarea germană, fie fugiţi de la unităţile lor în încercarea de a
ajunge mai repede acasă". Vom da cîteva nume: sergent instructor Lazăr Coca,
elevii Aurel Dogariu şi Vasile Durgheş, plutonierii George Stănescu şi C-tin
Albiţa, sergenţii Marin Goşa, Gavril Rusu, soldaţii Toader Nicolae, Augustin Bungerdean şi mulţi alţii. La o cercetare mai atentă a documentelor Legiunii române
din Praga se poate consta:ta că numărul ofiţerilor nu era mare, că corpul &ergenţilor forma baza activităţilor şi răspunderilor militare în cele cinci companii. Reţi
nem citeva nume între care şi cîţiva sălăjeni: căpitanii Alexandru Simon (comandantul Legiunii), Emilian Grozea şi Nicolae Borzea, locotenenţii Zeno Herbay (locţiitorul comandantului),
H. Sorescu, apoi dr. Horea Petra Petrescu (poetul),
dr. Ioan Cojocar, dr. Crîşmariu care ţineau legătura cu Senatul român din Viena.
Stegarul Legiunii era Liviu Cozma.
Cu ordinul de zi nr. 13 din 17 noiembrie 1918 s-au făcut avansări la gradul
de elevi-plutonieri (kadetaspirant) dr. Horea Petra Petrescu, Vasile Durgheş,
Simion Turcu, Octavian Urdea, Cornel Mureşan, Octavian Buhăţel, Liviu Budişan,
Victor Petean, Gavril Câmpeanu, Victor Chiffa, Virgil Trufaşiu (ultimii şase fiind
sălăjeni) 10 • Aceste avansări care au prilejuit fotografierea in curtea cazărmii a
tuturor militarilor, au fost recunoscute mai tîrziu în armata română .
La 25 noiembrie 1918, Legiunea părăseşte Praga îmbarcîndu-se într-un tren
special cu destinaţia Cluj. In drumul spre gară, legiunea a fost condusă de o companie cehă şi de muzica militară. Se fluturau steguleţe româneşti şi cehe, se cîntau
cîntece patriotice: „Mulţime de praghezi şi-au luat rămas bun, în necontenite
strigăte şi urale şi fîlfîri de steguleţe şi ':>atiste" ... consemnează Gavril Câmpeanu.

Ce a însemnat acţiunea de solidaritate a românilor , la Praga în
acele împrejurări dramatice şi de importanţă deosebită pentru poporul
cehoslovac o va sublinia la 3 noiembrie 1918 ziarul Ceskdan-Slova:
Regimentul 2 infanterie „ ... sa răsculat şi a refuzat să se întoarcă la
Viena. Cei peste 1.000 de soldaţi .români s-au pus la dispoziţia comitetului cehoslovac ... "; un alt ziar Narodny politica scria: „Soldaţii
români s-au răsculat şi au refuzat să tragă în sokoli (şoimi) ... ", iar
mai tîrziu, la 2 februarie 1919 va menţiona: „ ... soldaţii români au participat la dezarmarea comandamentului austriac comandat de generalul
Kestranek şi apoi au format Legiunea română".
La sfîrşitul anului 1936, Gavril Câmpeanu a primit o scrii.soare din
partea lui V. Klofac din -care cităm cîteva rînduri: „Scriind în calitatea
mea de primul ministru al Apărării naţionale, despre participarea regimentelor româneşti no. 2 şi 51 la eliberarea noastră la data
de 28 octombrie 1918, am constatat spre plăcere, că în lista ofiţerilor
şi plutonierilor majori ai aşa zisei Legiuni române la Praga, figurează
între alte persoane distinse şi numele Dv.", iar la sfîrşitul scrisorii se
menţionează: „Imi reamintesc încă personal cîţiva ofiţeri români şi ţin
minte că ei au fost încă în luna noiembrie la Praga, aşa că am format
10

Arh. Stat.

Sălaj

... dos. 4, fila 13
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uniunea militară Româno-Cehoslovacă, bucurîndu-ne, că se apropie ceasul Unirii tuturor românilor"ll.
In acele zile de clocot revoluţionar cînd poporul cehoslovac şi-a
întemeiat la Praga leagănul noului său stat, românii aflaţi acolo au soris
în cartea istorie: una dintre cele mai frumoase pagini despre relaţiile
de prietenie dintre popoare.
IONEL PENEA

DIE T.\TIGKEIT DER RUMANISCHEN LEGION IN PRAG

(Z u s a m m e n fa s s un g)
Folglich der Forschung der Urkunden und Akten von Gavril Cîmpeanu
im Staatsarchiv Sălaj, bictct der Verfasser die sehenswertigen Aspekte
der Tătigkeit der Rumănischen Legion in Prag dar.
Die gesamten rumănischen 2. und 51. Infanterieregimenten die Pragerrc\'olution von 28-30 Oktober 1918 unterdrilcken mussten, haben sich mit dcn Revolutionăren
verbiindet. So hat die Rumănische Legion seinem Beitrag zur
Begriindung der Tschechoslowakischen Republik geleistet.
Restănde

Idem, dos. 3, fila 220; In anul 1925, Gavril Câmpeanu publică un: „Apel
din Praga" (în Renaşterea, Cluj, 5 septembrie 1925
din 16 septembrie 1925), în care îşi exprimă dorinţa
care ,să cuprindă întreaga activitate a Legiunii ...
doresc a aduna materialul necesar. . . Rog pc fiecare să-mi trimită o fotografie
dimpreună cu o scurtă schiţă asupra amintitirilor ce păstrează, precum şi cu indicai·ea serviciilor prestate ca legionar". Se pare că apelul publicat nu a avut nici
un ecou, deoarece în corespondenţa lui Gavril Câmpeanu nu am găsit nici o
urmă. Doar Horia Petra-Petrescu într-o carte poştală trimisă din Sibiu la 26 februarie 1926 îi scrie cîteva rinduri: „St. dle Cânpeanu! Voi publica despre revoluţia
cehă şi roluJ românilor din Praga un articol. O să-l citeşti şi dta". (Arh. Stat.
Sălaj ... dos. 6, fila 24.)
11

către foştii legionari români
şi in Meseşul, Zălau, I, nr. 31
„de a .redacta o broşurică,
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Fig. 1. Adunarea legiunii la citirea ordinelor de zi. Noiemvrie 1918
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Fig. 3. Gavril Cîmpeanu, secretarul Legiunii române din Praga. Noiembrie 1918
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SALAJENII !N MARELE SFAT AL ŢARII
DIRIGENT

ŞI

!N CONSILIUL

„Unirea din 1918 - se reliefa în Chemarea Consiliului Naţional al
Frontului Unităţii Socialiste priV'ind aniversarea a 60 de ani de la formarea statului naţional unitar român - a fost rezultatul voinţei ferme
a întregului popor, a luptei duse de cele mai înainte forţe politice ale
vremii din rîndul tuturor categoriilor sociale, ea a evidenţiat rolul hotă
rîtor al maselor largi populare în făurirea istoriei" 1 .
ln acest proces istoric, legic, de importanţă vitală pentru naţiunea
română, au fost interesate deopotrivă toate provinciile româneşti, atît
cele care în prima jumătate a secolului XX se mai aflau sub stăpînire
străină, cit şi cele care se uniseră şi-şi cîştigară independenţa. Sălajul,
ca parte integrată a spaţiului carpato-danubian-pontic, ca orice plai
românesc, n-a privit de la distanţă marile transformări istorice care au
avut loc. Sălăjenii, la fel ca toţi ceilalţi români, au luat parte la făurirea
propriei lor istorii, istoria multimilenară a poporului român, fiind prezenţi cu gîndul şi inima, cu fapta şi arma, după cum o cereau vremurile, în lupta pentru apărarea fiinţei naţionale, pentru unitate şi independenţă naţională.

Mai ales incepind cu secolul XIX, Sălajul a fost tot mai mult prezent în
momentele cruciale, de răspîntie, cind era pusă problema redeşteptării naţionale
şi a cuceririi drepturilor de care, în condiţii vitrege, poporul român fusese
frustat.
In marea încleştare revoluţionară din 1848, sălăjenii Simion Bărnuţiu şi
Al. P. llarian, deveniseră exponenţii întregului popor român în lupta pentru
înlocuirea orînduirii feudale şi a afirmării naţionale a tuturor românilor, iar Iacob
Dclcu din Pericei se remarca ca un brav stegar în armata lancului. Ceva mai
tirziu, în fruntea luptei pentru emancipare naţională şi socială, alături de alţii
mari bărbaţi, cu orientări politice progresiste se afla şi George Pop de Băseşti,
Badea Gheorghe cum ii plăcea să fie numit de ţăranii români, care la vîrsta de
58 de ani aflînd că în procesul memorandiştilor i s-a dat ca pedeapsă numai un
an de temniţă a plins pentru că „l-au batjocorit dindu-i pedeapsă mai puţin decit
altor tovarăşi de-ai săi"2. Inchisoarea, anii de persecuţie şi represiunea nu l-au
îngenunchiat pe Gheorghe Pop de Băseşti, ci dimpotrivă l-au oţelit, întărindu-i
convingerea că ziua realizării visului său şi al poporului său este foarte aproape.
1 „Chemarea Consiliului Naţional al F.U.S. privind aniversarea a 60 de ani
de la formarea Startului Naţional Unitar Român", ln Scfnteia, 3. XI. 1978.
2 I. Papp, Procesul Memorandului românilor din Transilvania, II, Cluj, 1932,

p. 325.
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Astfel, în perioada anilor 1903-1918 îl găsim în înalta funcţie de preşedinte al
Partidului Naţional Român, forum politic conducător în lupta românilor pentru
libertate şi unitate naţională, alături de alţi oameni politici, născuţi pe meleagurile Sălajului, ca doctor Iuliu Maniu şi Victor Deleu. Ultimul a fost comandant
al corpului I de voluntari ardeleni şi bucovineni şi, în vara anului 1917, i se
făcuse la Iaşi, o primire entuziastă din partea maselor, care s-a încheiat cu
primirea lor de către regele Ferdinand I şi Ionel Brătianu primul ministru al României3.
La Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, în sala Unirii printre
ce: 1228 delegaţi de drept şi aleşi, în afară de Gheorghe Pop de Băseştl, de
dr. Iuliu Maniu şi Victor Deleu, Sălajul a fost prezent prin cei 31 de deputaţi
aleşi de cercurile din Dioşod, Cehu Silvaniei, Tăşnad şi Zalău, în afara reprezentanţilor Astrei şi a diferitelor societăţi.'
Prezidiul Marii Adunări Naţionale, format din cei mai reprezentativi luptă
tori pentru emanciparea naţională, avea în componenţă şi doi sălăjeni, pe
Gheorghe Pop de Băseşti, ales preşedinte de onoare şi pe dr. Victor Deleu advoQat din Şimleu Silvaniei, conducător şi reprezentant al corpului de voluntari
români din Transilvania, Bucovina şi Ungaria. 5
La ora uao în ziua de 1 Decembrie 1918 Gheorghe Pop de la Băseşti a
deschis Adunarea Naţională şi în cuvîntul său plin de patriotism fierbinte arăta
printre altele" „Vrem să zdrobim lanţurile robiei noastre sufleteşti, prin realizarea
marelui vis al lui Mihai Viteazul; unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege,
într-un singur şi nedespărţit Stat Românesc" 6•
Printre cei ce au luat cuvîntul, elogiind hotărîrea de unire, un alt sălăjean
născut la Bădăcin, Iuliu Maniu spunea: „Dar, îndeosebi, noi românii din Transilvania, Banat şi Ungaria, sîntem în drept şi avem datoria să pretindem această
unire, pentru că aci a fost leagănul românismului. Nu se poate ca o crudă barbarie să ne forţeze, ca însăşi Vatra Neamului Românesc, leagănul aspiraţiilor româneşti, să fie despărţit de trupul întregii Naţiuni deja unite" 7 •
După votarea rezoluţiei, care consfinţea unirea, ca o voinţă a întregii naţiuni
române, se propune spre aprobare componenţa Marelui Sfat Naţional, care nu
era altceva decît un organism legislativ cu caracter provizoriu. In Marele Sfat,
printre cei 212 membri, care reprezentau întreaga compoziţie socială a teritoriilor
unite, au intrat şi 8 sălăjeni.
La 2 decembrie 1918, Marele Sfat Naţional, ales de Adunarea Naţională în
ziua precedentă, s-a întrunit în sala tribunalului din Alba Iulia. Recunoscîndn-i-se
meritele Gheorghe Pop de Băseşti fostul preşedinte al Marii Adunări Naţionale
şi presedinte al Partidului Naţional Român a fost ales şi preşedinte al Marelui
Sfat. Printre componenţii adunării legiuitoare s-au numărat: dr. Coriolan Ster,
advocat Tăşnad, dr. Casiu Maniu, advocat Şimleu, Iuliu Coroianu, advocat Şimleu,
dr. Alexandru Aciu, director de bancă „Silvania" din Şimleu, dr. Victor Deleu, :::dvocat Şimleu, Traian Trufaş, preot Zalău şi dr. Augustin Pintea, advocat Crasna~.
Se impunea crearea unui guvern provizoriu .care s-a numit Consiliul Dirigent,
cu sarcina de a supraveghea şi coordona întreaga activitate social-politică, pînă
la preluarea puterii de către organele .de stat de la Bucureşti. In acest organism
de execuţie, cu caracter provizoriu, format din 15 membri, doi erau sălăjeni:
dr. Iuliu Maniu care în afară de preşedinţie deţinea şi portofoliul de interne. Cu
toate că în Consiliul Dirigent, ministrul siguranţei politice era Ştefan Cicio-Pop,
greul problemelor le ducea dr. Victor Deleu, care s-a ocupat îndeosebi cu organizarea poliţiei în Transilvania, în calitatea pe care o avea de secretar general
al resortului de interne avînd in atribuţiile sale organizarea şi conducerea direcţiunii jandarmeriei, poliţiei şi siguranţei de stat.n Contribuţia laborioasă a lui
3 T. Albani, Douăzeci de ant de la Unire, Oradea, 1938, p. 334.
4 Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1983, p. 75.
s Idem, p. 84.
6 Idem, p. 86.
7 Idem, p. 99-100.
8 Gazeta oficială a Consiliului Dirigent, Sibiu, nr. 13-15/28. II. 1919. p. 2.
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Victor Deleu atît în organizarea batalionului de voluntari cit mai ales în perioada
unirii şi a activităţii în Consiliul Dirigent a fost recunoscută printr-un decret regal
atribuindu-i-se ordinul „Steaua României" cu grad de cavaler.10 Actul unirii, scris
pe un pergament, a fost prezentat la 12 decembrie 1918, la Bucureşti, regelui Ferdinand de către o comisie din care făcea parte şi Victor Deleu. Cu această ocazie,
tot printr-un decret regal semnat de Ferdinand I regele României, pentru marile
servicii aduse poporului său în lupta pentru desăvîrşirea unităţii de stat, Gheorghe
Pop de Băseşti a fost numit membru al Ordinului Coroana României, fiind distins
cu Marea Cruee.n

Toate acestea scot în evidentă că dorinta de veacuri a reumru cu
Ţara a păminturilor româneşti cot~opite, s-a manifestat deosebit de viguros şi în Sălaj.12
JON IV ANESCU

~ES

REPRESENTANTS DE SALAJ DANS LE GRAND CONSEll.. DU PAYS ET
DANS LE CONSEIL DIRIGEANT

(Re sume)
L'union de la Transylvanie avec la Roumanie, accomplie le 1-er Decembre
1918, a ete un ,processus logique, objectif, realise par le peuple roumain par voie
revolutionnaire.
L'union a ete un ideal permanent de notre peuple, les representants de Sălaj
ayant ete presents â tou,s Ies moments deci5ifs de la solution des problemes concernant le reveil de la conscience nationale et la conquete de l'independence.
Dans le combat acharne de 1848, Ies representants de Sălaj, S. Bărnuţiu et
Al. Papiu Ilarian, etaient devenus Ies representants du tout le peuple roumain
dans la lutte pour le renversement de la societe feodale et pour l'affirmation
nationale de tous les Roumains.
Plus tard, c'est un autre representant de Sălaj que s'est situe en chef de
la lutte pour l'emancipation nationale et sociale, le leader du Parti National
Roumain - George Pop de Băseşti, qui, le 1-er Decembre 1918 - pour ses merites
a ete elu president de la Grand Ansemblee Nationale de Alba Iulia, et apres, president du Grand Conseil.
Parmi Ies membres de l'assemblee legislative, qui ont elu un gouvernement
provisoire appele le Conseil Dirigeant et qui avait des attributions executives,
il y a aussi un nombre important de representants du Sălaj. A cet organe executif
ă caractere provisoire, forme de 15 membres, appartennaient aussi dr. Iuliu Maniu
et ~r. Victor Deleu, toujours de Sălaj. Le premier etait president du Conseil
Dirigeant et ministre de l'interior.
Le district de Sălaj, sa population roumaine, a milite consequement et en
permanence pour la realisation du grand ideal des roumains: leur union dans un
etat unique.

9
10

11
12

I. Pascu, Dreptul poliţenesc român, I, Bucureşti, 1929, p. 146.

Victor Deleu ·(1876-1933) Date biografice, mss. Arh. Stat. Sălaj.
Mss. Sector 243/3, Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Napoca.
L. Tulai, în Anale de istorie, 1, 1978, p. 104.
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NATURA POLITICO-JURIDICA A ADUNARII .NAŢIONALE DE LA
ALBA IULIA ŞI A REZOLUŢIEI ADOPTATE

Ca deziderat istoric vital, actul creării statului naţional unitar român a avut un trecut măreţ. El a fost rodul luptelor seculare ale maselor populare, operă a aceluiaşi popor, „de aceeaşi origine daco-romană,
vorbind aceeaşi limbă, de origine latină, creatorul unei culturi populare
şi culte unitare, al unor obiceiuri şi datini adînc înrădăcinate în cugentul şi simţirea oamenilor, cu aceleaşi nevoi de îndestulat şi cu aceleaşi posibilităţi de cîştigat" 1 , cu existenţă milenară în spaţiul carpatodanubiano-pontic, pe care vicistitudinile istoriei l-au forţat ca să tră
iască, de la un moment dat, secole de-a-rîndul în provincii (state) separate; în plus, marile imperii ale Europei au smuls, în urma înţele
gerilor dintre ele, părţi din trupul strămoşescului nostru pămînt şi le-au
incorporat în organizaţiile lor politice. Nimeni şi nimic însă n-a putut
să facă ca, în decursul zbuciumatei noastre istorii, să ne dispară dorinţa
de libertate, de unitate şi de neattrnare. Dimpotrivă. Istoria noastră are
nenumărate pagini de luptă glorioasă pentru apărarea şi păstrarea fiin~ei şi existenţei noastre, şi are un moment, o clipă în eternitatea istorif'i anul 1600, cînd uni'l'ea politică a poporului român - „Pohta
ce-o pohtise" - a fost o realitate împlinită sub sceptrul glorios al lui
Mihail „voievod şi domn a toată Ţara Românească şi al A:rdealului şi
al Ţării Moldovei" 2 • Sceptrul a căzut. Purtătorul lui a fost ucis mişe
leşte, dar ideea unităţii s-a transformat în idealul de luptă şi viaţă al
poporului român - indiferent de provincia în care a locuit - şi a
atins noi culmi odată cu transformarea conştiinţei de neam în conştiinţă
naţională.

Secolul al XIX-lea cu marile sale evenimente: !revoluţia burghezode la 1848 - cind în Transilvania s-a strigat „Să ne unim

democratică
1 Şt.
2
3

Pascu, Fliurirea statului naţional unitar rom4n, I, Bucureşti, 1983, p. 11.
DIR. B, Ţara RomâneascA, veac XVI, VI, 1591~1600, 1953, p. 385.
Dacia viitoare, I, nr. 2, 16 februarie 1883, p, 21.
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cu Ţara!" - , formarea statului naţional român (1859) şi cucerirea deplină a independenţei de stat (1877), precum şi evenimentele începutului de secol XX, au demonstrat din pHn că poporul român vroia „Dacia
aşa cum ea fu, fiindcă istoria şi dreptul ... , trecutul şi prezentul ne dau
dreptul de a aspira la o Dacie română" 3 •
Primele două decenii ale secolului al ·XX-lea au marcat şi prăbuşirea marilor
imperii cotropitoare din Europa. După declinul şi dispariţia Imperiului otoman,
în urma revoluţiei din februarie .şi apoi a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie 1917 Imperiul ţarist a dispărut de pe harta lumii şi nu după mult timp s-a
împlinit ceea ce Engels afirma lin scrisoarea trimisă socialistului român I. Nă
dejde în 1888: „dacă mîine despotismul din Petersburg ar cădea. poimîine n-ar
mai fi în Europa nici o Austro-Ungarie" 4 • Şi într-adevăr, în 1918 s-a destrămat
şi şubreda monarhie dualistă.
In aceste împrejurări a venit „ziua pe care de veacuri întregul neam romftnesc o aşteaptă pentru unirea românilor de dincolo şi a celor de dincoace de
Caripaţi", adică ziua eliberării de sub jugul străin a fraţilor „din Ardeal, din
Maramureş, din Banat, din Ţara Crişurilor, precum şi pe cei din Bucovina, unde
doarme veşnicul său somn Ştefan cel Mare" 5•
Actul istoric al creării statului naţional unitar român a fost un act profund
democratic şi revoluţionar, caracteristici care i-au fost date, mai întîi, de natura
politico-juridică a Adunării care l-a hotărît şi consfiinţit: Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, care a fost organism politi'c autentic reprezentativ al
naţiunii române din străvechiul pămînt românesc al Transilvaniei şi Banatului.
Ea s-a compus din membri ce au reprezentat populaţia românească majoritară
dintotdeauna pe aceste meleaguri, „care era singură în drept să hotă.ască asupra
soartei sale"s.
Intrunirea Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia, la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, a fost premearsă de importante evenimente reare au avut loc de la
declanşarea revoluţiei burghezo-democratice (denumită şi revoluţie populară 7 ) în
Transilvania, în toamna lui 1918. Dintre acestea amintim cîteva: constituirea la
18/31 octombrie a !Consiliului Naţional Român Central, format din 12 membrii,
6 reprezentînd Partidul Social-Democrat şi 6 Partidul Naţional Român - noul
guvern al Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, care, în Apelul
său din 20 octom'brie/2 noiembrie 1918, „aducea la cunoş·tinţa „naţiunii romune"
dreptul de liberă dispunere a naţiunilor, egala îndreptăţire a acestora, cerind poporului şi soldaţilor să fie cu răbdare, cu iubire către neamul lor care a intrat
în rindul naţiuni'lor libere, să se arate demni de încrederea altor naţiuni, să aibă
încredere în Consiliul naţional, recunoscut de marile puteri ale lumii şi de guvernul revoluţionar maghiar şi care reprezintă întregul neam românesc din Transilvania şi Ungaria", sintetizînd în 5 !puncte „imperativele vremii" şi se lansa
chemarea către toţi românii de a da „ajutor consiliului pentru ca „tinăra şi frumoasa ;naţiune română" să se poată prezenta înaintea lumii ,,în deplina ei curăţenie, nepătată, în întreaga ei splendoare"&. S-au organizat apoi adevărate organe politice şi administrative locale: consiliile naţionale judeţene, cercuale !ii
comunale cu gărzile lor naţionale. Au urmat apoi, între 31 octombrie/13 noiembrie - 1/14 noiembrie 1918 tratativele dintre delegaţia Consiliului naţional român
central şi delegaţia \Consiliului naţional maghiar, care au eşuat pentru că delegaţii Consiliului naţional maghiar n-au înţeles că: „naţiunea română vrea să-şi
4
Fr. Engels în publicistica română, Bucureşti, 1970, p. 37.
s Viitorul, 17 august 1919, articolul Războiul nostru cel sfînt, apud M. Muşat.
I. Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti, 1983, p, 498.
e Ibidem, p. 630.
7 Şt. Pascu, op. cit., p. 72.
e Ibidem, p. 93.
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statul său propriu şi suveran, vrea să-şi înfăptuiască suveranitatea naţio
de stat pe toată întinderea teritoriilor locuite de românii din Transilva-

şi

nia"9.

S-a trecut apoi la acţiuni concrete în vederea convocării Marii Adunări Nade la Alba Iulia. La 2/15 noiembrie 1918 a fost elaborat Regul.amentul
pentru alegerea deputaţilor Adunării Naţionale, prin care s-a stabilit ca în termen de 12 zile să se facă alegeri de delegaţi (deputaţi) în toate judeţele locuite
de români, alegerile să se facă pe baza „normelor sufrajul·ui universal", şi prin
art. 12 al acestui Regulament s-a prevăzut ca „Adunarea Naţională să întruchipeze
în mod cit se poate de demn şi norocos toate straturile naţiunii noastre democratice". După ce la 5/18 noiembrie 1918 a fost daborat manifestul intitulat CrHre
popoarele lumii, prin care s-a făcut cunoscut opiniei publice mondiale că guvernul maghiar refuză să ia în seamă revendicările juste ale naţiunii române, cu
convingerea· că hotărîrea unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramuresului cu România o puteau decide numai reprezentanţii tuturor claselor şi categoriilor sociale din rîndul popi.llaţiei româneşti - populaţia majoritară în at'este
provincii -, în documentul intitulat Convocarea Marii Adunări Naţionale de la
Alba Iulia (7/20 noiembril' l'HO) s-a stabilit c:ne urmau a fi membri (delegati) oficiali ai primului parlamcni autentic reprezentativ şi democratic consiit1:i'. rtin
ţionale

istoria de

pînă

atunci.

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia s-a compus din delegaţi (deputaţi) de drept: 5 episcopi, 4 vicari episcopali, 129 protopopi, 10 delegaţi ai ccnsistoarelor şi capitlurilor episcopeşti, 8 ai „Astrei", :'! ai Fondului de teatru, 2 ai
Asociaţiei arădene, 10 ai diferitelor fonduri si fundaţii, 12 reiprezentanţi ai presei, 2 delegaţi ai Consiliului tehnic central din Budapesta, 27 delegaţi ai reuniunilor de lectură, 41 ai reuniunilor de cîntări şi muzică, 13 ai asociaţiilor universitarilor români din Niena, Budapesta, Blaj, Lugoj, Oradea, Alba Iulia, 21 ai
societăţilor financiare,
2 ai societăţilor sportive, Gl delegate şi delegaţi ai reuniunilor de femei, 27 reprezentanţi a.i 1colegiilor ~colilor civile, 60 delegaţi ai
reuniunilor învăţătoreşti, G-! reprezentanţi ai gărzilor naţionale (ofiţeri, subofiţeri
şi soldaţi), 60 delegaţi ai rc'uniunilor de meseriaşi. 17 delegaţi ai Partidului Social-Democrat Român, lG delegaţi ai tinerimii universitare, restul de 940 fiind
delegaţi (deputaţi) aleşi în cercurile electorale titulari şi supleanţi, ale0i în
131 cercuri (circumscripţii) electorale din 26 de judeţe: intelectuali, muncitori,
meseriaşi, ţărani, toate păturile sociale şi delegaţi ai social-democraţilor români,
reprezentind peste 60 000-70 OOO de muncitori organizaţi 1 o. Iată, aşa dar, ci'i cei
1 228 delegaţi (deputaţi) au corespuns cerinţei de a reprezenta toate clasele şi
categoriile sociale, precum ~i toate organizaţiile politice şi profesionale ale romftnilor din acest străvechi pămînt strămoşesc. Lor, rcelor l 228 de deputaţi li s-au
alăturat la Alba Iulia, cu toate greutăţile întimpinate, peste 100 OOO oameni, veniţi din toate colţurile, din Maramureş şi Banat, din Oaş şi Ţara Bîrsei, din Fă
găraş şi din Bihor, pentru a participa la marele evenimente; dintre aceştia, 15 OOO
au fost muncitori, între ei; numărîndu-se .şi oameni ai muncii aparţinînd naţio
nalităţilor conlocuitoare.
Privind componenţa Ma.rii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, luînd în
seamă faptul că jpeste 100 OOO de oameni au venit atunci acolo pentru ca prin
aclamaţiile lor să arate adeziunea naţiunii române la marele act al Unirii, cit
şi faptul că în sate lşi oraşe cei rămaşi acasă au manifestat pentru împlinirea
visului secular al naţiunii noastre, trebuie să subliniem şi caracterul plebiscitar
al modului cum a fost realizat actul desăvîrşirii unităţii naţional-statale a poporului român.
9 Ibidem, p. 125.
10 Ibii:lem, p. 171-172.

„Pe lingă cei 1.228 de delegaţi aleşi, cu credenţionale,
au mai participat delegaţii a 166 de comune, tr(mişi de adunările comunale; 49 co·
mune din jud. Satu Mare, 36 din jud. Hunedoara, 28 din jud. Sibiu, 24 din jud.
Caraş-Severin şi 29 din diferite alte judeţe".
JO - Acta Mvsei Poroli&Sensis -

voi. VllJ}1984
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Este demn de subliniat faptul că, delegaţii (deputaţii) naţiunii române în
Marele Forum de la Alba J:ulia au fost încredinţaţi cu mandate din partea celor
ce i-au ales, cu acele credenţionale, procese-verbale, împuterniciri, legitimaţii,
„hotărirea noastră" etc., pe care şi-au pus 1Semnătura, zeci, sute şi mii de alegă
tori, cei ce i-au desemnat, pentru că sosise „ceasul hotărîtor" cînd trebuia să se
decidă „soarta neamului nostru pentru vecie"; prin a.ceste mandate, „obştea poporului român, din indemn propriu şi fără nici o silă sau ademenire din vreo
parte", şi-a expr:imat dorinţa nestrămutată de a se uni cu România, aşa cum
au procedat şi locuitorii din comuna Pria, judeţul Sălaj, în adunarea lor din ultima decadă a lunii noiembrie I9I8, hotărîrea lor fiind consemnată în mandatul
dat aleşilor lor şi intitulat „Hotărlrea noastră"ll.
Este apoi de reţinut că Marea; Adunare Naţională de la Alba Iulia a avut
un caracter constituant, a fost o constituantă pentru că a fost chemată să decidă
în probleme fundamentale cu privire la destinul naţiunii române, să pună „piatra
fundamentală a fericirii neamului românesc", cum s-a exprimat în cuvîntul său
Gheorghe Pop de Băseşti - preşedintele acestei Mari Adunări Naţionale. Deputaţii trimişi la Alba Iulia au fost împuterniciţi să voteze „numai şi numai pentru
unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului cu România", accentuîndu-se că orice altă hotărîre era nulă şi fără valoare.
Caracterul autentic democratic al realizării statului naţional unitar român
s-a reflectat pe deplin în conţinutul actului elaborat de Marea Adunare Naţio
nală de la Alba Iulia, în Rezoluţia adoptată la I8 noiembrie/I decembrie I918,
act prin care s-a urmărit ca „toată suflarea românească să vieţuiască într-un
stat ... , ca prin unirea tuturor ţărilor româneşti să devenim un popor mare,
înaintea căruia să fie deschise toate căile ce duc spre progres şi fericire" 12 •
Ca declaraţie de drepturi, Rezoluţia Marii Naţionale de la Alba Iulia a
consacrat „principii fundamentale la alcătuirea noului stat român". Stabilindu-se
că: „Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de
I8 noiembrie-I decembrie I9I8, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dînşii cu România ... ", prin Rezoluţia adoptată se realiza unul
din „visurile noastre cele mai frumoase"' 3 •
Au fost apoi proclamate drepturi şi libertăţi prin care s-a urmărit ca România
să devină o ţară „mare, liberă şi democratică", şi anume:
1. - Deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare, cu precizarea că fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie
p11in indivizi din sinul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în
corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor
11 P. Abrudan, în ActaMP, 7, 1983, p. 295-307. Cită simţire şi ce sentimente,
adunate de secole, se degaje din împuternicirea (scrisoarea) dată de obştea românească din corn. Pişcari, cercul Arded, jud. Sătmarului, delegaţilor ei, în care se
adresa astfel Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia: „ ... Scumpii noştri fraţi'
Destinul fericirii tuturor românilor din Ardeal şi Ungaria este depus în mîinile
domniilor voastre. Noi, una comună veche, curat românească, cu 1.200 suflete ... ,
cu toată ardoarea inimii şi neclintită încredere aderă la) ... decizul vostru. Depăr
tarea e mare, dar uniţi sintem în simţiri şi cugete şi ne încredinţăm în înţeleap
ta-vă oblăduire şi puternică apărare" (apud 1918. Unirea Transilvaniei cu România, p. 604). Şi social-democraţii, prin credenţionalele date deputaţilor pe care-i
alegeau, accentuau că aceştia să contribuie „cu votul lor la deciderea asupra
sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria şi Banatul Timişan"
(vezi de ex., credenţionalul membrilor secţiei Social-Democrate din Turda, dat celor
doi reprezentanţi aleşi în ziua de 28 noiembrie 1911f', ms. orig., Muzeul· din Alba
Iulia, fond. Unirea).
12 Adevărul, 11/24 noiembrie 1918.
13 Ibidem.
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ce-l alcătuiesc (art. III, pct. 1), prevăzindu-se aceeaşi egală îndreptăţire şi deplină
libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile de stat (art. III, pct. 2);
2. - Infăptuirea desăvîrşită a unui regim curat democratic pe toate terenurile
vieţii publice, vot obştesc, direct, egal şi secret pe comune in mod proporţional
pentru ambele sexe in vîrstă de 21 de ani, la reprezentarea în comune, judeţe
ori parlament (art. III, pct. 3);
3. - Desăvîrşita libertate de presă, asociere şi întrunire; libera propagare a tuturor
gîndurilor omeneşti (art. III, pct. 4);
4. - Reforma agrară radicală, cu intenţia de a „i se va face posibil ţăranului
să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin cu atit cit să o poată
munci el şi familia lui" (art. III, pct. 5);
5. - „Muncitorimii industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care sînt
legiferate în cele mai avansate state industriale din apus" (art. III, pct. 6).
Crearea statului naţional unitar român fiind rezultatul acţiunilor conştiente
ale întregii naţiuni - în cadrul căreia masele populare au avut rolul hotărîtor -.
a fost firesc ca această declaraţie de drepturi să consacre şi cele mai arzătoare
drepturi politice şi social-economice, condiţie obligatorie a înaintării ţării noastre
pe calea progresului şi civilizaţiei. Trebuie subliniată, în acest context de aprecieri,·
contribuţia esenţială a social-democraţilor la conţinutul Rezoluţiei Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia; la cererea lor s-a introdus, la art. III, pct. 3 care a
vizat „înfăptuirea desăvîrşită a unui regim curat democratic ,pe toate terenurile
vieţii publice", iar socialistul Mihuţ, văzînd Unirea cu România în perspectiva realizării revendicărilor fundamentale ale maselor populare, spunea: ,„ .. , dar acel
ţăran care vine aici, vine cu gindul să ducă de aci pămint şi drepturi 'şi pe baza
aceasta vrea să se unească. Asupreala care a indurat-o îl îndeamnă să vină aici,
pentru ca să fie om liber ... Ţăranul nu mai vrea să sufere sărăcia, mizeria şi
incultura"1 4 •
Semnificaţia conţinutului Rezoluţiei Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia
nu poate fi corect şi complet înţeleasă decît prin raportarea ei, chiar şi sumar,
în primul rînd la trecut, la trecut în sensul de a vedea care a fost statutul politicojuridic al naţiunii române în timpul dualismului austro-ungar, dar şi la prezent,
adică observînd care erau revendicările fundamentale ale luptei revoluţionare ~i
democratice din ţară şi cum s-au reflectat ele în acest important act.
Referitor la trecut, se ştie că în timpul dualismului austro-ungar (1867-1911l)
Transilvania a fost încorporată, împotriva voinţei şi aspiraţiilor naţiunii române
- cea mai numeroasă parte a populaţiei acestui străvechi pămînt românesc -,
de către Ungaria, şi aceasta a fost singura perioadă din istorie cînd ea şi-a pierdut formal autonomia. In această perioadă, statul maghiar a lansat acea politică de
deznaţionalizare forţată, concretizată într--0 vastă legislaţie (privind naţionalităţile,
privind regimul electoral, presa, precwn şi vasta legislaţie a !)Colilor), care a făcut
ca trei milioane de români să fie „de fapt privaţi de orice drept politic", supuşi
„la necontenite vexaţiuni din partea unei administraţiuni fără scrupule„1 5• Dacă
atunci, la 1868, guvernaţii de la Budapesta au decretat prin lege, existenţa unei
singure naţiuni politice - „indivizibila, unitara naţiune maghiară" - şi au decretat limba maghiară ca singura limbă oficială, inaugurînd o politică fără sorţi
de izbîndă, acwn, prin actul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia se decreta
„deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare", participarea la
conducerea ţării prin reprezentare proporţională cu numărul indivizilor ce le alcă
tuiau, precum şi egala indreptăţire şi deplina libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile de stat. In plus, prin art. IV din Rezoluţia de la Alba Iulia
se stabilea că Adunarea Naţională „dă expresiune dorinţei sale ca Congresul de

14

Şt.

Pascu, op. cit., p. 178.
Raport prezentat de delegaţii Partidului Social-Democrat al Muncitorilor
din România la Congresul socialist din Zilrich, 1893, în Documente din istoria
mişcării muncitoreşti din România, 1893-1900, Bucureşti, 1969, p. 140.
15
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pace să înfăptuiască comuniunea naţionalităţilor libere în aşa chip, ca dreptatea
libertatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici deopotrivă", salutind „cu iubire şi entuziasm libertatea naţiunilor subjugate pînă aci în monarhia
şi

austro-ungară".

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a luat în seamă două revendicări
fundamentale ale luptei revoluţionare şi democratice din România: prima s-a referit la reforma agrară, ştiut fiind că nici reforma agrară din România (1864) şi
nici măsurile privind Transilvania, Banatul, Crişana, Sătmarul şi Maramureşul
(1848; 1853--.1854) n-au dus ~a o împărţire cit de cit echitabilă a pămîntului.
Rezoluţia Marii Uniri din 1918 a decretat „reformă agrară radicală". Cea de-a doua
revendicare a privit asigurarea participării poporului la viaţa politică şi, pentru
aceasta, proclamarea votului universal se impunea cu necesitate. Prin această rezoluţie 5-a stabilit vot obştesc, direct, egal şi secret, de care rtrebuiau să se bucure
toate persoanele care au împlinit 21 de ani, indiferent de sex, şi s-a optat pentru
reprezentarea proporţională în comune, judeţe sau parlament. Astfel, Rezoluţia
Marii Adunări iNaţionale de la Alba Iulia s-a înscris pe linia tendinţelor înaintate,
progresiste.
A urmat apoi o perioadă de timp în care s-au întreprins o serie de acţiuni
!Şi au fost luate o serie de măsuri (cele politico-juridice ocnpînd un loc important)
în vederea realizării integrării organice a provinciilor ce s-au unit cu România
în cadrul statului naţional unitar român. ln conformitate cu art. IX din Rezoluţia
de la Alba Iulia s-a constituit Marele Sfat Naţional Român - organ parlamentar
compus din 250 membri, care urma ca pînă la convocarea Constituantei, conducind pe mai departe afacerile naţiunii române din Transilvania, Banat, Crişana,
Sătmar şi Maramureş, „să reprezinte naţiunea română oricînd şi pretutindeni faţă
de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiile pe care le va afla necesare în
interesul naţiunii". A fost, apoi, ales, din sinul acestui organ reprezentativ, un
organ executiv provizoriu denumit Consiliul Dirigent, organizat pe resoarte, compus din 15 membri, organ aprobat prin Decretu-regal nr. 3.672/13/26 decembrie 1918.
Cele două decrete-lege din 11/24 decembrie 1918, elaborate de organele competente ale statului român, au fost deosebit de importante. Prin decretul-lege
nr. 3631, forurile conducătoare române!)ti au confirmat UNIREA şi s-a decretat
că ţinuturile cuprinse în Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din
18 noiembrie/I decembrie 1918 „sînt şi rămin de-a pururea unite cu Româniau,
iar prin decretul-lege nr. 36::12 s-a stabilit că „în mod provizoriu şi pină la definitiva organizare a României întregite", se însărcina Consiliul Dirigent cu conducerea serviciilor publice în ţinuturile menţionate în Rezoluţie (art. I), stabilindu-se
că competenţa acestui organ era !limitată în sensul că rămîneau în administraţia
guvernului de la Bucureşti - guvernul statului naţional unitar român - „afacerile străine, armata, căile ferate, poştele, telegrafele, telefoanele, circulaţia fiduciară, vămile, împrumuturile publice şi siguranţa generală a statului" (art. II). S-a
mai hotărît, prin dispoziţiile aceluiaşi decret, că ţinuturile unite cu România prin
hotărîrea Adunării Naţionale de la Alba Iulia vor fi reprezentate în guvern prin
miniştri fără portofoliu (art. III) şi se însărcina Consiliul Dirigent ca să prezinte
„în cel mai scurt timp, pentru ţinuturile asupra cărora se întinde administraţia lui,
proiectul de reformă electorală pe baza votului universal şi proiectul de reformă
agrară" (art. V): la 6 august 1919, legea electorală a fost votată de Marele Sfat
Naţional Român, sancţionată şi promulgată prin decret-lege nr. 3621/24 august 1919,
şi la 12 august a fost votată de acelaşi organ legea agrară, sancţionată şi promulgată de regele României, la 10 septembrie 1919, prin decretul-lege nr. 3.911.

Marele Sfat Naţional Român şi-a încetat existenţa (prin autodizolvare) la 20 noiembrie 1919, odată cu deschiderea lucrărilor parlamentului
constituit în urma alegerilor de la începutul lunii noiembrie, acelaşi an,
iar Consiliu[ Dirigent a mai fost menţinut pînă la elaborarea decretuluilege nr. 1.462, din 2 mai 1920, cînd, în urma desfiinţării lui, atribuţiEe
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pe care le-a avut au trecut asupra organelor competente ale statului naţional unitar român. Pentru lucrările curente, prin care s-a urmărit
realizarea unificării sub aspect administrativ şi descărcarea serviciilor
publice din provinciile menţionate in Rezoluţia Marii Adunări Naţionale
de la Alba Iulia, S-<a constituit Comisia regională de la Cluj, care a urmărit să se asigure continuitatea activităţii şi reglementarea metodică a
trecerii serviciilor la departamentele corespunzătoare. La 1 mai 1922 s-a
considerat încheiată şi •această etapă de tranziţie.
Crearea Marelui Sfat Naţional Român şi a organului său executiv
- Consiliul Dirigent în traducerea în practică a cuprinsului art. II
din Rezoluţia de la Alba Iulia, in oare s-a prevăzut că se rezerva teritoriiler care s-au unit cu România „autonomie provizorie pînă la întrunirea Constituantei", nu a însemnat crearea unei independenţe faţă de
România; o astfel de înţelegere ar fi fost în totală contradicţie cu dorinţele şi năzuinţPle naţiunii române, cu hotărîrea ei, cu decizia că unirea
acestor provincii cu România se făcea „pentru totdeauna", dar şi cu conţinutul Rezoluţiei, care în art. I hotărîse unirea românilor din aceste
provincii şi a „tuturor teritoriilor locuite de dînşii cu România".
Unirea Transilvaniei cu România şi crearea statului naţional unitar „a constituit o strălucită victorie istorică a luptei eroice, îndelungate
a maselor populare pentru făurirea naţiunii române, a marcat împlinirea visului secular al tuturor românilor de a trăi uniţi în graniţele aceleiaşi ţări, într-un stat unic, liber şi independent" 16 , pe care Conferinţa
de pace, încheiat după doi ani (1920), n-a făcut altceva decît să o consfiinţească ca o realitate concretă, obiectivă. „Tratatul de pace de la
Trianon nu putea să nu recunoască această realitate impusă prin lupta
întregii naţiuni române. Nimeni nu mai putea schimba judecata istoriei,
voinţa dîrză a unui întreg popor hotărît, după secole de dezbinare impusă, să trăiască unit, în independenţă şi pace, colaborînd prieteneşte
cu toţi vecinii săi, cu toate popoarele lumii" 17 •
Prin voinţa întregii naţiuni, România a devenit, aşa cum va decreta
şi Constituţia modificată în 1923, „un stat naţional unitar şi indivizibil",
al cărui teritoriu a fost declarat nealienabil.
DUMITRU V. FIROIU

LA NATURE POLITIQUE - JURIDIQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
D'ALBA IULIA ET DE LA RiESOLUTION ADOPTEE

(Re sume)
Dans son etude l'auteur se rapporte â un moment capital de l'histoire de la
Roumanie: la creation de l'ttat national unitaire (ler decembre 1918). Se proposant
de mettre en evidence le caracti!re profondement democratique de l'act du premier
16 Nicolae Ceauşescu, Expunere la Adunarea festivă consacratii sărbiitorirti
a 65 de ani de la făurirea statului naţional unitar român, Bucureşti, 1983, p. 5.
11 Ibidem, p. 12.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

4ti6

D. V. FIROIU

decembre 1918, par la Resolution d'Union adop~e ă cette occasion, l'auteur dirige
sa recherche en deux directions principales. Premierement, l'auteur traite de la
nature de la Grande Assemblee Nationale d'Alba Iulia comme organ representatif
authentique de la nation roumaine, comme organ plebiscltaire et constituant. La
Grande Assemblee Nationale d'Alba Iulia a ete constltuee des delegues elus et des
delegues officiels, qui ont represente tous Ies classes et categories sociales et tous
Ies organisations politiques et professionalles du peuple roumain tout entier de
la Transylvanie. La mission de cette Assemblee a ete de decider sur le destin de
la nation roumaine de la Transylvanie. Deuxlemement, l'auteur souligne Ie caractere de la Resolution d'Union comme declaration de droits et montre Ies plus
importants elementes de son contenu.
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ASPECTE ALE INTEGRARII ORGANICE A JUDEŢULUI
SALAJ IN CADRUL STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMAN (I)

1n urma armistiţiului de la Belgrad din 7 noiembrie 1918 încheiat.
între puterile beligerante s-a stabilit o linie de demarcaţie pe cursul
Mureşului, prelungindu-se în N pînă la Sighetul Marmaţiei. Judeţul
Sălaj era tăiat aproape în două de această linie fapt care a dus la o
serie de incidente de frontieră şi la greutăţi de organizare. In 18 decembrie 1918 armata română a trecut Mureşul, a ocupat Teiuşul, iar la 25 decembrie Clujul, linia stabilindu-se pe direcţia Cluj-Gherla-Dej. La începutul lunii ianuarie 1919 s-a înaintat pe direcţia oraşelor Sighetul
Marmaţiei-Baia Mare-Zalău, apoi Ciucea-Zalău-Zam; teritoriile din
Sătmar, Sălaj, Bihor şi Arad au rămas despărţite de restul Transilvaniei. Abia la 19 februarie/4 martie 1919 se admite de către Consiliul
Internaţional de război de la Paris, mutarea liniei demarcaţionale la E
de calea ferată Sătmar-Carei-Oradea-Arad, însă fără să se permită
şi ocuparea acestor oraşei.
In luna aprilie armatele române au trecut la ofensivă împotriva
Ungariei după o pregătire de două luni din cauză că aceasta refuza aplicarea clauzelor armistiţiului. Consiliul Dirigent în urma armatelor învingătoare a organizat serviciile publice, în special comunicaţiile şi aprovizionarea, luînd sub propria sa guvernare şi administrare teritoriul stabilit prin tratatul încheiat cu puterile aliate în 1916. focă din 2/15
ianuarie 1919 ca urmare a hotărîrilor Marii Adunări Naţionale de la
Alba Iulia Consiliul Dirigent a procedat la organizarea administrativă
a Transilvaniei, care a fost împărţită în 23 de judeţe şi a numit prefecţii acestora. Cercetătorul Gh. Iancu analizînd situaţia creată în întreaga Transilvaniei în primele luni ale anului 1919 arată: „Nu trebuie
omis nici faptul că începuturile administraţiei s-au făcut în condtiţii
deosebit de grele. Amînarea încheierii tratatelor de pace, existenţa pentru
un timp a liniei demarcaţionale, evenimentele din Banat, atitudinea unei
părţi a vechilor funcţionari au fost impedimente ce se cereau depăşite".
Instaurarea administraţiei româneşti începută în luna ianuarie 1919
s-a făcut pe baza dispoziţiilor Consiliului Dirigent sub conducerea prefecţilor. Procedura de desfăşurare era în linii mari următoarea: de obicei
o delegaţie, în frunte cu prefectul, se prezenta la prefectură sau pri1 C. Grad în Acta MP, 6, 1982, p. 251-252. Gh. Iancu în AIIA, 14, 1971,
p. 196-197.
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toţi funcţionarii. Aceştia erau invitaţi să
de fidelitate faţă de statul român, se cerea comitelui sau primarului predarea oficiilor. După un protest formal din partea
acestora, oficiile se predau pe bază de procese verbale.
Instaurarea administraţiei româneşti s-a făcut pretutindeni fără incidente, în deplină ordine, constituind un prim pas fo vederea uniformizării vieţii administrative din întreaga Românie" 2 •

mar1e, unde erau

convocaţi

depună jurămîntul

menţionate mai sus, administraţia a fost
1919. Intr-o scrisoare din 2 februarie 1919,
adresată octogenarului George Pop de Băseşti, dr. Iuliu Maniu preşedintele
Consiliului Dirigent menţiona: „ ... E greu de tot a lucra azi, lipsindu-ne în mare
măsură bărbaţii, care ar fi aplicaţi ~i potriviţi să primească funcţii pentru conducerea trebilor publice. Greutăţile începutului sînt enorm de mari, dar ne va ajuta
Dumnezeu. De prefect în Sălaj, va fi numit, conform dorinţei Dvoastră, Dr. George
Pop din Zalău. Om vrednic, cu autoritate, harnic întru . toate potrivit, pentru
funcţia aceasta însemnată şi de mare răspundere. Consiliul (Dirigent) a fost unanim
de această părere. Deleu e in resortul de Interne la centru ...
Lucrurile nu merg cu iuţeala dorită. Sînt multe necazurile drepţilor şi prea
mare ticălrnşia păcătoşilor"J.
Prin ordinul nr. 1 Res. - 16 din 27 martie 1919 al Resor:tului afacerilor
interne din cadrul Consiliului Dirigent şi semnat de dr. Iuliu Maniu se arată că se
„numeşte pe ziua de 1 aprilie n. 1919 de prefect a judeţului Sălagiu pe dl. dr.
George Pop şi-l investeşte cu toate puterile determinate de lege" 4 • Pentru a putea
proceda la preluarea ~i apoi instalarea administraţiei româneşti în Sălaj, noul
prefect a făcut o serie de propuneri de persoane care ar putea să ocupe posturi
de conducere în noua administraţie.
După cum rezultă din procesul verbal de preluare din 25 aprilie 1919 a prefecturii judeţului Sălaj, aceasta a fost preluată de către prefectul dr. George Pop
şi căpitanul Valeriu Vlaicu 5• S-a constatat că sînt în serviciu numai dr. Octavian
Felecan primnotar şi Iuliu Merza servitor (= om de serviciu). Sediul prefecturii
a fost distrus de bombardament, numai şase camere se puteau folosi. Este numit
secretar pe lingă prefectură absolventul de teologie Iuliu Vaida; ca subprefect a
fost considerat dr. Octavian Felecan, iar ca primpretor în plasa Cehu Silvaniei
a fost numit dr. Alexandru Pop, ·care au şi depus jurămîntul de credinţă.
La 29 aprilie 1919 a fost preluată pretura plasei •.Cehu Silvaniei de către
primpretorul dr. Alexandru Pop 6 • Funcţionarii maghiari ai preturii au declarat că
vor rămîne mai departe în posturile lor. Procesul verbal de preluare a preturii
plasei Jibou - din care s-a păstrat doar un fragment - este datat la 5 mai 1919,
noul primpretor fiind dr. Aurel Hetco 7 • Procesele verbale de preluare a celorlalte
preturi din judeţ nu se păstrează.
Primul act emis de noul prefect al judeţului dr. George Pop la 19/26 aprilie
1919, deci a doua zi după preluare, a fost un ordin adresat subprefectului, ca în
timpul cel mai scurt să facă paşi necesari pentru satisfacerea nevoilor de alimente
ale populaţiei judeţului, de unde rezultă că această problemă se punea cu deose~
bită acuitate. De fapt ea a revenit mereu în atenţia conducerii administrative a
judeţului în aproape toate actele emise.
Situaţia politică, administrativă, economică şi socială a judeţului Sălaj, reiese
cu claritate în primul an de la unire, din rapoartele săptămînale ale prefectului8,

In

preluată

judeţul Sălaj, datorită situaţiei
abia spre sfîrşitul lunii aprilie

2

Gh. Iancu în AIIA, 14, 1971, p. 212.
I. Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele naţionale ale
românilor transilvăneni, Oradea, 1936, p. 161.
4
Gazeta oficială a judeţului Sălaj, Zilau, I, nr. 1 din 3/16 mai 1919.
5 Arh. Stat, fond Prefectura jud. Sălaj, Prefect-adm., dos. 26/1919.
1 Idem, Subprefect, dos. 1258/1919.
3
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rapoartele lunare ale subprefectului, cit şi din alte documente aflate în fondul prefecturii judeţului9.
Rapoartele săptămînale au fost întocmite de către prefect ca urmare a dispoziţiilor primite din partea Consiliului Dirigent, care i-a cerut să transmită în
fiecare simbătă la Resortul Afacerilor Interne, date despre lintîmplările mai importante din judeţ, despre schimbul de personal în serviciu, starea alimentară şi
socială, părerile ce circulă privitor la problemele politice şi conducătorii politici,
despre atitudinea politică, socială, starea economică, financiară a populaţiei române
şi neromâne, în general despre tot ce ar putea interesa conducerea de stat.
In administraţia judeţului, după cum rezultă din raportul privind situaţia
politică a judeţului1°, prezentat de subprefect în faţa Comitetului administrativ,
nu se poate face faţă problemelor datorită numărului redus de funcţionari; din
6 notari cîţi au fost în vechiul regim, au rămas doar 3 în sarcina cărora cad toate
îndatoririle aparţinătoare administraţiei centrale. Se impunea necesitatea de a
organiza concurs pentru locurile vacante sau să se delege dintre funcţionarii vechi
persoane corespunzătoare. In plase situaţia era asemănătoare 11 , cerind să se aplice
dispoziţiile de mai sus. Scaunul orfanal (Sedria orfanală) şi-a sistat activitatea din
cauza lipsei de personal.
Se semnalează deficienţe în corelarea activităţii jandarmeriei cu cea a autorităţilor administrative12.
Cea mai acută problemă cu care s-a confruntat administraţia judeţului era
problema alimentelor şi în special a cerealelor mai ales pentru seminţe. De asemenea se simţea lipsa petrolului. Rechiziţionările care s-au ordonat s-au terminat cu rezultate cu totul nefavorabile. De problema asigurării cu cereale se ocupa
subprefectul dr. Octavian Felecan, care a făcut dese călătorii la Sibiu, Debreţin,
Budapesta, însă toate acestea s-au dovedit a fi fără de rezultat, datorită procedurii
greşite a Resortului alimentaţiei. Preşedintele Consiliului Dirigent a sprijinit judeţul pentru obţinerea a 300 de vagoane de griu, care ·au dus Ia stabilizarea preţu
rilor13. Dar abia la 5 decembrie 1919 a sosit primul transport de grîuu.
Greutăţi sînt întimpinate la transportul pe calea ferată. Datorită distrugerilor suferite în timpul războiului, circulaţia trenurilor era întreruptă complet. S-a
cerut sprijinul Consiliului Dirigent, Resortul comunicaţiei, pentru a se aproba un
tren zilnic pe ruta Zalău-Carei şi o legătură cu ,Clujul. Acestea s-a aprobat în
14 noiembrie 1919 15. De asemenea nu funcţionau în concordanţă cu necesităţile,
serviciile de poştă şi telefoane!&.
O mare parte din tematica acestor rapoarte se referă la starea de spirit a
populaţiei judeţului. In general se menţionează de fiecare dată o situaţie calmă„
fără probleme deosebite, dar ele cuprind uneori şi descrierea unor stări tensionale.
Aşa cum era raportul din 16 iulie 1919 care menţionează, că se observă intre
ţărani o crescîndă stare de nervozitate. Aceştia aşteaptă „scutirea porţiei şi absolvirea de la serviciul militar. Aşteaptă ca să li se dea pămînt şi mai ales păşune".
Apoi face aprecierea că e de: „dorit, dar să trecem la viaţa normală de pace, cit
de curînd să nu ne aflăm cu bolşevismul în casa noastră proprie". Expresia se
explică prin frica burgheziei în faţa răspîndirii ideilor comuniste, puse deja în
practică de revoluţia rusă. Se mai arată că s-au observat murmure de nemulţuIdem, dos. 1271/1919.
Idem, Prefect-confidenţiale, dos. 5/1919.
Idem, Comitetul administrativ, dos. I-173/1919.
10 Ibidem.

7

8
9

11 A se vedea rapoartele adresate prefectului de
Cehu Silvaniei, dos. 48, 87/1919.
12 Idem. Prefect-adm., dos. 1360/1919, fila 3.
u Idem, Comitetul administrativ, dos. I-173/1919.
u Idem, Prefect-adm., dos. 2514/1919.
is Idem, Prefect-adm., dos. 2374/1919.
1e Idem, Prefect-adm., dos. 1590/1919.
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mire la adunările pentru dezrobirea Banatului, in 29 iunie 1919, cind s-au auzit
voci: „că numai ne-au promis pămînt dar nu ni-l dau". Prezintă un caz de la
Băseşti, unde jandarmeria urma să facă 2-3 deţineri de persoane influente din
rîndul ţăranilor, pentru a calma spiritele. Propune să se schimbe ordonanţa 1114/1919
şi să se dea circulaţie liberă cumpărării de pămînt pînă la 10 jugăre, iar la cumpărare să aibă prioritate orfanii, văduvele şi aceia care sînt înscrişi în proiectele legii
agrare. Cere să nu se mai promită la Sibiu fiecărui soldat, un jugăr semînat cu
griu, unul cu cucuruz şi 4-5 care de fin pe gratis, .pentru că vin la prefectură şi
sînt respinşi, pentru că nu sînt posibilităţi să li se satisfacă cerereal7.
Dintr-un alt raport se desprinde teama prefectului care reprezenta burghezia, de revendicările ţărănimii şi de a nu ajunge aceasta să pună mina pe puterea
politică: „ţăranul nu e indestulit deşi în judeţ în aparenţă e bine în pretenţiunile lui, care sint exagerate, nicicind nu se vor putea îndestuli. Observîndu-se
la alegeri că ţăranul român, vrea să aleagă numai ţăran român de deputat", propune că ar fi consult: „ca legea electorală să hotărască o oarecare calificaţie pentru deputat, spre exemplu 8 sau 6 clase de liceu, că la proximele alegeri ne vom
trezi numai cu ţărani de deputaţi, ce ar fi bine numai atunci, cind ţăranul va avea
cunoştinţe cerute". In cuvintele prefectului se distinge în chip evident teama.
Cererea lui este expresia poziţiei claselor avute în faţa ideilor democratice şi
revoluţionare care pătrunseseră în rindul maselor popuJare. Cere să &e pună în aplicare legea agrară pentru că ţăranul este nerăbdător1 8 .
In comuna Cuceu, plasa Jibou, secretarul comunei a :avut neînţelegeri cu
populaţia localităţii, care l-a ameninţat cu bătaia. In aceiaşi zi, în aceiaşi localitate un individ a aprins grajdul proprietarului Tiizes. Din cercetările efectuate
de jandarmerie s-a stabilit că, autorul ar fi fost un soldat dezertor, care a dispărut de la locul faptei. Prefectul a luat măsuri de întărire a postului de jandarmi19.
Nici armata nu apare scutită de unele frămintări, pe care prefectul le pune
pe seama „unor străini îmbrăcaţi în uniforma armatei române puşi sA facă propaganda aceasta printre soldaţii noştri". In comuna Ortelec doi jandarmi au fosi
dezarmaţi de patru soldaţi ai regimentului 17 Vinători 20 • .Intr-un alt raport se
semnalează despre apariţia pe peretele cazarmei regimentului 17 Vinători a unei
inscripţii în limba maghiară, cu următorul conţinut: „Trăiască bolşevismul, jos
cu ofiţerii". Au fost arestaţi un mecanic civil şi un recrut, existînd bănuiala, că
ei ar fi autorii şi agitatorii intre soldaţi, ca să depună armele, să omoare ofiţerii şi
autorităţile civile şi să ţină cu maghiarii, căci o să revină judeţul Ungariei".
Căutind să se justifice, prefectul afirmă: „că ancheta a stabilit că ideea bolşevis
mului nu ar fi prins între soldaţi, ba din contră, voluntarii regimentului sînt de
toată încrederea, dar recruţii sînt nemulţumiţi că nu au primit echipamentul şi
încălţămintea, că soldatul numai echipat în regulă e soldat, numai îndestulit poate
fi disciplinat" 2'. Evident este vorba de concepţiile vechi, ale unui reprezentant al
claselor avute, care nu a sesizat adîncimea şi intensitatea conflictelor sociale ale
vremii, şi care s-au făcut simţite şi în rîndurile armatei.
La B septembrie 1919 prefectul judeţului a dat dispoziţii primpretorilor plaselor să ·întocmească liste cu persoanele care au avut un rol activ în mişcările
comuniste. Printre datele cerute sînt: dacă a fost propagandist, a intrat de bună
voie în serviciul erei comuniste, ori silit de împrejurări a făcut serviciile dacă prezintă în prezent pericol din punct de vedere al siguranţei de stat şi al liniştei
publice22.
17 Idem, Prefect-adm.,
18 Idem, Prefect-adm.,
19 Idem, Prefect-adm.,
20 Idem, Prefect-adm.,
21 Idem, Prefect-adm.,
22 Idem, Prefect-adm.,

dos.
dos.
dos.
dos.
dos.
dos.

895/1919.
2392/1919.
1790/1919.
895/1919.
2334/1919.
1559(1919.
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Semnarea tratatelor de pace era de asemenea o problemă care frămînta
şi întreaga populaţie a judeţului. Se aprecia că maghiarii după retragerea armatei regale din Budapesta mai sperau în revenirea „lumii maghiare"~ 3 •
adică a stăpînirii maghiare asupra teritoriilor româneşti Transilvania şi Banatul.
Pentru rapoartele lunii decembrie 1919 sînt semnificative constatările că datorită semnării păcii, au prins a se linişti spiritele mult agitate. Cere publicarea
hotarelor noi a României întregite, pentru a se dezminţi zvonurile care se colportau.
Situaţia economică este destul de grea, arătînd că: „traiul se scumpeşte pe zi ce
trece", cauza principală o vede in faptul: „că arvonirea alimentelor şi a obiectelor
de primă necesitate în era bacşişului, se urcă la preţuri enorme. Dacă bacşişul nu
se va scoate din vigoare prin legi draconice, lumea oficială va ajunge la sapă de
lemn". Cere să se treacă la comerţul liber2 4•
Se menţiona că s-au făcut pregătirile pentru efectuarea legii agrare25 • Ţăranii
au trecut la împărţirea păşunilor şi arendează pămînturile de la proprietari 26. Se
aşteaptă tot mai mult de către populaţia judeţului executarea legii agrare. Aici
are de observat că: „ţăranul maghiar nu crede, că şi el o să fie împărtăşit cu
pămînt, nici nu montează rogări pentru a dobîndi păşiuni etc." Revine cu date
referitor la poziţia pe care o au unele cercuri maghiare, arătînd că: „intelectualitatea maghiară, speră că la semnarea păcii cu Ungaria, ce au pierdut o să
recîştige, nu se pot împăca cu ideea că stările de azi sînt definitive". Se răspin
desc zvonuri despre armata lui Horty, se speră mult de la aceasta şi se susţine că
li s-a făcut nedreptate21.
Viaţa politică a judeţului era marcată de activitatea electorală pentru alegerea deputaţilor primului parlament al României întregite. Primii paşi au fost
făcut la 25 august 1919, cînd la Zalău s-a reorganizat Clubul Partidului Naţional
Român, la o adunare la care au participat intelectuali şi ţărani. Preşedinte al
adunării a fost ales dr. Alexandru Gheţie, vicarul !Silvaniei, iar revizor notar
dr. Alexandru Aciu. Cu această ocazie au fost propuşi candidaţi de deputaţi ai
acestui partid, în circumscripţiile: Zalău - Iuliu Coroian avocat din Sibiu, pentru
Jibou - dr. Ioan Erdely, la Domnin - Teodor Bohăţel, protopop din Năpradea,
la Băseşti - dr. Aurel Hetco primpretor Jibou, la Tăşnad - dr. Coriolan Ster
avocat, pentru Bobota - dr. Alexandru Aciu avocat Şimleu, pentru Şimleu Victor Deleu şef secţie Sibiu, pentru Crasna - Teodor Mureşan institutor în Blajea. Au mai fost propuşi candidaţi dr. Alexandru Gheţie pentru circumscripţiile
Şimleu, Bobota, Tăşnad, pentru circumscripţia Băseşti, Jibou, Domnin. Au mai
candidat Francisc Hossu-Longin proprietar din Băseşti, dr. Mihai Pop avocat din
Cehu, pentru Zalău, Crasna dr. Vasile Ghiurco preşedinte de tribunal şi avocatul
Teofil Dragomir din Jibou2s (documentul nu menţionează, dar se presupune că
aceştia din urmă erau candidaţi pentru senat n.n.).
Prefectul judeţului a numit biroul electoral al judeţului, format din 33 de
persoane, marea majoritate a acestora sint preoţi, avocaţi şi învăţători29 •
La 25 octombrie 1919 s-a trimis o listă cu candidaţii de deputaţi Consiliului
Dirigent (Resortul organizării), în care au apărut nume noi faţă de cea din august.
Astfel la Zalău - dr. Gavril Osian avocat din Baia Mare, Ia Şimleu - Victor
Deleu, la Someş Odorhei - Teofil Dragomir şi Laurenţiu Bran, la Cehu Silvaniei
- dr. Alexandru Pop şi dr. Alexandru Chiş, la Tăşnad - dr. Coriolan Ster, la
Bobota - dr. Alexandru Aciu, la Jibou - Vasile Ghiurco şi Dionisie Pop 30 •
ţărănimea

23 Idem, Prefect-adm., dos. 2425/1919.
24 Idem, Prefect-adm., dos. 2572/1919.
25 Idem, Prefect-adm., dos. 9/1919.
2e Idem, Prefect-adm., dos. 2572/1919.
21 Idem, Prefect-adm., dos. 2590/1919.
28 Idem, Prefect-adm., dos. 1206/1919.
29 Idem, Prefect-adm., dos. 1551/1919; vezi
putaţi şi senatori in Ardeal, Banat şi ţinuturile
plicaţii şi adnotări de V. Oni11or, Cluj 1919.
30 Idem, Prefect-adm., dosar 2:1:19/1919.

şi „Legea
româneşti
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Din raportul subprefectului din 15 noiembrie 1919 către Comitetul administrativ al prefecturii, rezultă că la alegerile de deputaţi care au avut loc au fost
obţinute: 6 mandate de către partidul naţional, unul cu program social-democrat
şi unul cu program ţărănesc31.
ln 14 noiembrie 1919 s-a primit la prefectură o telegramă de la Consiliul
Dirigent, şeful resortului organizării ca să fie anunţaţi deputaţii şi senatorii partidului naţional să se prezinte la Sibiu duminecă seara, de unde vor pleca cu un
tren special la Bucureşti. Pe verso telegramei se menţiona de către prefect, ca
Orosz la Tăşnad să-l anunţe pe Ster şi Mureşan, Şimleu - dr. Aciu vicar, Jibou
- Hetco să spună lui Ghiurco, Cehu - Pop Mihai, primăria Baia Mare să-l avizeze
pe Osian 32• Dintr-o telegramă a lui Iuliu Coroian adresată prefectului rezultă că
a fost ales şi el deputat 33 . Aceştia au fost deputaţii :"?i senatonii judeţului Sălaj
din partea Partidului Naţional Român.
La scurt timp după introducerea administraţiei româneşti în Sălaj, factorii
de conducere au înscris pe agenda de lucru reluarea în condiţii optime a învă
ţămîntului de toate gradele. Repararea majorităţii lccalurilor şcolare, distruse fie
cu ocazia mişcărilor revoluţionare, fie cu ocazia trecerii frontului; apoi completarea materialului didactic deteriorat, lipsa manualelor ~colare în limba română,
numărul mic al învăţătorilor erau numai cîteva probleme de a căror scluţionare
făcea posibilă începerea în condiţii corespunzătoare a anului şcolar 1919-1920.
S-a trecut la preluarea tuturor şcolilor primare, civile, de stat şi comunale, luindu-se in acelaşi timp jurămîntul de fidelitate 3 '. In luna mai 1919 a fost numit
revizor şcolar al judeţului Sălaj, Ioan Mango.
lntr-un ordin circular din 15 august 1919 al Resortului cultelor şi instrucţiunii
publice din cadrul Consiliului Dirigent se arăta că: „Limba română ca limba
noului stat va avea în orarul tuturor şcolilor secundare ... numărul de ore cuvenit obligator pentru toţi elevii ... "35
S-au făcut eforturi pentru repararea pînă la 1 septembrie 1919 a tuturor
edificiilor publice, deci şi a şcolilor pe cheltuiala comunelor 36• De asemenea s-a
alocat suma de 150.000 coroane pentru repararea şcolii normale româneşti din
Zalău 37 , dezminţindu-se zvonul desfiinţării ei.
Cu greutăţile şi lipsurile inerente oricărui început, majoritatea şcolilor din
judeţul Sălaj şi-au început cursurile la 1 octombrie 1919. In luna decembrie 1919
s-au pus la dispoziţia şcolilor din judeţ „mai multe sute de abecedare, ~ărţi de
cetire şi alte imprimate şcolare ... " 38 O serie de şcoli, in speCial cele confesionalE>,
din lipsa de învăţători au fost închise 39 • ,La finele anului şcolar 1919-1000 se
dădea următoarea explicaţie acestei carenţe: „lipsa de tot mare de învăţători,
dintre care mulţi erau - şi sînt şi azi - aplicaţi în alte funcţiuni publice", iar
alţii făceau servicii în armată şi numai tirziu după multe şi îndelungate demersuri
au putut fi readuşi la şcoală sau demobilizaţi. E mare şi numărul ~elor învăţă
tori, care urmînd cursurile de profesori din vara anului trecut (1919 n.n.) au fost
sustraşi de la şcoalele primare şi aplicaţi pe la diferite şcoale civile, normale de
învăţători etc." 40. Revizorul şcolar al judeţului Sălaj, Ioan Mango, în raportul său
înaintat Comitetului administrativ arăta că: „Sîrguinţa şi moralul corpului învă
ţătoresc, considerînd împrejurările atît de tulburi, este mulţumitoare"H.
31 Idem, Prefect-adm., dos. 2348/1919; vezi şi Comitetul administrativ, dos.
1-173/1919 (documentul este reprodus in anexa 8).
a2 Idem, Prefect-adm., dos. 2403/1919.
33 Idem, Prefect-adm., dos. 2402/1919.
34 Idem, Comitetul administrativ dos. 111-126/1919.
35 Gazeta oficială a ;udeţului Săla;, Zilau I, nr. 22 din 1 oct. 1919.
as Arh. Stat. Sălaj ... Prefect-adm., dos. 44831919.
a1 Idem, Prefect-adm., dos. 2237/1919.
3e Idem; Comitetul administrativ, dos. 111-9/1920, fila 1.
39 Idem, Comitetul administrativ, dos. 111-9/1920, fila 4.
40 Idem, Comitetul administrativ, dos. 111-9/1920, fila 11.
41 Idem, Comitetul administrativ, dos. 111-9/1920, fila 12v.
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Desigur activitatea de organizare .a administraţiei: „purta amprenta
unei politici de clasă, bazîndu-se pe legi burgheze, înfăptuite de oameni
politici burghezi. Legat prin multe fire de celelalte instituţii de stat, în
special de ordine şi siguranţă, aparatul administrativ va deveni un instrument docil, prin intermediul căruia cercurile politice influente îşi vor
exercita dominaţia asupra maselor populare, vor reprima, în multe cazuri,
acţiunile lor revoluţionare.
Injghebarea unei administraţii ridică multe probleme, printre care
fixarea principiilor care să stea la baza ei. Aceste norme odată stabilite,
nu determină în mod automat o activitate administrativă întru totul
conformă cu ele. Nu se poate vcrbi, în condiţiile acelor ani, de o concordanţă deplină între principii, dispoziţii şi activitatea administrativă
de zi cu zi " 42 •
Desigur, am prezentat doar cîteva aspecte ale intensei activităţi de
integrare organică a judeţului Sălaj în cadrele statului nnaţional unitar
român, bazîndu-ne pe materialul inedit păstrat în fondul Prefecturii judeţului Sălaj (seriile „Prefect" şi „Comitet administrativ"). Pornind de
la aceasta se impune ca să se continue cercetarea pentru această perioadă, atît a documentelor din alte arhive (Bucureşti, Cluj) cît şi a presei
care a apărut. Partea a doua a studiului se va ocupa de perioada 19201925.
VIRGIL MIHALCA -

DORU E. GORON

ANEXE:

1.

3/1919
p

Prefectura

judeţului Sălaj

Onorat Consiliu Dirigent!
cu onoare a vă raporta următoarele:
era foarte serioasă, ba pot să zic, că mai înainte
ameliora, uşura.
Armata regală înaintează cu triumf şi in scurt timp va ajunge linia demarcaţionalA fixată din nou. lndată ce armata regală va ajunge linia demarcaţională
voi prelua Imperiul peste întreg judeţul, eventual numai în trei plase.
De prezent e imposibil a prelua imperiul peste întreg judeţul, deoarece inteligenţa română din plasele Crasna, Şimleu şi Tăşnad parte nu s-a reîntors din
refugiu, o parte e reţinută şi dusă de vrăşmaş, iar fără consultare nu ştiu, care
vor fi aplicaţi a primi oficii.
Ca să pot prelua imperiul - fie şi numai în parte - avînd să preluăm cam
deodată numai administraţia rog să aprobaţi candidările următoare:
Despre

situaţia judeţului Sălaj

Situaţia judeţului ca.re
chiar gravă, acum începe a se

12

Gh. Iancu, in AIIA, 14, 1971, p. 213.
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Candidez:
1. De subprefect pe dl. dr. Octavian Felecan avind serv1c1u de .25 ani;
2. De primnotar pe dl. dr. Iuliu Pop avînd 22 ani de serviciu;
3. De notar II pe Vasile Nicolaevici - de origine sirb - fost primnotar în
plasa Cehu Silvaniei, are 21 ani de serviciu;
4. De primpretor pentru plasa Cehu Silvaniei pe dl. avocat Alexandru Pop,
avînd praxă advocaţială de 16 ani;
5.De primpretor pentru plasa Jibou pe dl. avocat dr. Vasile Gyurco, avînd
praxă advocaţială de 23 ani;
6. Pentru plasa Zalău de primpretor pe dl. Alexandru Marcu candidat de
avocat, etatea 36 ani, candidat de avocat de 10 ani;
7. De pretori: dl. Virgil Pop jurist absolut, cu examen de stat, proprietar,
etatea 41 ani;
b). dl. Remus Roşca preot gr. oriental în Tresnea, etatea 33 ani;
c). dl. Cornel Gheţic din Seredei, notar cercual de .prezent refugiat, etate
28 ani, serviciu 1/2 ani;
B. De primmedic judeţean pe dl. dr. Icsif Fărcaş medic al II la spitalul din
Zalău, avînd serviciu de 31 ani;
9. De medic conducător la spitalul din Zalău .pe fostul directar al spitalului
dr. Iuliu Szaplanczai, avînd serviciu 15 ani. Observă că pe dr. Iuliu Sza.planczai,
care e cel mai bun chirurg în întreg comitatul şi la serviciul căruia sîntem foarte
avizaţi, deocamdată nu-l vom sili la depunerea jurămîntului.
Accentuez că domnii care au servit peste 15 ani aş dori să fie denumiţi în
clasa a VI-a de plată, ce le şi completez.
Decretele de numire a candidaţilor rog cu urgenţă să mi se trimită sau să
primesc ratificarea candidărilor pe cale telegrafică.
Pentru siguranţa .publică a judeţului Sălaj mă rog să trimiteţi 400 jandarmi.
De prezent avem în Zalău 76 jandarmi dar fără ofiţer.
Pentru acoperirea plăţilor funcţionarilor rog să mi se pună la dispoziţie
200.000 coroane. Cuita (chitanţe - n.n.) despre suma amintită sus % alăturat o
transpunem. Banii să se dee dl. dr. Aurel Hetco .- avocat în Jibou.
Populaţia judeţului în genere e liniştită. In unele locuri poporul e ,prea pr~
tenţios faţă de proprietari şi pretinde păşune pe un .preţ bagatel. De la denumirea
mea de prefect tot cu rezol\·area cererilor de natura aceasta m-am ccupat.
Zalău,

la 19 aprilie 1919
Cu stimă
dr. George Pop
prefectul judeţului Sălaj

2.

On. Consiliu Dirigent!
(secţia siguranţei)

Sibiu
Raport/IV/21
Armata regală în 16 1.c. a ocupat oraşul Şimleu şi azi a ajuns la Carei.
Raport special pînă azi numai (de la) Şimleu am primit.
In Şimleu s-au internat: dr. Alexandru Aciu, dr. C. Meseşianu, dna Meseşianu, Creţia sergent la jandarmerie, dr. Mureşan Pop Iulia, Petru Sireagu, tinerii
Virgil Barbulovici, Aurel Morean, Romul Erdely capelan.
S-au internat venerabila doamnă Maniu şi surioara Cornelia Maniu şi ţărani
de pe sate, conducătorii gardelor naţionale preoţii Ostatea, Sima, Groza, Valentin
Copos, dr. Valer Ancean.
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Pe toţi internaţii un căpitan auditor secui i-au deţinut şi pe lingă excort
de jandarmi au fost transportaţi la Nyiregyhaza.
Orruiul Şimleu în numele primăriei şi a locuitorilor a protestat împotriva
actului acesta milităresc, însă fără rezultat.
Administraţia oraşului Şimleu e preluată de noi.
Zalău,

1919.IV.21
Cu stimă
dr. George Pop
prefectul judeţului Sălaj

3.
Proces verbal,
Luat în Zalău, 25 apr. 1919, în ,palatul
prefecturii judeţului Sălaj.

judeţului

(comitat)

Sălaj

din partea

Prezenţi subscrişii:

Să prezintă în palatul judeţului dr. George Pop prefectul judeţului Sălaj cu
mulţi inteligenţi
judeţului constată că

mai

români şi cu căpitanul oraşului Valeriu Vlaicu. In palatul
sînt în serviciu numai dr. Octavian Felecan ,primnotar şi

Iuliu Meza servitor.
Constată prefectul că geamurile edificiului sînt aproape toate sparte şi edificiul e bombardat de proiectile şi aşa numai şase camere sînt în stare de a putea
fi locuite.
Prefectul denumeşte interimar de secretar pe lingă prefectură pe dl. Iuliu
Vaida absolvent de teologie şi salutînd pe cei de faţă, preia imperiul asupra judeţului Sălaj.

Consideră de subprefect pe dl. dr. Octavian .Felecan fost primnotar judeţean
de primpretore în plasa Cehu Silvanie~ pe dl. dr. Alexandru Pop advocat în
Cehu. Silvaniei, totodată provoacă pe susnumiţii să depună jurămîntul următoriu:
· „Eu dr. Octavian Felecan jur credinţă Regelui Ferdinand I al României şi
Consiliului Dirigent, că voi ţinea legile şi ordonanţele ţării, mă voi supune superiorilor ţării, voi împlini dorinţele ţării împreunate cu oficiul meu cu punctualitate şi conştinciozitate, voi avea grije de binele ţării şi al cetăţenilor şi voi păzi
secretul oficios. Aşa să-mi ajute Dzeu!
ss. Dr. Octavian Felecan
şi

Eu dr. Alexandru Pop jur credinţă Regelui Ferdinand I al României şi Consiliului Dirigent, că voi ţinea legile şi ordonanţele ţării, mă voi supune superiorilor, voi împlini datorinţele împreunate cu oficiul meu, cu punctualitate şi conştin
ciozitate, voi avea grije de binele ţării şi al cetăţenilor şi voi păzi secretul oficios.
Aşa să-mi ajute Dzeu!
ss Dr. Alexandru Pop
pe

Prefectul roagă pe dl. subprefect atît pe dl. primpretore ca
inventar separat şi despre aceasta să raporteze

să

preia oficiile

lingă

Dr. George Pop
·
prefect
Iuliu Vaida
secretar

Dr. Octavian Felecan
Dr. Alexandru Pop
căpitanul Poliţiei

Valeriu Vlaicu
Dr. Iulian Andrei Domşa
Dr. Ioan Gheţie
secretarul cons. naţ. român
Merza Gyula
31 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VIII/1984
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4.

Proces verbal
luării

Luat în 29 apr. 1919 în edificiul preturei din Cehu Silvaniei, în chestia preoficiului pretorial.
Prezenţi subscri~ii:

Dr. Alexandru Pop administrator de plasă prezentîndu-se însoţit de ,preşedin
tele Consiliului Naţional dr. Mihai ~Pop şi secretarul Consiliului Naţional Iuliu
Vaida, în oficiul pretorial, l-a găsit în oficiu pe primpretorele Ladislau Nikolajevits.
Dr. Alexand.ru Pop predînd pe baza ordonanţei Consiliului Dirigent, respectiv
a prefectului comitatului Sălaj, că s-a prezentat pentru preluarea oficiului pretorial, în privinţa asta şi în înţelesul acesta l-a provocat ,pe fostul '!)rimpretor Ladislau Nikolajevits, care a protestat, în contra preluării pe motivul, că de la oficiul
superior în privinţa asta ordin n-a primit. La aceea observare a primpretorelui
actual, că în cazul acesta va fi silit să se .folosească de forţa brachială, a cedat
forţei şi i-a predat oficiul pretorial, care Dr. Alexandru Pop cu edificiul preturei
lmpreună cu edificiile aparţinătoare, preluind şi cheile edificiului precum şi a casei
verthaimiane, le-a luat în primi.re şi ocupînd postul l-a provocat ,pe fostul primpretore Ladislau Nikolajevits, precum şi pe pretorii: dr. Alexandru Ujhelyi, dr.
Emeric Moni ca pînă la alte dispoziţii, să rămînă în posturile lor, la ·care provocare
l-a aclamat cu toţii, precum şi oficianţii: Adolf Scher, Mihai Milko şi Emeric
Vausra precum şi servitorul Ştefan Suba, că vor rămîne şi .pe mai departe in
posturile lor.
Se observă ln acest protocol, că preluarea oficiului pretorial, deocamdată s-a
făcut în general, iar în minuţiozitate se va prelua din ,partea administratorului de
plasă, pe lingă inventar ln cel mai scurt timp.
Nefiind alt obiect procesul verbal se încheie.
ss Nicolajevits Ladislau

ss. Dr. Alexandru Pop
administrator de plasă
ss. dr. Ujhelyi Alexandru
ss. Moni Erneric
Mihai Pop
prezidentele Cons. naţional
Iuliu Vaida
secr. Cons. Naţional

5. De la administratorul plasei Cehu Silvaniei
563-1919 nr. adm.
Proces verbal
Luat la 30 aprilie .1919 în biroul preturei din Cehu Silvaniei cu oc81llunea
în primire a oficiului din partea noului primpretore dr. Alexandru Pop
de la fostul primpretore Ladislau Nikolajevits.

luării

Prezenţi subscrişii:

Precum se observă din protocol luat sub numărul prezent administratorul de
dr. Alexandru Pop a faceput preluarea oficiului în 29 aprilie 1919 şi luarea
ln primire s-a terminat în ziua rte azi la ora 5 d.m.
plasă
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Preluarea s-a făcut pe baza inventarului luat despre averea şi construirea
oficiului mai departe pe baza protocolului de evidenţă şi în fine pe baza registrului administraţional şi confidenţial. Toate inventarele precum şi registrele acum
amintite s-a încheiat aşa din ,partea fostului (pretor n.n.) precwn şi din partea
noului administrator de plasă.
Libelele de casă despre diferitele fonduri s-au încheiat cărţile de depuneri
şi 'Jani oficioşi precum toate evidenţele, registrele, acte oficioa&·e şi libelele de
asentare s-au predat, respective s-au preluat.
ln general s-au preluat:
Indrumare de mobilizare pentru oficianţi de adm. - 1 exemplar
îndrumare de mobilizare pentru antistia comunală - 1 exemplar
Registrele confidenţiale începînd de la anul 1899.
Registrele administraţionale incepînd de la anul 1899.
Libelele de recrutare despre cei născuţi în anul 1862.
Edifo:iul preturei, locuinţa servitorului şi toate edifilciile laterale şi cu ocolul şi
grădina aparţinătoare ca proprietatea judeţului Sălaj.
Toate obiectele, cărţile juridiee, ordonanţele în volum şi cărţile ajutătoare
care sint înşirate în inventarul luat despre avere şi construcţiune.
Toateordonanţele înşirate

în evidenţa evidenţelor
Fondurile următoare :
Fondul de grijire a mormintelor războinice
Provizie criminală (Biinligyi atalâny) .
Spesele de aranjare a văii Sălaj . . . . .
Spesele de aranjare a văii Mînău
Spesele de mobilizare . . . . . . . . . .
Fondul de casă cercuală (edificiul preturei)
Pondul de aprovizionare. . . . . . . . .
Pondul pentru transportul nisipului pe drumurile
comitatense . . . . . . . . . . . . . . . .

~ 82

10
1982
1739
546
5686
3057
25511

„

17 f.

„ 80 „
„ 15 „
„ 95 „
„ 30 „
„ 81
10

Se observă că proviziune criminală (bi.ini.igyi ătalany) se găseşte încasată în
libelul despre manevrarea paralelor transitare, spesele de mobilizare şi din fondul
pentru edificiul (casa) cercuală 2556 cor. 28 în bani, celelalte sume cu cărţi şi în
cărţi de depuneri s-au predat şi preluat.
:Pondurile vicinalelor
fond
XXIX
24
XXVIII
3795
XXIX
33
XXXI
5377
XXXII
688
XXXTII
749 „

5 f
75
45
61
15 „
70 „

fond din cartea principală
21 cor. 67 f.
03 „
47
67 „ 55 „
20
32 „
38 „ 66 „
5

s~ observă că fondurile vicinale s-au predat şi preluat în şi cu cărţile de depuneri de
la diferite bănci.
Manuarea banilor în cauza bagatel criminale suma
. . . . 8648 cor. 56 f.
Manuarea transitoare a paralelor suma
. . . . 80.258 „ 29 „

Se observă că, sumele bagatel (Kihâgâs) şi transitoare să manevrează ln
favorul proprietarului facturii la cassa postală sub nr. 13804, respectiv 13279.
In fine se constată, că numărul ultim a registrului confidenţial este 3 şi a
registrului administraţional 559.
Protocolul acesta după cetire fără observare s-a încheiat şi subscris.
D.c.m.f.
Predat de
ss Nikolajevits Ladislau
prim pretor

Preluat de
ss ,dr. Alexandru Pop
administrator de plasă
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6.

Proces verbal
redactat la 5 mai st.n. 1919 în Jibou în localul primpreturei, cu ocaziunea
primpreturei din plasa Jibou.

preluării şi predării

Prezenţi subscrişii:

Dl. Aurel Hetco însoţit de pretorul Virgil Pop, intrînd în localul primpreturer
din Jibou să prezintă ca primpretorul denumit din partea Consiliului Dirigent şi
dind lămuririle necesare asupra mandatului primit de la prefectura judeţului
Sălagiu, provoacă pe fostul primpretor Dull Andor, ca să-i .predea €lficiul.
1. Fostul prim.pretor Dull Andor Iutnd spre cunoştinţA cele comunicate, predă
oficiul pe lingă declaraţia alăturată în original sub AO/o.
2. Arhiva oficioasă cu adresele ei
3. Biblioteca
4. Casa oficioasă pe lingă tabloul alăturat sub I ....
Kâllay Sândor (jarasi dijnok) prin declaraţia alăturată sub DO/o.
Mezel K.aroly (kisegito dijnok) prin declaraţia de sub EO/o şi servitorul Juhasz
Peter servitor din oficiu prin declaraţia alăturată sub FO/o declară, că în serviciul
administrator românesc nu voiesc a servi, luînd spre cunoştinţă urmările proveniente.
Să constată că postul de „jarasi szamver6u este vacant.
Primpretorul dr. Aurel Hetco ia la cunoştinţă declaraţiile făcute din partea
celor provocaţi şi le comunică că din motivul declaraţiilor făcute, cu toţii au să
se considere definitiv demisionaţi din .serviciu, sînt însă datoraţi, ca să mai stee
la dispoziţia primpretorului nou pînă la substituirea lor, fiindcă salarul şi competinţele şi le-au, luat şi pe luna mai anticipat.

7.

PRIMPRETURA PLASEI JIBOU
Domnule Prefect!
In
porta

legătură

cu preluarea primpreturei din plasa Jibou cu onoare a

vă

ra-

următoarele:

Pretorii, personalul manipulant şi ajutător a sistemului vechi toţi au denegat serviciul în cadrul administraţiei româneşti, chiar şi servitorul de birou.
Predarea de altcum a decurs .şi decurge în ordine, intre formalităţi convenţionale preveniente.
Aş avea lipsă de un pretare cu praxă în locul lui Bedo care şi-a oferit
serviciile, însă în urma terorizării nu în judeţul Sălagiu.
Referitor la notari (secretari) comunali şi comunali am făcut dispoziţiile necesare. Dintre notarii vechi .cei mai mulţi asemenea îşi vor denega serviciile, între
aceştia şi notarul din Jibou.
Vom face substituiri după posibilitate.
La preceptorat am interzis orice replătire de competinţe şi încasare de bani.
pînă la altă dispoziţie.
Ordonanţa dată de prefectură referitoare la devastări de păduri, sămănături
am distribuit, pentru afişare şi publicare, intre comune.
Pentru localul primpreturei am reevirat edificiul casinei maghiare din Jibou.
Contele Beldi, ca proprietar în principiu s-a făcut excepţiune, casina însă, ca
esarendator a protestat pe motivul că casina ca atare există şi are lipsă de local.
Nu-i eschis (exclus .- n.n.) că în chestie se vor adresa şi către Prefectură, însă.
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luînd în considerare, di azi dreptul de întrunire cu caracter politic e restrins şi
că membrii acestei casine sînt chiar aceia, care prin denegarea serviciilor lor se
prezintă ca duşmani neîmpăcaţi a regimului nostru, rog .ca eventualul lor protest
să nu se iee în considerare, cu atît mai vîrtos că localul azi e gol şi în localul
vechi umed şi nesănătos, nici din punct de vedere sanitar şi nici din punct de
vedere a demnităţii n-aş putea să fac servicii.
Lipsindu-mi încă legătură telefonică cu Prefectura in caz de lipsă, rog să fiu
provocat la telefonul institutului „Selăjiana".
Cu informaţii mai detailate şi raporturi vă voi servi din caz în caz.
Jibou, la 7 mai st.n. 1919
Cu deosebită stimă
ss dr. Aurel Hetco
prim pretor

8.

Regatul România
Primprocurorul de la Tribunalul
Nr.

Zalău

13D/
1919 pres. proc.

Onorat Comitet administrativ!
Cu toată stima vin a vă raporta că în lipsa de altă persoană potrivită, am
preluat interimar agendele ministerului ,public de la Tribunalul Zalău la insistenţa
domnului prefect al judeţului Sălaj, dr. Gheorghe Pop în 22 mai 1919.
1. In 23 mai dimineaţa, conform procesului verbal susceput, încă sub. nr.
7

816

/1919 pres.

suşternut

la resortul de

justiţie

m-am prezentat la localul oficios

al procuraturei, unde, în prezenţa domnilor dr. Ioan Gheţie, juristconsult judeţean
şi Corneliu Sima secretar judeţean, am încunoştinţat pe primprocurorul Bar6ty
Zoltan !)i pe procurorul Jenes Gabor, că în calitatea de procuror nou la Tribunalul
Zalău, în urma împuternicirii primită de la prefectul judeţean, încredinţatul Consiliului Dirigent, am venit să preiau conducerea oficiului procuraturii cu toate actele,
avutul în numerar, articolele de preţ, arhiva, biblioteca, uneltele economice, industriale ~i mobilierul întreg pe lingă inventar, avizîndu-i totodată că la rămînerea
lor in oficiu e condiţie principală depunerea jurămîntului de fidclitak, şi că dc11l'i.:ar('il jurămîntului, ipso facto pierderea oficiului şi a dreptului de pensie.
I .a al'casta numiţii procurori în 28 mai a.c. şi-au oferit serviciile prin scripta
~usti-r1111lă, de mine tot sub nr. de sus la şeful resortului de justiţie, din nou rugind dll11lal'!'a (amînarea n.n.) jurămîntului pînă la pacea definitivă.
('a si'\ nu ri\mînă lucrurile oficioase îngrămădite, la propunerea domnului Prefect, i-am llisut ln oficiu, sperînd, că vor depune jurămîntul. După venirea domnului prefect de la Sibiu, la 21 iulie a.r. nemai primind respirul dorit de ei, în 22
iulie au părăsit oficiul.
2. De la 22 iulie a.c. răminlnd .singur, nici cu puteri îndoite nu pot satisface
agendele curente, la care pină acum erau doi procurori şi un notar, din cauză, di
după eliberarea Judeţului ZAlau (corect Sălaj n.n.) vin foarte multe cauze şi
pentru că conceptele in limba română singur sînt nevoit a le purisa sau a le dactilografia, neavînd barem nici un scriitor, care să ştie ceti şi scrie româneşte. Pe
lingă toate acestea sint nevoit a suferi în birou (pe) şeful şi doi scriitori maghiari,
re n-au depus jurămîntul.
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3. Maşina de scris a procuraturii ne lipseşte, de cind armata română a reevirat, lăsind în locul ei o adeverinţă. La lipsele procuraturii numai cu multe
rugăminţi şi aşteptări pot primi uneori de la Tribunal, sau de la Judecătoria de
stat cite o maşină de scris, care de care mai rea, deoarece şi de acolo le-a reevirat
armata română sau maghiară.
4. La închisoarea icentrală din .Zalău sînt sistematizate 1 post de revizor, 2
posturi de strajameşteri şi 11 posturi de vigili; postul de revizor fiind vacant de
4 ani, afacerile acestora cu multă pricepere le-a prevăzut strajameşterul Bardos
Lajos, pe lingă .un onorar de 400 cotă la an; 3 posturi de vigil au fost vacante,
care le-am conferit la 3 concurenţi români, care au depus jurămîntul de fidelitate,
şi se poartă in toată regula. Dintre strajameşterii şi vigilii vechi numai Iosif
Zegrcan a mai depus jurămîntul. Ca să nu rămînă deţinuţii fără păzitori s-au mai
amînat luarea jurămîntului de la ceilalţi, pînă ce mi se vor insinua persoane potrivite în locul lor.
5. Neavînd nici la una judecătorie de ocol încredinţate cu afacerile ministerului public, am propus la şeful resortului de justiţie pentru:
a) Zălau: pe domnul dr. Ioan Juga, fost asesor la sedria orfanală în Zalău;
b) Şimleul Silvaniei: pe dr. Iuliu Pop Mureşan, avocat în Şimleu! Silvaniei;
c) Crasna: pe dr. Coriolan Gheţie candidat de avocat în Cransna;
d) Tăşnad: pe dr. Coriolan Ster avocat in Tăşnad;
e) Cehu Silvaniei: pe Gheorghe Bancos pretor în Cehu Silvaniei;
f) Jibou: pe Virgil Pop pretor in Jibou.
Referitor la starea închisorii centrale de sub supravegherea mea, pe timpul
de la 1 ianuarie, pînă la 31 iulie 1919, am onoarea a raporta:
1. contigentul deţinuţilor după calculul mediu, a fost la zi: 15.
2. cu finea lunii iulie a.c. deţinuţii au fost: 21; din ac~tia osîndiţi prin sentinţa finală: 6, prin sentinţa apelată 1; şi în detenţie investigaţională 14, după
gen 12 bărbaţi, 9 femei.
3. starea sanitară a fost îndestulătoare.
4. din cauza stării de asediu şi război, atît împletitul coşurilor, cit şi cultivarea grădinii destinată pentru alimentarea deţinuţilor a pauzat.
5. după lucrătorii extranei au incurs venitul de 102 coroane.
6. contra alimentare (alimentaţiei - n.n.) n-a venit nici o jalbă, sau excepţie
din partea deţinuţilor, s-au distribuit 3016 porţii de mîncare pentru care s-a plătit
întreprinzătorului 7764 cor. 32 fileri.
7. în tot decursul timpului numai 4 cazuri de pedepse disciplinare au fost,
aplicindu-se fiecăruia cite 8 zile închisoare separată şi culcuş pe scîndură goală.
8. conform legii art. XXI din anul 1913 privitoare la „pierde-vară" periculoşi,
in decursul celor 7 luni, nu s-a adus nici la o judecătorie de ocol de sub supravegherea mea sentinţă osînditoare.
Onorat comitet administrativ!
Faţă cu stările anormale cauzate prin revoluţia din toamna anului 1918, afară
de cîteva excepţii din primăvara anului acestuia, cu bucurie pentru toţi pot să
constat că ordinea in judeţ s-a îmbunătăţit.
Poporul român de la fire omul ordinei, iarăşi a venit la însuşirile sale erezite
(ereditare - n.n.) de la moşi strămoşi la respectarea avutului şi a liniştii publice
şi private. S-a convins ... că răpirea averilor străine nu adaugă ci mai vîrtos nimiceşte şi averea disponibilă erezită, sau cîştigată cu nedreptul stă departe de
darul lui D-zeu că este încunjurată de blestemul veşnic a cC'lor păgubiţi şi osînda
lui Dumnezeu.
Căci odinioară, secole de-a rîndul naţiunea română păstrînd bunul cumpăt a
ştiut să trAiască cinstit din mult-puţinelul cîştigat cu multă trudă ~i strădanie;
acum, după o viaţă plină de suferinţe, prin vitejia străbună a osta~ului român,
deschizîndu-se o lume de tot nouă pentru naţiunea română, viaţa naţională română
peste întreg pămîntul locuit de români, inima fiecărui român este cuprinsă de
adevărata fericire. Toată lumea de bine ne admiră şi (ne) salută cu bucurie. Numai foştii noştri asupritori nu se pot împăca cu fericirea noastră, ca şi şarpele
cu fericirea din rai.
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Fiecare român e convins, că orice uneltire şi amăgire la neascultarea de mai
marii noştri: Consiliul Dirigent sau încredinţaţii săi - prefecţii, primpretorii, judecătorii, preoţii, •învăţătorii, secretarii comunali, organele mari şi mici a poporului
român, ţinteşte numai la turbarea fraţilor, contra celor de-un sînge, contra bunei
înţelegeri, că certîndu-ne noi să ne pierdem fericirea naţională şi să ajungem
încă sub satanica lor stăpînire.
In nefericire are omul lipsă de mare inţelepciune să-şi poată suporta durerile. Şi mai multă inţelepciune ne trebuieşte la vremuri de mare fericire, ca
aceea să ni-o putem asigura pentru păţania din trecut.
Sint convins după păţania din trecut, că poporul român va şti să alunge din
mijlocul său satanele care uneltesc la nimicirea fericirii sale naţionale prin aţîţare.
După cele expuse, alăturind şi conspectul privitor la cele raportate mai sus,
rog a se lua la cunoştinţă prezentul meu raport. Zalău,

la 14 august 1919

dr. Petru Vaida
primprocurorul de la Tribunalul
Zalău

9.
Domnule

Subprefect!

Din pncma năcazurilor ce au bintuit peste tot judeţul Sălaj pentru afurisita
aceea de linie de demarcaţiune, şi apoi mai vîrtos din cauza, că pe timpul sămă
natului de primăvară am lipsit de acasă fiind ridicat de bandele săcuieşti, am
rămas fără sfărîmătură de sămănătură spicoasă. Pentru a n~ prevedea cu bucatele de lipsă, vă rog să binevoiţi a-mi asigura din moşia Palinca.ş de la Aciş
pe preţul maximal (120 kg) pentru sămînţă 8 măji iar pentru hrană 26 măji de
griu curat. Notez, că săcară de sămAnat mi-am putut ciştiga din mina liberă.
Supurul de Jos, 29 august 1919
Cu toată stima
Petru Cupcea
protopop

10.
admin.
Nr.----173-1919
Onorat

Comitet

administrativ!

ln abspnţa oficioasă a subprefectului, pe baza S 69 aliniatul ultim a legei
XXI - 188fi despre situaţia publică a judeţului, raportul lunar prescris am onoare
a-l prez<'nta ln următoarele:
Schimbări ln personalul administraţiei centrale în luna trecută nu s-au ivit,
dar cei aplicaţi puţini fiind la număr nu sint in stare a răzbi cu agendele oficioase
care din zi in zi se adună. Sub administraţia vechiului regim !personalul al administraţiei centrale pe Ungă primnotar a constat din 6 notari, pinA cînd azi sîntem
nu.mai 3 inşi in sarcina cărora cad toate agendele aparţinătoare administraţiei
centrale.
Pentru a evita pe viitor conglomerarea actelor nerezolvate, in urma cărei imprejurAri ar suferi mersul normal al administraţiei, propun respectuos, ca onoratul
Cqmitet administrativ sA-1 roage pe ilustrul domn Prefect al judeţul~i in înţelesul
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regulamentului administrativ, să binevoiască a publica concurs pentru locurile vacante, ori eventual să aplice dintre funcţionarii vechi persoane corespunzătoare,
prin care ar fi asigurat mersul neîmpiedicat al administraţiei c·entrale. Asemenea
e situaţia şi în plase, şi ar fi de dorit ca dispoziţiunile de mai sus să se aplice şi
în plase. De una notez că Secţia orfanală a judeţului din lipsa personalului conţo
pist a sistat de a mai funcţiona.
In starea siguranţei publice o judeţului nu s-au ivit cazuri remarcabile, deoarece sfera de activitate a jandarmeriei încă nu e regulată funcţionarea constantă
a autorităţilor administrative nici pînă azi nu s-a putut obţine.
Referitor la aprovizionarea şi prevederea cu sămînţă a populaţiei judeţene,
:-aportez că aceste două dntrebări vitale în mod liniştitor încă nu sînt rezolvate.
Din partea comisiei de aprovizionare, toate încercările s-au făcut pentru a asigura,
atît alimentarea, cit şi prevederea cu însămînţări de toamnă a populaţiei. Rechiziţionările s-au ordonat şi s-au terminat cu un rezultat de tot nefavorabil aşa incit
intenţiunii ordonanţei date din partea Consiliului Dirigent, ca cei neaprovizionaţi să
fie îndestulaţi din cantitatea de cereale rechiziţionale, nu se poate satisface. Atit
pentru asigurarea cerealelor pentru cei neaprovizionaţi, cit şi pentru asigurarea
seminţei de toamnă, în numele comisiei de organizare prezidentul comisiei subprefectul atît prin raport scripturistic cit şi prin intervenţie personală, împreună cu
prefectul judeţului a făcut de asemenea demersuri în privinţa dezlegării acestor
două întrebări de mare importanţă.
Rezultatul e de prezent că asemnările despre circa 300 vagoane cu grdu,
primite de la C.D., Resortul alimentaţiei sînt în portofoliul subprefectului şi a
intervenţiei directe a preşedintelui Consiliului Dirigent, a Marelui Cartier, din
partea subprefectului sînt duse în persoană pentru a fi respectate şi executate.
Speranţa ca 'În scurt timp se va rezolva în mod favorabil, aprovizionarea populaţiei
cu griu de alimentare şi de semănat.
..
. Alăturînd tablbul despre actele ofi.cioase sosite în acest oficiu rog onoratul
Comitet administrativ să binevoiască raportul prezent de a lua spre ştinţă. Zalău, 16.10.1919
în abs. subprefect:

dr. Iuliu Pop
primnotar judeţ -

11.

Onorat Comitet administrativ!
Despre mersul administraţiei în luna trecută, despre activitatea funcţionarilor
despre activităţile mai însemnate raportez in următoarele:
Cazuri grave, care ar fi acomodate a conturba sau împedeca administraţia
judeţeană nu s-au ivi.t, Activitatea funcţionarilor judeţeni şi comunali au fost exhauziate prin pregătirile alegerilor de 'deputaţi şi senatori, iar de altă parte prin afacerile alimentaţiei. Deşi secretarii comunali mare parte sînt oameni noi şi (de)
asemenea membrii circumscripţiilor şi a secţiilor de votare au fost nexeperţi totuşi
cu muncă .....• „ zel şi bunăvoinţă au succes, că alegerile pe întreg teritoriul
judeţean să decurgă în ordine exemplară fără nici un zgomot sau incident mai
grav. După cum binevoiţi a şti că în circumscripţiile Tăşnad, Bobota, Şimleu Silvaniei, Crasna şi Zalău nefiind contracanditaţi alegerile s-au făcut cu aclamaţie,
iar în Cehu Silvaniei, Someş Odorhei şi Jibou, fiind cite doi contracandidaţi s-au
făcut votări. Asemenea· fără incidente au decurs şi alegeriile celor trei senatori.
Vă mărturisesc, că după experieneţele cîştigate în trecut, cu deosebită atenţiune la aceea că dispoziţiile legii electorale se deosebesc mult de ale ungurilor,
că. votoarea este secretă efeptureşte ln comune, se execută de tot prin oameni
neexperţi, eram îngrijorat mult de executarea corectă şi imparţială a acestora.
Tocmai motivul acesta mă îndeamnă şi-mi impune, să rostesc mulţumirile călduşi
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roase tuturor factorilor care au conlucrat la alegeri şi să constat oficios, că inteligenţa noastră care au conlucrat la alegeri întru toate este conştie (conştientă
n.n.) de chemarea sa. Rezultatul alegerilor judeţene este: 6 mandate ale partidului
naţional, unul cu program social-democrat şi unul cu program ţărănesc.
De altă parte am întimpinat mari greutăţi întru asigurarea cerealelor necesare
atît pentru însămînţat cit şi pentru alimentaţie. Aproape toată luna trecută o am
petrecut în călătorii, cit singuri, cit în societatea dlui prefect. In repetate rînduri
am fost nevoit a merge în persoană la Sibiu, la Debreţin, de unde erau asemnate
cerealele, ba tocmai şi la Budapesta la generalul comandant al trupelor transilvă
nene dl. Mardarescu. Toate aceste călătorii s-au dovedit de zadarnice fiind greşită
toată procedura resortului de alimentaţie. Lucru regretabil, că în România întregită unde sînt cereale în abundenţă şi pentru export, să fie nevoit subprefectul
judeţean a călători în persoană şi fără rezultat. Numai după ce resortul alimentaţiei s-a convins despre greşelile făcute şi au schimbat sistemul, au succes a asigura cereale necesare şi transportarea acestora. Pentru succes şi datorăm mulţu
mită în prima linie dlui preşedinte al Consiliului Dirigent, apoi dlui şef al resort
de comunicaţe care cu multă bunăvoinţă au dispus ca pentru executarea grabnică
a transportului să se pună trenuri speciale la dispoziţia noastră.
Semn serios, că populaţia judeţeană intru-adevăr suferă lipsă de cereale
este, că la provocarea autorităţilor competente deja aproape 3 milioane au
anticipat. Transportarea griului deja este în curgere; după terminarea acestui
transport va urma a porumbului din care deocamdată am asigurat 300 de vagoane.
Sînt convins că cu aparatele deja puse în mişcare în luna noiembrie toate transporturile de cereale se vor termina şi că populaţia va fi mulţumită cu preţurile de
tot moderate, totodată va pune capăt preţuri'lor anormale. Pentru a prevedea
populaţia judeţeană cu petrol încă am făcut dispoziţii; deocamdată 8 cisterne sînt
la transport. Şi la asigurarea acestui articol de primă necesitate, de care România
întregită dispune în abundenţă din motive necunoscute - intimpinăm greutăţi.
în personalul funcţionarilor judeţeni şi de plasă în decursul lunii trecute s-au
fiicut următoarele schimburi: dl. Dr. Alexandru Pop primpretore în plasa Cehu
Silvaniei ~i dl Dr. Valer Vica~ primpretore în plasa Şimleu Silvaniei au demisionat.
Cu conducerea oficiului în Cehu Silvaniei este încredinţat pretorele Gheorghe Bancoş, iar în Şimleu Silvaniei Demetriu Hoble. Administraţia judeţeană are pierdere
însemnată prin demisionarea acestor bărbaţi capacitaţi şi de muncă. Asemenea
au demisionat nou denumitul pretore Dl Ioan Pascadi din plasa Tăşnad. Scaunul
orfana! judeţean din lipsa de putere conţopistă încă nu s-a putut pune în func\iune, pentru rezolvarea unor afaceri mai urgente am aplicat şi ordonat pe Ioan
Boer fost secretar comunal în Cizer, afacerile de preşedinte le prevede subprefectul.
cazuri disciplinare intre funcţionari sau personalul auxiliar în luna trecută
nu s-au ivit. Administraţia centrală deoparte pentru afacerile amintite, de alte
parte din lipsa personalului suficient suferă intirziere.
Despre starea siguranţei publice şi despre unele evenimente mai însemnate
11 i<"i de astă dată nu sint în stare a raporta, fiindcă jandarmeria atari rapoarte
1111-111 i trimite, da peste tot se vede sistată atingerea oficioasă intre comandament
'li oril'lul meu.
llo1! sll binevoiţi a-mi lua spre ştinţă raportul acesta.
s.s. Dr. Octavian Felecan
subprefect

12.

Onorat Comitet Administrativ!
şi

Despre activitatea organelor administrative, despre rezultatul acestei activităţi
despre evenimentele mai însemnate din luna noiembrie am onoare a raporta

în

următoarele:
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Administraţia centrală, în plasă şi oraşe cu consiliu, precum şi ln comune în
general au avut cursul normal şi am!surat puterilor, piedici mai însemnate, cazuri
mai grave nu s-au ivit. Cu regret sint însă nevoit a constata însă că rezultatul
activităţii tuturor organelor este sub aşteptări, deoarece pe întreg terenul de activi-:.ate în mersul afacerilor se poate constata o stagnare.· Cred că stagnarea este
în prima linie se poate atribui împrejurărilor că funcţionarii sint neorientaţi în
afacerile lor, fără idei de iniţiativA, restringîndu-se numai la acele afaceri care le
revin.
Precum anterior, aşa şi în luna noiembrie activitatea principală a fost alimentaţia oficioasă care după multe greutăţi deja au ajuns la rezultat pozitiv.
Din judeţele Arad, Timiş s-au transportat deja 70 vagoane griu şi 15 vagoane
făină care toate s-au distribuit şi anume griu in plasa Şimleu Silvaniei, Zălau,
Jibou şi Cehu Silvaniei iar făina în oraşele Zălau şi ,Şimleu Silvaniei. Atit griu cit
şi făina sortată şi fără tăriţă s-au dat publicului cu 250 coroane per 100 kilograme.
Au mai sosit şi 2 vagoane de porumb însă s-a dovedit că acesta încA nu-i recomandat pentru transport fiind umed. Transportul cerealelor deja asi.gurate şi mare
parte este în curgere şi pe lingă toate greutăţile întimpinate ,este speranţă că
în timp scurt va fi terminat. Intreprinzătorii transportului au introdus un fel de recompensaţie întru asigurarea transpoartelor prin aceea că „vagoanele sosite în judeţul nostru cu cereale, sînt reînapoiate încărcate cu lemne. Au mai sosit la adresa
Comisiei de aprovizionare petrol, zahăr oficios şi pînzeturi, care mare parte s-au
distribuit, parte deja stau sub distribuire.
Aproape sint de necrezut greutăţile acelea, care obvin (survin - n.n.) la fiecare transport dimpreună cu furniturile mărfurilor. Fiecare plenipotenţă şi renitenţă pasivă a personalului prezintă unele cote (conturi n.n.), despre unele
sume folosite în mod ilegal pentru mituiri.
Din toate acestea reiese că personalul de la căile ferate mal ales pe teritoriul
acesta nou alipit către România Mare manifestă o ţinută ostilă faţă de consolidarea statului şi di, crimele ,şi ilegalităţile sînt comise pe Ungă pofta de ciştig,
intenţionat a compromite prestigiului statului. Descoperind unele crime, am luat
măsurile necesare.
Griul sosit mare parte a fost acomodat pentru insămînţat şi fiind timpul potrivit mare parte deja este însăminţat.
Schimbări mai însemnate în numărul oficianţilor intru atita s-au făcut, cA
Iosif Takacs primpretore onorariu în plasa Zalău reintorcindu-se din refugiu momentan a depus jurămintul de fidelitate şi apoi l-am dispus la scaunul orfana]
judeţean în calitate de asesor şi preşedinte substitut interimar. Prin asta scaunul
orfana} judeţean este pus în activitate intru atita ca afacerile cele mai urgente se
rezolvă fără aminare.
Funcţionarii oraşului Şimleu Silvaniei cu puţine excepţii aproape toţi au depus jurAmintul de fidelitate, prin urmare numArul funcţionarilor şi a personalului
auxiliar este complet.
Deşi ordonanţa referitoare la salarizarea secretarilor cercuali pentru cei cu
calificaţiune defectuoasă sau tocmai fAră calificaţiunea cerută este jicnitoare, totuşi din motivul acesta locurile n-au devenit vacante. In folosinţa limbii române
ca limbA oficioasA un progres considerabil nu se poate constata decît numai o
stagnaţie din motivul cA la oficialitAţile superioare şi în prima .linie tocmai la oficiul meu nu dispunem de conţopişti români.
Ţinuta populaţiei judeţene în general este îndestulătoare, deşi în mul te locuri
se ivesc simptomele unei intoleranţe în legăturA cu executarea reformei agrare.
Neindestulire mai însemnată au cauzat dispoziţia care sistează ajutoarele de demobilizare căci autorităţile militare consecvent prevăd pe cei demobilizaţi în atari
certificate, şi fiecare în repetate rînduri se prezintă la autorităţi pentru ridicarea sumei obişnuite.
Despre starea siguranţei publice care ln lunile trecute nici de astă dată nu
pot servi cu date, deoarece organele competente şi în prima linie jandarmeria
procedeazA de o atitudine inexplicabilă susţinînd toată atragerea oficioasă a ofi-
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ciului meu. Pot să fie unele dispoziţiuni greşite din partea comandamentului suprem al jandarmeriei sau rău inţelese din partea organelor inferioare aceea insă
se poate constata că situaţia este în detrimentul bunului obştesc.
Alăturînd tabloul despre activitatea personalului din centru, rog să binevoiţi
a lua spre ştiinţă acest raport. Zalău,

la 11 decembrie 1919

dr. Felecan
subprefect

13.
Onorat Comitet administrativ!
Deja am terminat un an de cînd s-a introdus administraţia română pe teritoriul acesta, unde vorba românească nu numai la oficialităţile publice ba tocmai
şi in viaţa socială era persecutată. Am întimpinat multe greutăţi din diferite
motive, însă fii neamului acesta (român - n.n.) plini de entuziasm, mîndri de
originea ,.şi chemarea lor, angajîndu-se la posturile mai importante au învins
greutăţile şi azi putem vorbi de o viaţă normală.
Administraţia judeţului acesta s-a preluat în luna aprilie cu puteri modeste
dar pline de simţul datoriei continuînd agendele nu numai nou ivite, dar tocmai
şi cele preluate în mod nerezolvate. Judeţul nostru, care singur a fost. divizat în
timp de 5 luni prin nefericita linie demarcaţională în decursul anului trecut s-a
aflat într-o situaţie grea şi nemaipomenită. Fiind teritoriu de operaţiuni militare,
populaţia întregului judeţ, dar mai cu seamă populaţia din apropierea liniei demarcaţionale au îndurat multă suferinţă fiind expusă la rechiziţionări juste şi
nejuste, la atacuri şi refugieri. Soarta vitregă care i-au fost părtaşe în anul
acesta s-au îngrijit şi de-o recoltă nemaipomenit de slabă.
Judeţul acesta frumos, care în anii normali incasa milioane din cereale, mai
cu seamă din vin şi poame, deloc n-au dispus de produse pentru export, ba din
contră are o nevoie serioasă şi justificată de import. Tocmai împrejurarea aceasta
sinistră este cauza, că în decursul anului trecut (1919 n.n.) dar şi de prezent,
aproapte toate organele administrative au fost puse în serviciul asigurării alimentaţiei. Conform dispoziţiilor făcute din partea fostului Resort de alimentaţie, pe
lingă cele amintite, şi în judeţul acesta s~a executat rechiziţionarea cerealelor în
mo~iile peste 100 jugăre, însă cu un rezultat foarte slab. In tot judeţul abia s-au
declarat de rechiziţionate 50 vagoane cereale care dimpreună cu o parte din vama
morilor s-au distribuit intre funcţionari şi între invalizi, orfani de război şi
populaţia cea mai săracă. Deşi din partea Direcţiei de aprovizionare încă în luna
noiembrie s-a hotărît o nouă rechiziţionare fără considerare la extinderea moşiilor,
în judeţul acesta executarea s-a suspectat în înţelegere cu amintita Direcţie tocmai din motivul deja amintit. Este evident, că toate încercările ar fi fără rezultat mai serios, ba tocmai ar fi revoltător cauzînd şi neplăceri zadarnice.
Alimentaţia publică pe lingă dispoziţiile făcute se poate considera de asigurat/I. Şi anume: pînă acuma au sosit în judeţ 81 vagoane de griu, 21 vagoane
de porumb. Transportarea griului este în curgere, sînt avizate noi transporturi
care in zilele acestea o să sosească. Din griul deja sosit 70 vagoane s-au distribuit
în diferite plase şi în proporţia sumelor anticipate, iar 11 vagoane fiind respinse
din partea comunelor s-au dat morilor in Zalău şi Jibou, de unde pe lingă preţuri maximale, sub control oficios şi-au putut acoperi nevoile. Transportarea porumbului deocamdată s-au sistat, căci pe timpul nepotrivit mare parte vine defectos. Comisia de aprovizionare întîmpină mari greutăţi la desfăşurarea acestei
mari operaţiuni, deoarece Direcţia de aprovizionare s-a afia nevoită a urca preţurile deja fixate pe a căror bază s-au stabilit preţurile faţă de populaţie. Situaţia
este cu atît mai gravă, căci pe baza preţurilor fixate in ordonanţa 811-1919 a
Resortului de alimentaţie, s-au fixat şi anticipat sumele de vînzare, care astăzi
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nu se mai pot observa, urmare naturală are procedura asta, că autorităţile vin
discreditate.
Cu articolele de primă necesitate cum sînt petrol, benzină, zahăr şi altele
încă s-au prevăzut (pentru) populaţia judeţeană în măsura acea cum şi cit transportarea a fost posibilă. Comisia de aprovizionare a dat mare atenţie ca populaţia
cu preţurile cele mai moderate să ajungă la aceste articole. Dacă în unele locuri
s-au abătut de la dispoziţiile şi ordinele primite acestea nu se pot generaliza căci în
fiecare caz sosit la cunoştinţă am luat măsurile necesare.
Cu regret sînt nevoit din nou a constata, că scumpirea acestor articole în
prima linie se poate atribui funcţionarilor şi personalului de la C.F.R. care mare
parte din poftă de cîştig în mod ilegal, de altă parte din unele aspiraţii patriotice
manifestă o ţinută aproape .ostilă faţă de statul român, împiedicînd sub diferite
pretexte desfăşurarea transpoartelor. Fiecare transport soseşte cu oarecare diferenţă în greutate, ba
unele arată semnul unor jefuiri sistematice. Sînt convins
că numai atunci putem vorbi de o stare absolut normală, cînd situaţia in direcţia
asta se va schimba şi mai ales mituirea care diminuează la fiecare transport se
va elimina.
Administraţia judeţeană, a plaselor, oraşelor cu consiliu şi a comunelor se
poate declara normală, deşi unele greutăţi naturale ale începutului, sînt evidente.
La ,administraţia centrală unde în regimul trecut conţipiau (existau - n.n.)
10 referenţi, azi sînt numai 6 persoane deşi agendele puţină scădere arată. Subnotarul Cornel Sima deja de 6 săptămîni este marbos, prin urmare sînt lipsit de
o putere cu multă bunăvoinţă .şi ,diligenţă. In decursul lunii decembrie (1919 - n.n.)
am angajat pe Valer Arceean rigorosant în .drepturi în calitate de notar. Zi de zi
îşi cuprinde terenul cuvenicios limba română ca limbă oficială la toate ramurile
administraţiei, care este lucru îmbucurător, însă prin asta funcţionarii vechi care
nu posedă limba statului .devin .tot mai nefolositori. Se poate constata incă o bună
voinţă din partea acestora, a însuşi limba oficială, şi realizarea acestei bunăvoinţi
este posibilă prin cursurile deschise din partea celor profesori şi învăţători. Din
parte-mi am garantat în contul judeţului spesele acestor cursuri pentru funcţio
narii administratori. Preturile, asemenea sînt defectuos prevăzute cu personal
conţopist. Pînă cînd în trecut, în toate plasele erau un primpretore şi cite doi pre·
tori, azi numărul acesta numai în plasa Crasnei mai .există, în toate celelalte
plase un primpretore şi un pretor sau doi pretori prevăd agendele.
Oraşele cu consiliu Zalău şi Şimleu Silvaniei sînt prevăzute cu personalul
necesar, deoarece funcţionarii vechi mare parte continuă activitatea depunind jurămîntul de fidelitate. Secretariatele ieercuale şi comunale cu una excepţie foarte
bagatelă, toate sînt completate mare parte cu oameni calificaţi. Pentru acei secretari fără diplomă, care altcum 15înt cu o praxă suficientă, Resortul internelor a
făcut posibil, ca prin un examen practic fără cursuri îndelungate să ajungă la diplomă. In direcţia asta dispoziţiile necesare şi în judeţul nostru s-au făcut.
Eluptînd greutăţile începutului azi fiecare funcţionar judeţean, de plasă şi
comună este beneficiat cu retribuţiile sale, pentru fiecare individ sînt semnate toate
retribuţiile la perceptoratul respectiv.
Se poate constata de altă parte, că fiecare organ al admistraţiei judeţene şi
comunale din răsputerile isale se năzuieşte a-şi satisface datorinţei sale. Dovadă
eclatantă despre asta ,dau tocmai evenimentele cele mai importante cum a fost
compunerea listelor alegătorilor şi decursul frumos 1şi fără zgomot sau incident al
alegerilor, dar se poate constata activitatea .acestor organe şi la alte ramuri
precum sînt prescrierea (şi) încasarea dărilor directe şi indirecte. Dacă pe lingă
toată bunăvoinţa şi diligenţa totuşi se ivesc unele nedumeriri acestea se pot atribui
muncii, situaţiei de asediu în care ne aflăm. Asta situaţie în rîndul prim la oraşe
cu garnizoană are actualitate, neclarificată, unde sfera de activitate a poliţiei de
stat şi a comenduirii pieţii la aparenţă este aceiaşi.
Este în detrimentul mersului bun al administraţiei ca urmare a operaţiunilor
militare împrejurarea că telefonul - care ·odinioară era în legătură aproape cu
toate secretariatele cercuale şi comunale - mare parte este demontat, că şoselele
vicinale şi mai ales cele comunale sînt în stare deplorabilă şi că (pe) linia princi-
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pală (a) acestui judeţ trenul sălăjan circulă de tot iregulat, ba săptămîni întregi
€ste sistat. Ori şi care ordin sau dispoziţie mai importantă numai cu mare intîrziere ajunge la locul destinat. Tot aceste greutăţi se pot constata şi faţă de admininistraţia centrală a Consiliului Dirigent, de unde o mare parte a dispoziţiilor se fae
telegrafic sau numai prin publicare în gazeta oficială, care din motive deja amintite cu mare intîrziere sosesc.
Cazuri disciplinare [ntre, funcţionarii judeţeni sau comunali nici în luna trecută nu s-au ivit, ba nici unele plîngeri n-au fost înaintate, ce dovedt!!ite că populaţia în general este mulţumită cu situaţia şi tratamentul noului regim.
Atitudinea populaţiei cu excepţia bagatelă (mică - n.n.). este îndestulătoare
şi liniştită. Cazuri mai grave care ar fi tulburat armonia bună in tot decursul
anului nu s-au ivit. Preluarea poliţiilor orăşeneşti în poliţii stratificate se aşteaptă
în zilele acestea, ce e foarte urgent, deoarece funcţiunile acestea sînt prevăzute
numai în mod provizoriu prin persoane angajate parte din miliţie.
Despre starea siguranţei publice regret, dar nu vă pot servi cu date, deoarece
jandarmeria atari date nu-mi pune la dispoziţie, ba se poate constata o situaţie
neclarificată între comandamentul jandarmeriei judeţene şi oficiul meu.
Sedria orfanală deja de două luni funcţionează cu puteri moderate, deoarece
nici postul de preşedinte, nici posturile celor trei asesori nu sînt completate, ba
nici un reflectant pînă acuma nu s-au insinuat. Tocmai din motivul acesta agendele
sint restrînse la cele mai urgente.
Alăturînd tabloul despre activitatea funcţionarilor administraţiei
de pe luna
trecută cum şi a Sedriei orfanale rog să binevoiţi a lua spre ştiinţă iraportul acesta.

Dr. Octavian Felecan
subprefect

ASPEKTE DER ORGANISCHEN EINGLIEDERUNG DES KREISES SALAJ IN
DEN EINHEITLICHEN NATIONALSTAAT RUMANIEN (1919-1920)

(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die Arbeit legt auf Grund von den in den Staats Archiven Bukarest und Zaentdecket unveroffentlichen Dokumenten einige Aspekte der organischen Eingliederung des Kreises Sălaj in den einheitlichen rumănischen Nationalstaat vor. Die
Lage des Kreises Sălaj und seiner BevOlkerung im ersten Jahre nach der Vereinigung wird vom wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Standpunkt beleuchet:

lău
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ASPECTE ECONOMICE DIN VIAŢA COMUNEI GlRBOU
(JUD. SALAJ) lNTRE ANII 1919-1939*

Reforma agrară a redus în mare măsură veniturile realizate de familia J6siko prin administrarea părţii cultivabile a proprietăţii moşiereşti
de la Gîrbou. In anii postbelici principala sursă de venit a domeniului
din Gîrbou a fost asigurată de exploatările forestiere şi vînzarea lemnelor. Sumele provenite din această sursă erau considerabile: 1919 136.234 coroane; 1920 - 57.977 lei; 1921 - 134.965 lei; 1922 - 416.425
lei; 1923 - 339.729 lei; 1925 - 674.257 lei; 1926 - 1.046.499 lei1.
Exploatarea pădurilor a continuat să se efectueze în mod planificat, in două
sectoare de tăiere (A şi B). Destinaţia lemnelor se fixa în ordinea următoarelor
priorităţi: în primul rînd se asigurau necesităţile gospodăriei moşiereşti, în al
doilea rînd cele ale întreprinderilor industriale şi ale comunelor din zonă, iar
cantitatea rămasă era valorificată prin intermediul marilor firme comerciale. Cele
mai importante achiziţii de lemne au fost efectuate în primii ani de după război
tot de firma S. Wolfner. Intre anii 1918-1926 această firmă a încheiat următoarele
contracte de exploatare asupra pădurilor din sectorul B de tăiere:2
Data contract.
1918
1918
1918
1921
1922
1923

Supraf. expl.
23 iug.
70,35 iug.
40,35 iug.
23 iug.
974 m•

Suma
87.000
25.618
95.222
76.000
69.000
48.700

cor.

„
„
lei
lei
lei

Termenul exploatării
aprilie 1919
decembrie 1921
decembrie 1923
aprilie 1924
aprilie 1926
aprilie 1924

ln anii 1919-1921 dreptul la tăiere în sectorul A de exploatare a fost obţi
nut de Iosif Markovits, care a preluat materialul lemnos de pe 30 iugăre contra
sumei. totale de 63.000 coroane. In anul 1922 „Societatea pe acţiuni economică,
comercială şi industrială din plasa Gîrbou" (Csâkigorb6i jârâsi gazdasăgi, kereskedelmi es ipari reszvenytârsaslig) a achiziţionat o suprafaţă împădurită de 13 iugăre contra sumei de 39.000 lei ce trebuia tăiată pină în aprilie 1925. Cumpărări
işi exploatări de mai mică amploare a efectuat şi omul de afaceri Tilzes T6dor.
Satele din jurul Gîrboului au cumpărat în special lemne de foc de pe suprafeţe mai mici, la preţuri preferenţiale fixate de autorităţile administrative. Comuna
Popteleac a cumpărat lemnele de pe un jugăr cu 2.000 lei în 1922, iar în 1923 alte

au

,,. Capitolele precedente ale monografiei istorico-sociologice a comunei Gîrbou
în AIIA, 19, 1976, p. 331-340; ActaMP, 2, 1978, p. 199-212; ActaMP,

apărut

5, 1981, p. 461-472; ActaMP, 6, 1982, p. 233-244; ActaMP, 7, 1983, p. 311-320.
1 Arh. Stat Cluj, Fond familial J6sika. Domeniul Girbou, pachet II, dosar

ur. 7; pachet XIII, dosar nr. 3.
2 Idem, pachet XI, dosar nr. 3.
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iugăre cu 12.000 lei. Comuna Bezded a preluat lemnul de pe 5 iugăre de pădure
cu 24.000 lei în 1923. Locuitorii din Solomon au cumpărat în 1923 o cantitate de
22 care de lemne în schimbul efectuării unui transport format din 5.280 bucăţi de
cărămizi. In acelaşi an comuna Girbou a preluat 27 de trunchiuri de stejar necesare reparării podurilor din Gîrbou contra sumei de 1.348 lei.
Incepind din anul 1923 Ioan J6sika s-a orientat spre valorificarea globală
a întregii suprafeţe împădurite din jurul Gîrboului. In februarie 1923 el a încheiat cu Iosif Rigler şi Henri Lecher, reprezentanţii societăţii Banque Dumercy
Heirman din Anvers, un contract de vînzare pentru un teritoriu împădurit de
2334,8 iugăre din cadrul comunelor Gîrbou şi Brîglez pentru suma de 7.000.000 Iei3.
Dar, în acelaşi an, Ministerul Argriculturii a abrogat toate permisele de exploatare acordate pină atunci, căci tăierile de păduri au luat proporţii nedorite, primejduind bogăţia naţională forestieră a României. Ca urmare, acordul nu a intrat
în vigoare şi ulterior firma belgiană a renunţat la aplicarea contractului.
Ioan J6sika a întreprins noi demersuri la Bucureşti şi a reuşit să obţină
pină la urmă permisul de exploatare. A intrat apoi in tratative cu firma „L. Di6si,
societate pe acţiuni pentru comerţul cu lemn" din Oradea, fondată în anul 1880,
care deţinea un capital social de 1.500.000 Iei precum şi o intreprindere pentru
exploatarea lemnelor la Surduc. Preluarea pădurilor din Gîrbou era deci convenabhlă pentru această societate, mai ales că existau căi ferate forestiere care
legau exploatările din Gîrbou de gara Surduc. Deoarece intre timp au mai fost
expropriate circa 235 iugăre din pădurile moşiereşti, firma L. Di6si a preluat
pînă Ia urmă doar o suprafaţă de 2.089,8 iugăre (din care 1.897,6 iug. în hotarul
comunei Girbou, iar 192,2 iug. în hotarul comunei Brîglez), pentru suma de
6.265.000 lei 4 • Exploatarea materialului lemnos trebuia eşalonată pe o perioadă
de 10 ani, la fel ca şi plata sumei de cumpărare.
Efectuarea acestei tranzacţiuni a implicat însă cheltuieli foarte mari: 91.000 lei,
pentru tratativele legate de reforma agrară, 1.127.000 lei ca impozit de 180/o după
vinzare, 400.000 lei pentru întocmirea planurilor de exploatare. De asemenea, a
trebuit depusă suma de 1.206.000 lei drept garanţie pentru efectuarea unor lucrări
de reîmpădurire. In acest fel familia J6sika a încasat în realitate doar suma de
3.440.300 lei, deci mai puţin de jumătate din suma iniţială 5 •
Operaţunile de exploatare a pădurilor din Gîrbou au început la 16 februarie
1925. Datorită lor, comuna urma să-şi piardă cea mai mare parte a bogăţiei forestiere care timp de peste un secol a constituit un important sprijin pentru viaţa
economică a comunei. Ea a reprezentat totodată una din principalele avuţii ale
familiei J6sika. Exproprierea pădurilor in cadrul reformei agrare, pe de o parte,
tăierea lor pe de altă parte, au constituit însă o fază hotărîtoare în lichidarea
puterii economice ale acestei familii moşiereşti in comuna Girbou.
Operaţiunile intense de despădurire au necesitat un mare volum de muncă
salariată sezonieră. Ele cuprindeau circa 150-200 de persoane din Girbou şi din
satele înconjurătoare (Gllgău, Ungureni, Lăpuşul Românesc). In acest fel se înregistrează din nou in mod temporar fenomenul de admigraţie a forţei de muncă
salariate6.
In cursul aplicării reformei agrare, care l-a deposedat de suprafeţele cultivabile cele mai valoroase, precum şi după începerea tăierilor de pădure la scară
mare, Ioan J6sika s-a orientat spre lichidarea treptată a averii sale din Gîrbou.
Pînă în anul 1925 tranzacţiile de vînzare ale pămînturilor pe care le mai deţinea
erau stînjenite de menţinerea formală a regimului juridic fideicomisial asupra
avutului său. Dar în 1925 fideicomisiile au fost desfiinţate prin lege şi proprietarul a trecut la vînzarea masivă a proprietăţilor sale. Cele mai mari tranzacţiuni
s-au efectuat în cursul anilor 1926-1927, iar sumele cuvenite au fost încasate de
J6sika in cursul anilor următori. In aceste tranzacţiuni a fost antrenată şi Casa de

3

3

Idem, pachet )CI, dosar, nr. 4.
Idem, pachet II, dosar nr. 8.
s Idem, pachet XI, dosar nr. 4.
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Păstrare din Girbou care a finanţat in parte vinzările, dind împrumuturi cu
dobindă cumpărătorilor pentru a putea achita in termen preţul de vinzare.
Cele mai importante achiziţii au fost efectuate de locuitorii din cartierul
Fabrica, urmaşii coloniştilor şvabi, care au cumpărat o suprafaţă de 21 iugăre
şi 343 stinjenî patraţi şi clădirile aparţinătoare pentru suma de 110.200 lei. Avocatul Esztegar Kajetan a achiziţionat hanul, cîrciuma, grajdul şi terenul din jur
(1.200 stj2) cu 175.000 lei. Cheţe Vasilică a plătit suma de 80.000 lei pentru o întindere de 9 iugăre din Poiana Stinului. Marchiş Ţilie a preluat o casă de pădurar
şi o suprafaţă de circa 2 iugăre contra a 70.000 lei. In cursul anului 1927 Ioan
J6s:ka a efectuat vînzări în valoare totală de 907.200 lei 7 • în anii următori, 192B19W, s-au contractat ~i alte vinzări, majoritatea din ele cu ţărani şi gospodari
din localitate, sau cu foşti angajaţi şi funcţionari ai baronului. ln anul 1929 comuna
a cumpărat Fabrica de .spirt şi Iotul aparţinător de 1.410 stj2. cu suma de 15G.OOO
lei, precum şi locul de tîrg cu alţi IO.OOO lei. ln aceeaşi perioadă a fost vînd ută
Asociaţiei de păşunat „Biruinţa" din Gîrbou suprafaţa despădurită ce rămînc-a
disponibilă după terminarea exploatări·lor forestiere.
In urma acestor vînzări, după anul 1930, J6sika Janos nu mai deţinc-a în
Gîrbou dccît o suprafaţă cultivabilă de circa 500 iugăre şi vreo 450 iugăre de
pădure 8 . Acestea au fost ţinute in arendă ciţiva ani de omul d~ afaceri Tiizes
Laszlo. In anii 1936-1937 suprafaţa de 500 iugăre a fost cumpărată de Vasile
Fodorean, dar administrarea lor efectivă era condusă de ginerele său, Casiu Deleu.
Cea mai mare tranzacţie de vînzare-cumpărare din Gîrbou a fost efectuată
intre Ioan J6sika şi Asociaţia de păşunat „Biruinţa". Această asociaţie s-a format
în cursul aplicării reformei agrare cu scopul bunei valorificări a păşunilor şi
pădurilor obţinute, prin practicarea creşterii raţionale a vitelor. Degajarea unor
mari suprafaţe împădurite din Girbou şi împrejurimi de materialul lemnos a dat
posibilitate pentru constituirea unor păşuni întinse. De aceea, reprezentanţii comunelor Girbou, Solomon, Popteleac şi Muncel au întrat in tratative în cursul anului
1926 cu Ioan J6sika pentru a cumpăra în comun terenul eliberat prin tăierea
pădurilor de către firma „L. Di6si şi fiul".

Conform contractului de vinzarc-cumpărare din 22 august 1926 urma să mire
folosinţa cumpărătorilor, pe măsura îndepărtării materialului lemnos, o suprafaţă de cca 1.500-1.600 iugăre cu preţul de 2.200 lei pc iugăr. Suma totală mma
să fie calculată după ce terenul achiziţionat a fost dC'limitat şi măsurat dP .cel
expropriat definitiv în cursul reformei agrare~. Cumpărătorii urmau să plăkască
solidar, urmind să achite în decurs de 15 zile de la semnarea contractului 150/0
din preţul întreg, iar restul în rate, în decurs de un an. Neplata la termen atrăgea
după sine majorarea sumei cu 12010 drept interese ele întîrziere. Imobilele cumpă
rate puteau fi înregistrate pe numele noi•lor proprietari numai după plata integrală a sumei. Vîn7ătorul trebuia să .Predea terenul degrevat de orice obligaţie
financiară. Contractul a fost semnat de 30 de locuitori din Girbou, 19 locuitori
din Popteleac şi 7 locuitori din Muncel. Tranzacţiunea a fost aprobată ulterior
atît de Comisiunea .Judeţeană pentru expropriere şi împroprietărire din Dej, cit
şi de Comitetul Agrar, secţiunea pentru Transilvania, din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor.
Teritoriul vindut cuprindea locurile „Culmea Dumbrăvii" şi „Culmea Lăpuha
şului", precum şi trupul „Dealul Bisericii" şi „Cocoşul". Expertiza tehnică a suprafeţei respective arăta că „solul este argilo-nisipos fertil profund, acoperit cu strat
gros de humus şi vegetaţie erbacee abundentă ... " şi că „pantele sint dulci afară
de porţiunile .... de pe marginea izvoarelor ce reprezintă un procent de maxi-

în

mum 50/o pante mai repezi". Aceste caracteristici asigurau deci condiţii excelente
pentru păşunat.
Partea care i-a revenit comunei Gîrbou din acest teren se întinde pe 480 iugăre păşune şi 63 iugăre „pădure stirpită", deci în total 543 iugăre, situate în
7

8

9

Arh. Stat. Cluj, Fond cit., pachet li, dosar nr. 6.
Conform relatării lui Tilzes Lăszl6.
Arh. Stat. Cluj, Fond. cit., pachet XIV, dosar nr. 1.
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trupul denumit „Dealul Feţelor"' 0 . In funcţie de contribuţia personală a cumpă
rătorilor la suma totală, fiecărui participant i s-a repartizat numărul corespunzător din cele 181 „părţi" din care se compunea averea asociaţiei. Majoritatea
gospodarilor nu deţineau decît 1-2 părţi din averea comună. In schimb, avocatul
Victor Muntean a achiziţionat 10 părţi, notarul Ioan Ilieş 5 părţi, gospodarul Ioan
Luca 5 părţi, Alexandru Poptelecan şi Trifan Poptelecan cite 4 părţi etc. Numărul
total al membridor asociaţiei a variat intre 122-125 persoane.
Organele de conducere ale asociaţiei erau Adunarea generală, Comitetul de
conducere şi preşedintele. Adunarea generală reprezenta totalitatea membrilor asociaţiei. Ea era valabil constituită dacă numărul membrilor prezenţi însuma dreptul
de proprietate asupra a cel puţin jumătate din suprafaţa totală a păşunii comune.
Adunarea generală decidea asupra problemelor de bază ale vieţii asociaţiei. Ea
avea dreptul să aleagă şi să înlocuiască membrii comitetului' de conducere şi pe
preşedintele asociaţiei; decidea asupra cumpărărilor, vînzărilor şi arendărilor de
imobile, asupra contractării împriumuturilor şi încheierii tranzacţiunilor; aproba
bugetul şi verifica bilanţul etc. Deciziile adunării generale se luau prin majoritatea absolută a voturilor exprimate, votarea făcindu-se nominal.
Asociaţia îşi alegea un Comitet de conducere din patru membri .pe timp de
5 ani. Pe lingă aceştia, la Gîrbou au participat la conducerea Asociaţiei, conform
posibilităţii exprimate în statut, şi persoanele care deţineau funcţiile de casier şi
secretar, fiind retribuiţi. Comitetul de conducere întocmea programul de cultură
anual în vederea executării amenajamentului păşunii, pregătea proiectul de buget
şi verifica bilanţul înainte de a fi supus adunării generale. Avea, de asemenea,
largi împuterniciri în rezolvarea problemelor de gestiune curentă. Preşedintele
reprezenta asociaţia în faţa justiţiei, înaintea autorităţilor şi a persoanelor particulare. El semna corespondenţa şi prezida adunările comitetului de conducere. El
executa deciziile adunării generale şi ale comitetului de conducere şi se îngrijea
personal de efectuarea amenajamentului păşunii.
Toţi coproprietarii păşunii comune erau membri de drept ai Asociaţiei, avînd
dreptul la folosinţa păşunii şi a întregii averi în proporţia dreptUllui de proprietate
(adică în funcţie de numărul de „părţi" pe care le deţineau). Ei datorau Asociaţiei taxe de folosinţă, contribuţiuni şi prestaţiuni în muncă pentru amenajarea
păşunii. In schimb, beneficiau de veniturile băneşti rezultate din activitatea asociaţiei, proporţional cu partea lor în averea comună. Pentru a preveni destrămarea
averii comune, membrii asociaţiei nu aveau dreptul de a ceda sau de a înstrăina
partea lor de proprietate decit cu consimţămîntul asociaţiei. Dealtfel, membrii ei
aveau drept de preempţiune asupra părţilor de proprietate şi numai comitetul de
conducere putea hotărî asupra renunţării la exercitarea acestui drept.
In 1937 Adunarea generală a hotărit să înăsprească restricţiile asupra dreptului de înstrăinare şi ipotecare al membrilor individuali ai asociaţiei. A hotărit,
deci, că „orice act de înstrăinare sau grevare făcut de membrii singuratici referitor la partea lor este nul şi invalid fără aprobarea asociaţiei. Membrii nu sint
în drept a-şi oferi partea lor ca ipotecă, ori a o greva cu nici un fel de servitute,
acest drept fiind rezervat exclusiv pentru societate şi în favorul societăţii. Motive:
Asociaţia numai astfel îşi poate menţine independenţa, numai astfel poate activa
ca factor economic, dacă este scoasă de sub influenţa singuraticilor membri şi păs
trată în toate direcţiile sub o conducere unică şi unitară" 11 •
Preluarea în stăpinire legală prin intabularea păşunii cumpărate in favoarea
asociaţiej „Biruinţa" în cartea funduară s-a petrecut cu multe greutăţi, datorită
situaţiei juridice şi financiare complicate în care se găseau părţile contractante.
Conform contractului iniţial, suprafaţa cumpărată urma a fi repartizată intre localităţile Gîrbou, Popteleac, Solomon şi Muncel. Muncelenii au renunţat însă la partea lor, care a fost achiziţionată de locuitorii din Gîrbou, teritoriul preluat de
10 Ibidem, actul constitutiv şi statutele Asociaţiei de păşunat „Biruinţa".
11 Arh. Stat. Cluj, Fond cit., procese verbale ale Asociaţiei de păşunat
ruinţa04 intre anii 1936-1941. Proces-verbal din 12 sept. 1937.
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ei însumînd astfel 1.052,8 iugăre. Cei din Popteleac au cumpărat şi ei o suprafaţă
de 437 de iugăre12.
Ulterior, locuitorii din Bezded, care ar fi dorit să participe şi ei la achiziţionarea păşunilor, au pornit proces, pretinzînd să li se repartizeze o parte din
teritoriu conform prevederilor legii de reformă agrară. Muncelenii li s-au asociat,
dorind să revină asupra hotărîrii de renunţare. Cumpărătorii din Popteleac au
considerat şi ei că partea de păşune ce le-a revenit este prea mică, învinuind
locuitorii din Gîrbou că au intrat în posesiunea teritoriului „prin samavolnicie".
Procesele au durat rîţiva ani, între 19:31-1934, pînă la urmă Curtea de Apel a
Tribunalului Someş a ct'rut părţilor aplicarea contractului în forma originală.
Din cauza nesiguranţei, Asociaţia „Biruinţa" a sistat însă între timp achitarea
ratelor de cumpărare cuYenite fostului proprietar. Conform contractului de vîn;rarecumpărare, cele 1.052,8 iugăre preţuite la 2.200 lei fiecare însumau 2.316.160 lei.
Din această sumă, asociaţia a achitat imediat 97.000 lei, iar restul acontului de 150/o
(347.424 lei) l-a plătit doar în anul 1928. Pînă în iunie 1931 asociaţia a reuşit să
achite numai o sumă de 927.100 lei, reprezentînd echivalentul pentru o suprafaţă
de 545,:l iugăre, avînd în vedere că între timp preţul a fost scăzut la 1.700 lei pc
iugăr. Mai rămîneau neachitate deci sumele cuvenite pentru 507,5 iugăre 13 .
Conducerea asociaţiei a cerut intabularea păşunii achiziţionate pe nunwle
ei, ceea ce J6sika a refuzat să accepte pînă la achitarea integrală a sumei de
cumpărare. De altfel, intabularea nu s-ar fi putut efectua nici în acest caz, deoarece averile baronului erau grevate de datorii uriase. El datora fiscului 13.381.700
lei taxe de moştenire, iar Institutului Comercial ·de Credit din Cluj suma de
6.500.000 lei. Dar nici el nu-şi putea reglementa situaţia financiară, pînă nu încasa
sumf'lf' cuvenite din Yînzare. ln acest fel, lucrurile se învîrteau în cerc vicios.
In această situaţie, Legea conversiunii datoriilor agricole a fost bine Yenită
pentru amîndouă părţile. In 1934, datoriile composesoratului mai reprezentau
927.800 lei către Ioan J6sika. Conform prevederilor Legii conversiunii, jumătate din
această sumă urma a fi achitată în rate anuale de către datornici, iar cealaltă
jumătate de către stat. ln noiembrie 1934 asociaţia a depus prima rată de 75.466 lei
pe numele vînzătorului la Administraţia Financiară din Dej în favoarea creditorilor acestuia. Prin această procedură, odată cu deversarea sumelor respective se
anulau şi sarcinile care grevau asupra păşunii, uşurîndu-se astfel posibilitatea intabulării ei pe numele noilor proprietari. Activitatea composesoratului a fost uşurată
şi prin terminarea exploatări Ier forestiere de către firma L. Di6si în anii HJ:l:l1934. ln acest fel, întreaga suprafaţă cumpărată intra în folosinţa efectivă a Asociaţiei

„Biruinţa".

La 30 octombrie 19:JG între Ioan J6sika şi Asociaţie a intervenit un contract
prin care vînzătorul a acceptat intabularea în cartea funduară în favoarea composesoratului a proprietăţilor cumpărate, în schimbul achitării garantate a sumei de
411.120 lei în termen de 3 ani de către cumpărători. Ca urmare, la 3 septembrie
1937, Judecătoria rurală din Gîrbou, secţia cărţi funduare, a efectuat lucrările de
intabulare. Pînă în anul 1939 Asociaţia „Biruinţa" şi-a achitat efectiv întreaga
datorie către Ioan J6sika. ln acest fel situaţia juridică şi financiară a asociaţiei
s-a consolidat simţitor.
Principala activitate a asociaţiei consta în păşunatul vitelor ce aparţineau
membrilor ei, sau altor locuitori din Gîrbou şi din satele învecinate sau chiar mai
îndepărtate. Taxele de păşunat încasate de la toţi aceştia formau principalul izvor
de venituri al composesoratului. ln anul 1936 taxele de pă~unat au fost fixate la
400 lei pentru o pereche de viţei, 500 lei pentru o pereche de junci şi 600 lei
pentru o pereche de boi. Numărul vitelor mari admise la păşunat a fost fixat
la 400. Din taxele de păşunat se aduna anual o sumă de cca 150.000-200.000 lei.
Principalele cheltuieli erau provocate de curăţirea păşunii, amenajarea fintinilor,
vaccinarea şi îngrijirea medicală a vitelor, plata membrilor din comitetul de conducere, precum şi a secretarului, casierilor, păstorilor şi gornicilor angajaţi, achi12 Arh. Stat. Cluj, Fond cit., pachet XIV, dosar nr. 1.
13

Ibidem.
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tarea impozitelor cAtre stat şi comună. Exista de asemenea un fond de ajutorare
din care se distribuiau despăgubiri celor cărora le-au pierit vitele în timp ce se
aflau sub îngrijirea asociaţiei.
Composesoratul a cAutat ulterior să-şi diversifice veniturile. ln acest scop,
au fost plantaţi pomi roditori, de asemenea o parte a pl!.mîntului a fost cultivat.
O altă parte din teren a fost arendat pentru vînătoare. Se mai vindeau şi lemne
din pilcurile de pădure ce s-au mai păstrat după exploatare. tn genera:l, balanţa
financiară a asociaţiei a fost excedentară, astfel că în unii ani s-au distribuit
beneficii membrilor ei sub titlul de compensare a părţilor cumpărate. S-a constituit un fond de rezervă precum şi un fond de asigurare pentru vitele ce piereau.
Timp de 10 ani, din 1928 pînă în anul 1938, preşedintele Asociaţiei „Biruinţa"
a fost preotul Gavril Deac, care a condus cu multă pricepere treburile composesoratului. Funcţii de conducere în cadrul Asociaţiei au deţinut de-alungul anilor
Aurel Mezei, ,Trifan Poptelecan, Vasilică Aluaş, Ioan Luca, Ioan Turian, Vasile
Magdaş, Vasile Petran, dr. Lazăr etc. Incepînd din luna august 1938 preşedinte
a1 asociaţiei a devenit dr. V. Muntean.
Composesoratul s-a aflat in colaborare financiară cu sucursala locală a băncii
„Vlădeasa" din Huedin, care era condusă de acelaşi preot Gavril Deac. Banca
„Vlădeasa", fondată in 1895, a stabilit primele legături de afaceri în comuna
Gîrbou încă la începutul secolului, dar şi-a extins activitatea sistematică asupra
comunei numai după primul război mondial, cind a creat aici o sucursală. „Vlă
deasa" era o societate bancară prosperă, care şi-a mărit capitalul social de la
400.000 lei în 1920 la 15.500.000 lei în 1930, plătind anual dividente de 200/o per
acţiuneu.

Activitatea bancară s-a extins simţitor în Gîrbou după primul război mondial şi a jucat un rol important in viaţa economică a comunei pînă în anii crizei.
Casa de Păstrare din Gîrbou şi-a convertit capitalul de 100.000 coroane în 50.000 Iei
în cursul anului 1920. Directorul ei era Ti.izes T6dor, iar casier Osvath Gyula. Ei
erau de fapt cei care conduceau efectiv operaţiunile băneşti şi îndrumau afacerile
acestei instituţii financiare. Din conducere mai făceau parte în anul 1921 Sandor
Janos, Esztegâr Kajetan, J6sika Sâmuel, Ti.izes .Jeno, Turcsa Tivadar. Comitetul
de cenzori era format din J6sika Lajos, Mina Janos, Konyi J6zseft 5• Principala
activitate a băncii a constat in acordarea de împrumuturi nu prea mari (10.00020.000 lei) către săteni, la dobînzi moderate. In anul 1921 suma datorată băncii
de diverşi debitori se ridica Ia 146.819 lei. De asemenea, Casa de Păstrare deţinea
cambii în valoare de 123.927,50 tei. Principala sursă de mijloace financiare o constituiau depunerile, a căror sumă reprezenta 679.107,43 lei în 1921. Activul băncii
depăşea cu mult capitalul ei social, reprezentînd 844.559,48 leii&. Profitul declarat
a fost de 7.665,26 lei în anul 1921. Intre 1918-1922 Casa de Păstrare a plătit dividente de 5-80/o. Sursele de profit ale Băncii proveneau din dobinzile încasate
pentru împrumuturile acordate, precum şi din fructificarea unor sume de bani
depuse la bănci mai mari: suma acestora a reprezentat 365.795 Iei în 1921. Principala instituţie cu care colabora Casa de Păstrare era Banca de Credit din Cluj.
După război Casa de Păstrare s-a angajat în mai mare măsură în comerţul cu
lemne. Cele mai mari tranzacţii au avut ca obiect cumpărarea dreptului de exploatare a lemnului de pe o suprafaţă de 39,5 iugăre de pădure aflate la Brebeniş,
pentru suma de 308.100 Iei, în anul 1925 şi achiziţionarea lemnului de pe o suprafaţă de 15 iugăre Ia Cristolţul Mare, pentru suma de 60.000 lei, în anul următor.
Comerţul cu lemne era efectuat în strînsă legătură cu Societatea pe acţiuni economică, comercială şi industrială din plasa Gîrbou care in 1921 avea un capital
nominal de 200.000 lei şi investiţii în exploatări forestiere în valoare de 214.978 lei
din care a dobîndit un profit de 13.881,60 Iei1 7 • Directorul societăţii era Esztegar
Kajetan, iar casierul ei Osvath Gyula. Din conducere mai făceau parte J6sika
14

Compass

Rumănien,

1932, p. 380.

1s Compass. Anuar pentru
1a Ibidem.
11

comerţ,

industrie

,Şi finanţe,

Ibidem.
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Janos, Turcsa Tivadâr, Di6szeghy Zsigmond şi Markovits Farkas. In 1921 societatea a cumpărat o suprafaţă de 20 iugăre din sectorul A de exploatare din Gîrbou
pentru 44.000 lei, in .anul 1922 o altă suprafaţă de 13 iugăre pentru suma de 39.000
lei, iar în 1923 alte 15 iugăre pentru 45.000 lei.
Casa de Păstrare din Gîrbou a luat parte şi la marile vinzări de imobile
efectuate de Ioan J6sika între 1926-1930, finanţînd parţial pe cumpărători, acordîndu-le împrumuturi cu dobîndă pentru achitarea sumei necesare. Nu s-a ajuns
însă la o înţelegere între baron şi Casa de Păstrare în privinţa preluării in bloc
a întregii suprafeţe vandabile in schimbul unei sume .globale, urmind ca societatea
de credit să revindă imobilele respective. Datorită acestor operaţiuni, precum şi
datorită continuării .creditării gospodăriilor ţărăneşti, pină la sfîrşitul anului 1929,
suma cambiilor (poliţe, creanţe) neîncasate de Casa de Păstrare a crescut la
1.396.903 lei, ~a un capital social de numai 250.000 lei. Avînd pe de altă parte
depuneri în valoare de 1,396.910 lei, adică o sumă aproape identică cu cea „
creanţelor, activitatea băncii devenea tot mai dificilă datorită imobilizării resurst·
lor ei financiare prin poliţeile neachitatete. Ca urmare, în anii 1928-1929 Casa
de Păstrare nu a :Plătit nici un divident, iar în anul 1929 a înregistrat o pierdere
de 27.327 lei. Criza economică şi Legea conversiunii datoriilor agricole, care au
atins deosebit de grav micile instituţii de credit provinciale, au îngreunat şi mai
mult activitatea ei în anii următori 19 •
Institutul de credit şi economii „Opinca" şi-a )ărgit şi ea simţitor sfera dE"
activitate după primul război mondial. Principalele ei surse de profit proveneau
din acordarea de lmprumuturi cu dobîndă, comerţul cu coloniale şi alte mărfuri.
Ea deţinea in Gîrbou o tutungerie, o cîrciumă şi o ospătărie. In anul 1922 capitalul ei social era de .400.000 lei, iar activul de 1.047.209 lei. Suma împrumuturilor
acordate de către „Opinca" era tot atunci de 635.798 lei, faţă de depuneri totale
de 691.560 lei 20. In acelaşi an institutul de credit a obţinut un profit de 30.125 lei,
plătind un divident de 80/o, faţă de 50/o în anii .precedenţi. Consiliu! de administraţie era format din dr. Muntean Victor, dr. Ciupe George, Buteanu Cornel, Lazăr
Dumitru, Costin Rudolf, Coţiu Ludovic, Coste Laurenţiu, Balint Eugen, Groza Valer,
Mihali Ioan, Volf Ludovic, Gherman Ioan. Comitetul de cenzori era format din
Pop George, Kertesz Avram, Ilieş Ioan, Ciulean Matei, Horvat Ananie. Directorul
executiv al băncii era Buteanu Cornel.
Criza economică şi conversiunea datoriilor agricole a provocat mari greutăţi
şi în activitatea Băncii „Opinca", astfel că terenul el de activitate a slăbit mult
după anul 1934. ln schimb, banca „Vlădeasa" şi-a extins tot mai mult cimpul de
acţiune în Gîrbou, Popteleac, Solomon, şi comunele înconjurătoare. In 1935 ed
deţinea un capital de 22.000.000 lei. Printre acţionarii ei se număra şi parohia grecocatolică din Gîrbou.
Activitatea băncilor şi a asociaţiei „Biruinţa" a încurajat procesul de consoli·
dare a unei burghezii săteşti, formată în special din avocaţi, oameni de afaceri
şi ţărani înstăriţi. Familia Ti.izes şi alte familii de origine armeană au continuat
să joace un rol important, deşi mai redus in comparaţie cu perioada antebelică.
Burghezia românească locală îşi consolidează poziţiile pas cu pas. In schimb,
ponderea familiei nobiliare J6sika scade tot mai mult în viaţa economJ,că a
Girboului.
In perioada interbelică continuă să se menţină o pătură de mici meseriaşi ii•
Gîrbou, deşi importanţa ei numerică scade. In anii 1925-1926 lşi desfăşurau activitatea la Gîrbou trei cizmari, 3 croitori, 3 acoperitori de case, 2 fierari, un frizer,
un măcelar, un mecanic, un rotar, un tîmplar, un zidar şi un brutar; mai existau
cite un farmacist, un medic şi o moaşă2 t. Pînă ln anul 1929 numărul meseriaşifor
1e Compass Rumanien, 1932, p. 321.
1e Relatarea lui Tiizes Lâszl6.
2 Compass. Anuar român pentru finanţe, 1923-1924, II, p. 157.
21 Anuarul României pentru comerţ, industrie, meserii şi agricultură, 19251926, p. 1708.
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a crescut intrucîtva. Criza economică dă însă puternice lovituri şi acestora. In
anii .1931-1932 mai activau in Girbou 5 cizmari, 2 croitori, 3 rotari, 2 zidari, 1 frizer, 1 măcelar, 1 tîmplar şi un brutar. Au continuat să activeze un medic, un
farmacist şi o moaşă. ln satele înconjurătoare, Solomon, Bezded, Popteleac şi
Călacea rolul meseriaşilor era şi mai redus în viaţa comunităţilor respective. Nu
existau decit ciţiva fierari, rotari, cizmari, morari etc.
Rolul ocupaţiilor neagricole scade în Gîrbou după primul război mondial şi
prin suspendarea activităţii fabricii de spirt. Fabrica de spirt şi-a încetat activitatea încă în februarie 1918 în urma unui ordin ministerial care, datorită lipsei
de cereale, a interzis prelucrarea lor in fabrici de spirt, rechiziţionind surplusurile
cerealiere22 • Consiliul Dirigent a reînnoit dispoziţia privind interdicţia fabricării
spirtului din porumb, astfel că fabrica a continuat să stagneze şi după încetarea
războiului. Ca urmare contingentul de spirt rezervat fabricii din Gîrbou a fost
anulat, iar ulterior toate demersurile pentru reînceperea activităţii în întreprindere
au rămas fără rezultat. Astfel, ultima dintre vechile intreprinderi industriale din
Gîrbou, fondată încă în deceniul al IV-lea al secolului trecut, a încetat definitiv
să .funcţioneze. Dintre stabilimentele mai vechi cu caracter industrial continuau să
funcţioneze doar moara de apă a lui Ioan J6sika, arendată lui Ti.izes Lăs7Jl6, precum şi moara cu aburi a familiei Ti.izes care avea trei pietre şi o capacitate de
măcinare de 120-140 chintale pe zi. La această din urmă moară lucrau 5 angajaţi23. Mai exista o mică moară cu aburi pe drumul Popteleacului, deţinută de
familia Gavriş, precum şi o moară la Cernuc. In perioada interbelică au luat naştere
noi intreprinderi cu caracter agro-industrial în Gîrbou, o presă de ulei din floarea
soarelui şi o dreve de lînă24.
.
Prezenţa meseriaşilor, a intelectualilor şi funcţionărimii nu a afectat în prea
mare măsură caracterul covîrşitor rural al vieţii economice şi sociale din Gîrbou,
şi cu atît mai puţin în satele înconjurătoare. Conform conscripţiei efectuate în
vederea aplicării reformei agrare, la începutul deceniului al treilea în Gîrbou
trăiau 230 de familii de agricultori şi doar 48 de familii de funcţionari, meseriaşi,
intelectuali etc. ceea ce reprezenta doar 13,70/o din numărul totail al celor 278 de
familii din comună. Această cifră denotă scăderea ponderii ocupaţiilor neagricole
în economie în comparaţie cu perioada antebelică, cînd populaţia neagricolă depăşea 20•/ 0 din populaţie în societatea Gîrboului. Fenomenul se datoreşte mai
multor cauze. Reforma agrară şi constituirea composesoratului pentru păşunat au
consolidat situaţia gospodăriilor agricole şi a mărit în special ponderea creşterii
vitelor in activitatea productivă a sătenilor. Interesul lor pentru practicarea unor
meserii scade. In ce priveşte activitatea unor întreprinderi industriale pe plan
local, deceniile trecute au dovedit neviabilitatea menţinerii unor întreprinderi în
comunele situate departe .de căile de comunicaţie, de pieţele de desfacere, de· marile
centre ale activităţii industriale şi comerciale. In această epocă procesul de industrializare capitalistă îşi mută definitiv cîmpul de acţiune în zonele urbanizate, unde
pulsul asticităţii de afaceri era intens, creditul accesibil, vînzarea produselor mult
mai uşoară.
Urmările războiului au defavorizat de asemenea menţinerea unor activităţi
neagricole. Scăderea populaţiei in satele zonei a redus mult clientela meseriaşilor.
Situaţia era grea din punct de vedere economic, puterea de cumpărare şi interesul
pentru produsele meşteşugăreşti foarte reduse, datorită scăderii puterii de cumpărare. Preţurile materiilor prime a crescut în schimb vertiginos, iar procurarea
lor devenea tot mai dificilă. In atari condiţii nu existau posibilităţi decît pentru
desfăşurarea acelor activităţi meşteşugăreşti care erau legate nemijlocit de necesităţile imediate aile vieţii şi activităţii sătenilor: croitoria, cizmăria, rotăria, acoperirea caselor, făurăria etc.
Deosebit de dureroasă era scăderea populaţiei din punct de vedere cantitativ
şi calitativ. La Gîrbou se consemnează că la sfirşitul războiului nu au mai răma'.-;
22
2

Arh. Stat. Cluj, Fond cit., pachet XI, dosar nr. 2.
3 Relatarea lui Ti.izes Laszlo.

24

Idem.
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în sat decît bătrîni, femei şi copii. Deşi demobilizarea şi intoarcerea soldaţilor
de pe front a imbunătliţit în mare măsură situaţia, totuşi, pierderea a numeroşi
membri de familie a lăsat goluri dureroase în viaţa Girboului. ln primii ani postbelici populaţia comunei era apreciată la aproximativ 1200 de locuitori2 5• Scăderi
de populaţie se constată şi în satele înconjurătoare: populaţia din Bezded era tot
atunci apreciată la circa 821 locuitori, în Solomon la 690 locuitori, în Popteleac la
709 locuitori. In satele Călacea şi Cernuc _populaţia acelor ani e înregistrată cu
o cifrA mai mare decit în 1910, ceea ce era cu atît mai inexact, cu cit cifrele date
(997 locuitori la Călacea şi 763 locuitori Cernuc), depăşesc şi datele recensămîntu
lui din 1930.
In unele comune pierderile de populaţie nu s-au compensat nici pinA la
recensAmintul din 1930. La Gîrbou în acel an populaţia era de 1287 locuitori, la
Bezded de 995, la Călacea de 948, la Cernuc de 652, la Popteleac de 752, iar la
Solomon de ,723 locuitori.
Tot ca urmare a războiului, populaţia feminină depăşeşte din punct de vedere
numeric pe cea masculină. In anul 1930 găsim următoarea structură a populaţiei
pe sexe în satele din jurul Gîrboului:!&.
Masculin
486
453
316
627
379
354

Bezded
..:ăl acea
Cemuc
Gîrbou
Popteleac
Solomon
limba

Feminin
509
495
336
660
373
369

Recensămîntul din 1930 este primul care ne oferă
maternă a locuitorilor din satele cercetate27 :

Populaţia

Comuna

Totală

Bezded

995
948
652
1287
752
723

Călacea

Cernuc
Gîrbou
Popteleac
Solomon
Structura

] I ,'I INaţionalitatea
Români
Maghiari
. ~ 957
942
635
8
1087
85
739
3
722

populaţiei după

Comuna

Bezded
Călacea

Cemuc
Gîrbou
Popteleac
Solomon

Popula/ia
Totalll
995
948
652
1287
752
723

limba

maternă

Romt2nă

957
942
635
1090
745
722

era

date precise despre naţionalitatea
[Neamul]
Evrei
Armeni
8
6
14
108
2
4

Ruşi

şi

Ţigani

30
27
5
6

următoarea 28 :

Maghial'ă

8
89
3

Germană

Rusit

ldi~

Ţigllnească

8
6
9
104
4

4

30

Recensămîntul din 1930 a confirmat încă o dată caracterul compact românesc al acestui ţinut. In afară de români, numai grupurile de ,populaţie evreiască
şi ţigănească erau mai numeroase. Evreii vorbeau deobicei limba idiş, exceptind

25

Anuarul României ... , 1925-1926, p. 1708.

28 Recensiimfntul General al Romdniei, 1930, I,
27 Idem, II, Bucureşti, 1938, p. 416-417.
29

Ibidem.

Bucureşti,

- ··
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pe cei cîţiva care au adoptat limba germană sau maghiară. Un grup mai însemnat
de maghiari exista numai în Girbou. După anul 1930 tendinţa de creştere numerică
a populaţiei se manifestă în continuare, in ciuda intensificării procesului de migraţie. Intensificarea proceSJJlui ,de industrializare în România în perioada interbelică a mărit atracţia centrelor industriale asupra forţei de muncă disponibile,
existentă în Gîrbou, în pofida urmărilor reformei agrare, care a diminuat ponderea sărăcimii în ~ompoziţia socială a localităţii. Datoriile contractate de ţărani
i-au silit însă pe mulţi să caute surse de venituri băneşti, provenite din ocupaţii
neagricole. Ca urmare, intre 1919-1938 .au părăsit definitiv satul Girbou un număr
de 89 persoane, din care 30 au plecat în mediul urban 29 . Paralel 22 locuitori au
părăsit în mod temporar satul, întorcindu-se ulterior în localitate. Alţii au plecat
însă de mai multe ori din locurile de baştină în căutarea unor surse de cîştig.
Numărul acestora se ridică intre .1919-1939 la 47 de persoane, din care 32 băr
baţi şi 15 femei.
Marea majoritate a celor care au părăsit satul se recrutau dintre cei care
aveau cel puţin cîteva clase primare şcolarizare, unii dintre aceştia absolvind
chiar şi şcoli profesionale. Astfel, _devine evident că răspindirea cunoştinţei de
carte în rîndul populaţiei rurale a contribuit la intensificarea mobilităţii sociale,
căci numai cei cu o şcolarizare minimă puteau spera să găsească o ocupaţie neagricolă mulţumitor remunerată. Paralelismul între creşterea procentului ştiutori
lor de carte şi cel al migranţilor reiese din statistica şcolarizării în Gîrbou şi satele
înconjurătoa.re. Astfel, procentul celor care au urmat studii de orice fel era în
1930 de 53,9D/0 din populaţia de la 7 ani în .sus, însumînd 674 persoane. Dintre
aceştia 577 au beneficiat de instrucţia primară, 60 de instrucţia secundară, 9 de
instrucţia profesională, 20 au urmat studii universitare şi alte şcoli superioare,
iar 8 persoane s-au pregătit prin forme de instrucţie extraşcolară 30 •
Procentul ştiutorilor de carte a crescut simţitor şi în satele înconjurătoare.
In anul 1930 la Bezded 34,70/o (273 persoane), la Călacea 16,90/0 (131 persoane),
Cernuc 55,20/o (287 persoane), la Popteleac 32,70/o {204 persoane), iar la Solomon
33,70/o (202 persoane) din populaţia ce depăşea virsta de 7 ani ştiau a citi şi scrie.
La cresterea procentuală a ştiutorilor de carte a contribuit desigur transformarea
!)colii din stat din Gîrbou într-o şcoală cu limba de predare română în anul 1919
(învăţămîntul în limba maghiară nu a mai .funcţionat după această dată). Incurajarea învăţămîntului de către statul român a avut efecte binefăcătoare în general asupra învăţămintului primar în localităţile rurale.
Alături de răspîndirea ştiinţei de carte a contribuit ridicarea nivelului cultural al comunei şi activitatea despărtămîntului local al asociaţiei Astra, care grupa
alături de intelectualii din Gîrbou ~i pe cei din Solomon, Popteleac, Bezded, Căla
cea, Surduc, Brîglez, Cristolţ, Cristolţel, Panticeu etc. 3 1. In 1920 numărul membrilor pe viaţă ai despărţămîntului era de 33, iar al celor activi de 11. La activitatea
culturală a Astrei au participat atit intelectualii români cit şi cei maghiari. Asociaţia s-a străduit să înfiinţeze biblioteci şi alte instituţii culturale în comunele
afiliate despărţămîn tul ui.

Intre cele două războaie mondiale evoluţia social-economică a comunei Gîrbou a dus spre realizarea unui echilibru intern. Această tendinţă a devenit posibilă atît prin re.alizarea mediului politic firesc de
dezvoltare în cadrul statului naţional român, cit şi .prin lichidarea marii
proprietăţi moşiereşti, care împiedica viaţa economică normală a comunei. Reforma agrară, vînzările ulterioare de proprietăţi, formarea as 29

Date furnizate de Laboratorul de sociologie de pe lingă Universitatea „Ba··
de G. Cordoş şi Gr. Iancu.

beş-Bolyai" Cluj-Napoca, calculate
30 Recensămîntul General .. „

III, p. 429-430.
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ciaţiei de păşunat „Biruinţa" au .transferat
ţărănimii şi a burgheziei săteşti locale, au
talistă a relaţiilor sociale din Girbou.

proprietatea funciară în mina
impulsionat dezvoltarea capiLUDOVIC BATHORY

BILDER AUS DEM WIRTSCHA1''TSLEBEN DER GEMEINDE GIRBOU
(KR. SALAJ) IN DEN JAHREN 1919-1939
(Z

usammenfassun

g)

Nach der DurchfU.hrung der Agrarreform nimmt die Bedeutung des Grossgrundbesitzes im Wirtchaftsleben der Gemeinde Gîrbou ab. Die Familie J6sika
verbleibt vor allem im Besitz von ausgedehnten Waldflăchen, deren Abholzen zur
Hauptquelle des Einkommens dieser FamHie wird. Infolge eines Vertrags mii
einem Holzhandelsunternehmen wurden bis 1934 alle Waldungen dieser Adligen
abgeholzt. Die abgeholzten Flăchen wurden „en bloc" von den Bauern zu Weidezwecken gekauft; sie hatten eine Gesellschaft auf kooperativer Grundlage gegriindet. Aus diesem Grund entwickelt sich die Rinderviehzucht in der Gemeinde
Gîrbou in der Zwischenkriegszeit.
Zugleich verkauft der Gutsherr die Mehrzahl seiner Besitzungen, die ihm in
Gîrbou verblieben sind: intravillane Flăchcn, Hăuser, kleinere Kutsst6cke. Sie
wurden von reichen Bauern, Geschăftsleuten und Advokaten gekauft, die Geld
von den Banken und Depositenkassen der Gemeinde geborgt haben, .die sich auf
diese Weise stark entwickeln. Die Wirtschaftskrise (1929-1933) hat diese Geldinstitute jedoch arg getroffen, da die Schuldner ihre Schulden nicht bezahlen konnten.
Die sozialen Umwălzungen und die Umverteilung des Grundbesitzes haben
in der Zwischenkriegszeit in Gîrbou zu einer Steigerung der Kointeressierung der
Bauern an der Wirtschaftstătigkeit und zur Herausbildung einer reichen Mittelschicht ~efilhrt, demnach ,die rasche Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft von Gîrbou begiinstigt.
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LUPTA PENTRU CONTINUITATEA ACTIVITAŢII COOPERATIVELOR
POPULAŢIEI ROMANEŞTI DIN NORD-VESTUL ŢARII, COMPONENTA
A REZISTENŢEI ANTIHORTHYSTE: .1 IX 1940-25 X 1944. II.
COOPERAŢIA

SALAJANĂ

Mişcarea cooperatisă românească din teritoriul ocupat, după reorganizare s-a confruntat în continuare cu o politică dură şi foarte perversă
a regimului horthyst. A fost astfel nevoie de noi acţiuni convergente ale
forţelor angajate pentru învingerea greutăţilor şi asigurarea continuităţii mişcării pînă la eliberare.

c. Duplicitatea

politică

de

a guvernului
mişcarea

şi

a regimului horthyst de

cooperatistă

ocupaţie faţă

românească

Aşa după cum s-a confirmat în practică, din primele zile ale ocupaţiei horthyste in teritoriul cedat, guvernul ,Şi organismele sale au dus o politică de duplicitate faţă de mişcarea cooperatistă românească. Declaraţiile primului ministru
Teleki, ale altor reprezentanţi ai guvernului despre „bunele lor intenţii", precum
şi a celor de recunoaştere şi acceptare verbală a doleanţelor şi cerinţelor legitime ale populaţiei române~ti rămase sub ocupaţie au reprezentat numai o faţetă
a medaliei politicii cu două feţe. Una pentru inducerea în eroare şi seducerea opiniei publice interne şi internaţionale, iar C'ea de a doua faţetă era aceea de a
lovi cu brutalitate în populaţia românească, de a-i ignora şi nega drepturile ei
legale şi în plus încercarea de a o deposeda de bunuri şi valori materiale proprii
in scopul subminării rezistenţei ei şi trecerii acestor bunuri în patrimoniul regimului fascist horthyst de ocupaţie străină, în ,proprietatea claselor dominante
maghiare, exponente ale regimului şi a politicii lui.
Este cunoscut faptul că odată cu· ocuparea teritoriului cedat de România
Ungariei .horthyste, acţiune încheiată la data de 14 septembrie 19-10, guvernul
horthyst a instaurat un regim militar de ccupaţie cu puteri discreţionare, dominaţie în virtutea căreia legea şi dreptul au fost în modul cel mai samavolnic violate pe toate tărîmurile, lăsind în urma lor consecinţe şi urmări dintre cele mai
grave.
In această situaţie deosebită, cooperativele româneşti au avut de suferit printre cele dintii abuzurile, ilegalităţile, samavolnicia etc. din partea administraţiei
horthyste de ocupaţie. Aceasta nu a cruţat nici o osteneală pentru a teroriza ~i a
expulza pe conducătorii ~i funcţionarii cooperativelor româneşti, fără nici un motiv, invocind doar diferite pretexte sau justificind acţiunile sub diferite acuzaţii
ridicole.
lată numai dteva exemple din lista unor asemenea abuzuri şi ilegalităţi,
care vin să ateste aprecierile noastre.

'' In legătură cu partea I-a a problemei vezi: V. T. Ciubăncan, studiul cu
titlu, în ActaMP, 7, 1982, p. 448-462.
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Administraţia militară a luat din posesiune imobilul din Cluj al federalei
„Zorile", proprietatea cooperativelor româneşti, în valoare de 6 milioane lei, şi l-a
predat administraţiei federalei cooperativelor maghiare de credit „Alianţa". Federala „Zorile" a fost silită să-şi găsească un alt imobil. S-au făcut masiv sechestrări
de averi şi bunuri ale unor federale şi cooperative româneşti, atît mobiliare, cit şi
materiale, pe care le-au trecut în posesia administraţiei maghiare. Au fost numiţi un număr mare de curatori şi consilieri maghiari pe lingă federale şi unităţi cooperative cărora le-au fost fixate salarii nemeritate, exagerat de mari şi pe care
şi le-au luat ei din fondurile cooperativei. Aceşti reprezentanţi oficiali au înscenat
anchete, cercetări, controale în cooperative, după care încasau sume exagerate
din fondurile cooperativelor. Unui număr însemnat de cooperative româneşti le-au
rechiziţionat mărfurile din stoc la preţuri derizorii faţă de cele reale şi le-au
vîndut fie cooperativelor maghiare, fie negustorilor particulari maghiari care apoi
le-au revîndut la preţuri de speculă.
A fost suspendată în mod samavolnic activitatea unui număr însemnat de
conduceri şi cooperative româneşti prin ridicarea registrelor de evidenţă, a statutelor, retragerea brevetelor de desfacere a articolelor de monopol şi totodată forţarea unor unităţi de a se asocia la federalele cooperativelor maghiare, drept
condiţie pusă pentru a li se accepta continuarea activităţii lor. S-a dus o campanie sistematică de terorizare şi de persecutare împotriva conducătorilor şi activiştilor pe tărîmul cooperaţiei româneşti, fiind arestaţi şi constrînşi să opteze pentru cetăţenia română, să renunţe la cetăţenia maghiară şi astfel să fie obligaţi a
părăsi teritoriul prin refugiere în România. Toate acestea se făceau cu scopul de
a lăsa mişcarea cooperatistă românească şi unităţile ei fără conducători şi fără
cadre de specialitate39.
Schimbarea regimului militar de ocupaţie la sfîrşitul lunii noiembrie 1940
şi introducerea administraţiei civile de ocupaţie nu a dus la modificarea politicii
regimului horthyst faţă de cooperaţia românească şi nici la anularea măsurilor şi
dispoziţiilor ilegale ale administraţiei militare. Odată cu introducerea administraţiei civile s-a avut grijă să se elaboreze dispoziţii guvernamentale prin care se
făcea precizarea că toate măsurile luate de către autorităţile militare rămîn şi în
continuare în vigoare pînă 'la noi dispoziţii.4°. Autorităţile civile au rămas astfel în
continuare acoperite cu dispoziţii oficiale şi totodată fidele dispoziţiilor şi măsu
rilor aplicate, deoarece urmăreau aceleaşi scopuri.
Prin toate aceste abuzuri şi samavolnicii, ocupanţii urmăreau să pună în
afara legii cooperativele româneşti, să le deposedeze de bunuri şi valori pe care să
le însuşească ei şi prin aceasta să le desfiinţeze.
Istoricul maghiar Tilkovski Lorant dezvăluie într-o măsură însemnată această
duplicitate politică a guvernului horthyst, dar cu unele limite determinate, credem noi, de valoarea informaţiilor de care a dispus din surse oficiale maghiare,
care într-o măsură însemnată denaturau realităţile 41 • Tilkovski Lorant arată:
„Faţă de observaţiile critice făcute de guvernul german în privinţa unor practici
inadmisibile, aplicate în Ardealul de Nord ajuns sub ocupaţie mi;ighiară, guvernul
ungar se apăra cu aceea că numai administraţia militară este vinovată de toate
abuzurile, acuzîndu-1 pe capul acesteia - şeful marelui stat major - că prin
rapoartele sale mincinoase a dus în eroare guvernul. Ministrul de externe Csaky
a promis înlocuirea cit mai grabnică, cu administraţia civilă a celei militare, singura condiţie ca guvernul să-şi poată impune autoritatea sa. - Aceasta s-a realizat la 26 noiembrie 1940. Este însă instructiv de a fi precizat, mai îndeaproape,
ce anume a avut de reproşat Teleki şi oamenii săi însărcinaţi cu pregătirea introducerii administraţiei civile, activităţii administraţiei militare? Nicidecum nu
i-au reproşat acea „activitate murdară" îndeplinită în ce priveşte arestările în
masă, internările şi expulzările, ştiut fiind că sarcina administraţiei militare a
30 Arh. C.C. al P.C.R„ Colecţia 103, unitatea de
74--75; Raportul I.N.C.0.P. din 24 februarie 1941.
4 0 Tribuna Ardealului din 27 noiembrie 1940.
4 1 L. Tilkovski, op. cit., p. 2tl9-290.
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fost tocmai aceasta, de a „curăţi terenul". Este adevărat că nu au aprobat citeva
cazuri de „exces de zel", cum a fost cazul îndepărtării din serviciu a tuturor medicilor români din Satu Mare, sau cum au fost cazurile de „gafe" constînd din internarea sau expulzarea - unor români demni de încredere, din punct de vedere
maghiar - sau cazurile de încadrare de persoane obscure în serviciul de contraspionaj, care, prin exces de secret, au făcut să pară neserioasă activitatea administraţiei militare, să dispreţuiască şi să privească de sus personalul civil repartizat pe
lingă comandamentele militare.
In ce priveşte activitatea administraţiei militare, guvernul a reţinut, ca fapt
ce trebuie criticat, amestecul în problema proprietăţilor particulare. La Oradea,
de exemplu, comandantul militar i-a despuiat de dreptul de proprietate pe proprietarii hotelului, cafenelei şi restaurantului Panonia, a fabricii de sifon, de oţet
etc., predîndu-le în proprietatea altor persoane.
De asemenea a preschimbat în mod samavolnic contracte de închiriere, iar
comandantul din Cluj a lichidat cooperative, predîndu-le la persoane particulare
agreate.
Cel al municipiului Satu Mare a falsificat drepturi de proprietate imobiliară.
Au fost şi alte cazuri unde comandanţii au ridicat brevete de debite de articole
monopol, autorizaţii de funcţionare de cinematografe şi altele asemenea, dindu-le
altor persoane alese de ei".
In legătură cu aceste acţiuni distructive, conducătorii cooperativelor româneşti au formulat un protest deschis care a fost publicat în „Tribuna Ardealului"
şi apoi reluat integral de gazeta „Săptămîna" din Bistriţa, în care se arăta că în
discuţiile purtate de conducătorii centralei „Plugarul" în audienţele la guvernul
maghiar se readucea aminte că secretarul de stat Pataki Tibor „ ... a declarat categoric că toate cooperativele de consum şi băncile populare româneşti vor putea
continua nestingherite de nimeni activitatea lor pe teren pentru prosperitatea economică a satelor. Era necesară această măsură, cu atît mai mult, cu cit comandamentele militare in foarte multe judeţe au dispus sigilarea birourilor, a registrelor cooperativelor, oprind activitatea şi numind curatori care nu aveau nici un
rost. Subliniem că după informaţiile pe care le avem, în cîteva centre şi azi mai
dăinuiesc aceşti profitori a căror misiune este in contradicţie cu declaraţiile forurilor .competente•o.42.
ln legătură cu implicaţiile numirii controlorilor şi curatorilor pe lingă unităţile economico-financiare din teritoriul cedat şi la reacţiile produse faţă de
aceasta în România, într-un raport al unui organ de specialitate de pe lingă
Consiliul de miniştri al României de la începutul .-anului 1941, se preciza că
Gyârfas Elemer, preşedintele comunităţii maghiare din România a înainta·t o plîngere guvernului român în legătură cu măsurile de retorsiune luate în România,
faţă de care se expuneau următoarele doleanţe şi consideraţii:
- Ministerul economiei naţionale al României a numit ca represalii faţă de
măsurile luate de guvernul maghiar, o serie de inspectori de control la întreprinderile industriale maghiare din România, fapt care ameninţa existenţa lor.
Sarcinile impuse cu salarizarea acestora sînt exagerate;
Susnumitul recunoştea că măsurile luate de guvernul român sînt provocate
în urma unor dispoziţii ale guvernului maghiar faţă de băncile şi intreprinderile
industriale româneşti din teritoriul cedat Ungariei şi îşi exprima nădejdea că
aceste măsuri vor putea fi abandonate curind în urma unor înţelegeri interstatale13.
Faţă de acestea, reprezentantul guvernului român făcea precizarea că în teritoriul ocupat, guvernul horthyst a numit 10.200 de administratori şi curatori la
întreprinderile, băncile şi cooperativele româneşti, persoane pentru care s-au
stabilit salarii de la 2.000 la 60.000-80.000 pengo lunar.
Guvernul român, ca răspuns la acestea, prin Decretul-Lege nr. 3280 din 30
septembrie 1940 a numit inspectori de românizare la unele întreprinderi econo~ 2 Săptămîna din 25 ianuarie
~ 3 D.G.A.S„ fond Preşedinţia

1941.
Consiliului de
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mice maghiare mai importante, în număr de :JOO persoane. Măsura s-a aplicat şi
li s-au stabilit salarii lunare de la 2.000 lei minim, pînă la 25.000 lei salar maxim
lunar14 •
In raport se aprecia că într-adevăr măsura atingea unele unităţi în existenţa
lor, neputînd suporta retribuţiile inspectorilor. „Este fără îndoială o măsură dureroasă pentru maghiari, după cum am constatat la faţa locului aprecia raportorul - şi dacă nu ar exista interesul fraţilor noştri din Unga;·ia, despoiaţi de mă
surile impuse de guvernul maghiar, sentimentele de umanitate nu ne-ar permite
a o susţine" 45 •
O altă măsură mai de amploare cu scop politic şi descriminatcriu a fost aceea
a emiterii ordonanţei guvernamentale nr. G90/M.E. din 28 ianuarie 1941 prin care
se reglementa situaţia cooperativelor din judeţele Bihor, Maramureş, Satu Mare şi
Ugocea (plasa Halmeu), act prin care în fapt se lovea direct în cooperativele
românel)ti din aceste judeţe. Prin acest act, cooperativele respective, în număr de
circa 100 unităţi, au fost obligate să rupă crice legătură cu centrala „Plugarul'",
precum şi cu I.N.C.0.P.-ul din România. Erau apoi obligate ca în termen de 3
luni de zile să-şi modifice statutele şi să le pună de acord cu legiuirile maghiare
şi să intre în mod obligatoriu sub controlul şi supravegherea uneia din centralele
cooperatiste de resort din Budapesta 1u.
Pentru traducerea în fapt a acestei ordonanţe au fost stipulate fie în textul
ei, sau prin instrucţiuni de aplicare, un şir de prevederi dintre cele mai draconice
de care autorităţile de ocupaţie să se prevaleze în atingerea scopurilor urmărite.
Astfel adunarea generală a cooperativelor, pentru a aduce hotărîri în scopul aplicării prevederilor ordonanţei, putea fi convocată şi de către un singur consilier
şi dacă nici acesta singur nu s-ar găsi, atunci convocarea se putea face de către
centrala de resort maghiară din Budapesta. Altă pr~vedere stipulată era aceea
după care adunările generale convocate şi ţinute în astfel de condiţii puteau delibera la prima adunare şi în cazul unei prezenţe de 1/4 din numărul membrilor
asociaţi. Dacă aceasta nu reuşeşte, la cea de a doua adunare generală convocată
în acelaşi scop se puteau adopta hotărîri cu orice număr de asociaţii prezenţi (deci
şi dacă era numai unul prezent ;n.a.). Iată măsuri şi intenţii duse pînă în extremis.
In plus, guvernul maghiar era autorizat a numi comisari cu drepturi depline
de a controla toate operaţiunile cooperativelor româneşti în locul organelor statutare ale acestora. Aceşti comisari mai puteau dicta c:lirect lichidarea cooperativelor controlate şi în acel scop puteau numi ei cine să fie lichidatorii işi respectiv
beneficiarii acestor bunuri, ale unităţilor lichidate 47 •
Conducerea centralei cooperativelor româneşti „Plugarul" a luat cunoştinţă
cu multă amărăciune de această hotărîre abuzivă şi aribitrară şi în condiţiile şi atmosfera creată prin această ordonanţă a avut curajul să formuleze în mod public
un protest prin care se exprima dezaprobarea faţă de acel act discriminatoriu al
guvernului horthyst, apreciind că prin el se dă încă o lovitură mişcării cooperativelor româneşti din teritoriul cedat. Totodată era exprimată voinţa conducătorilor mişcării de a lupta pînă la anularea acelui act şi readucerea din nou a
cooperativelor despărţite în rindul celor asociate la centrală.
Intr-o altă împrejurare de mai tîrziu, din partea conducerii centralei, cu referiri la aceeaşi problemă, se aprecia că: „Această ordonanţă a avut pentru cooperaţia noastră un efect foarte grav, deoarece prevedea separarea de noi a cooperativelor noastre din acest teritoriu, slăbind astfel organizaţia noastră cooperatistă
şi instituţia sa centrală""e.
La începutul anului 1941 centrala „Plugarul" a informat I.N.C.O.P.-ul din
România cu o listă de cazuri de la federale şi cooperative, faţă de care autorită4•
45

Ibidem, f. 17-19.
Ibidem.

46 I. Buzea, Istoricul cooperaţiei româneşti după 30 augu~t 1940, în Alm"d'nahul
Plugarul.·., 1944, p. 42.
47 Arh. C.C. al P.C.R., Colecţia 103, unitatea de păstrare 221, f. 67-71.
48 Almanahul Plugarul, 1944, p. 42.
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ţile de ocupaţie au săvîrşit diferite ilegalităţi şi abuzuri"9. Sechestrarea imobilului
federalei din Cluj.
Sechestrarea federalei „Someşul" cu sediul la Dej şi numirea unui curator
maghiar, Gal Ştefan.
Sechestrarea cooperativei „Laptele" din Cluj şi darea ei în seama unor persoane particulare.
Numirea la federala „Sălajul" a trei consilieri şi un curator a căror plată se
făcea din fondurile federalei.
Federala „Alianţa" din Cluj a trimis un delegat la federala Bistriţa pentru
control pe două zile pentru care acesta a luat în mod abuziv din fondurile federalei suma de 5 OOO lei.
Cooperativa din Telciu, alături de cooperativele din fosta plasă Năsăud, au
fost sub controlul colonelului comandant Holay Jozsef, care a controlat personal şi
a dat instrucţiuni asupra preţurilor la care să se vîndă mărfurile, sub preţul de
cost.
Alte informaţii vin să dezvăluie noi cazuri de asemenea măsuri arbitrare.
Birourile de aprovizionare din municipul Cluj au luat de la cooperativele
româneşti 25.000 kg orez, 15.000 kg zahăr, pe care le-au vîndut la negustori particulari sub preţul de cost, iar aceştia le-au revîndut pe piaţă cu 500/o beneficiu.
Cooperativa Cojocna de lingă Cluj a fost jefuită de 3 ori.
Cooperativele de colectare a laptelui din satul Vultureni şi Fodora judeţul
Cluj, au fost închise sub pretext că nu ar avea local corespunzător, dar s-a
acordat acest drept unui negustor particular. Tot aici cooperativei nu i s-au dat
produsele de primă necesitate, ci au fost date unui negustor.
Au fost ridicate registrele şi arhivele cooperativei din localitatea Some~eni
judeţul Cluj.
Banca populară de credit din Fîntînele judeţul Cluj a fost predată cu forţa
şi preluată de către o cooperativă maghiară.
In localitatea Crasna judeţul Sălaj, după ce în prealabil conducătorii cooperativei de credit „Unirea" au fost expulzaţi, comandantul militar horthyst al
plăşii Crasna, căpitan Lukas Akos a obligat cooperativa să acorde un împrumut de 150.000 lei cooperativei „Albina", care a fost desfiinţată şi cu banii respectivi beneficiarii au cumpărat un imobil. După această tranzacţie banca de credit „Unirea" a fost închisă şi sigilată de către acelaşi comandant militar pe timp
de 6 luni.
Cooperativa din Teaca, judeţul Mureş, a fost închisă de către comandantul
militar al plăşii Teaca, fără nici un motiv.
Cooperativa „Sătmăreana" din judeţul Satu Mare, cooperativele de credit a
notarilor din Satu Mare şi Supurul de Jos, cooperativa de credit a învăţătorilor
din Zalău, cooperativa „Griul de Sălaj" din Şimleu! Silvaniei, cooperativa „Agricultorul" din Dej, au fost trecute forţat la cooperativele maghiare din aceste localităţi, deşi membrii asociaţiei erau români.
Cooperativa „Tisa" din Sighetu! Marmaţiei a fost somată de comandantul
militar al judeţului să evacueze localul de prăvălie în 24 de ore, iar stocul de
mărfuri a fost obligată să-l vîndă cooperativei „Hangya" din localitate, cu 250/o
sub preţul de cost.
Revocarea brevetelor de vînzarea băuturilor unor cooperative româneşti.
Organele de poştă restituiau centralei „Plugarul" corespondenţa sa pentru
cooperativele româneşti, sub pretextul „necunoscută adresa".
Comandantul militar al plăşii Şimleu! Silvaniei a ridicat de la federala „Să
lajul" două maşini de scris şi mobilier.
Unele coperative româneşti din judeţul Someş au fost obligate să-şi schimbe
firmele şi să le înlocuiască cu firma maghiară „Hangya", fără. ca acestea să fi
aderat la centrala respectivă.
Tot în judeţul Someş au fost confiscate de la cooperativele româneşti produsele adunate de acestea pentru valorificare.
"9
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Comandantul militar din plasa Tîrgu Lăpu5 a dispus ridicarea uneltelor
agricole de la cooperativa „Valea Ţibl~ului" din localitate şi le-a dat unei cooperative maghiare. Totcdată a fost sechestrată banca populară de credit din acea
locali ta te.
Comandamentul militar a obligat cooperativele româneşti din Moftinul Mic,
Tarna şi Odoreu, să convoace adunările generale şi să se asocieze la federala maghiară „Hangya". Relatînd atmosfera politică ce a fost creată atunci, un fos~
conducător a cooperativei din Telciu, Valeriu Henciu arată: „Peste cooperativă au
venit diverse organe de control. Cei dintîi s-au referit la atenţia ce le era îndreptată asupra eventualelor, fonduri din străinătate, respectiv din România şi
au cerut ca tot ceea ce li se părea că ar fi rămas de la români, să fie trecut în
fondul statului maghiar, ca rămas de la statul român.
Făcindu-se intervenţii prin centrala „Plugarul" din Cluj şi la Consulatul
Român din Cluj nu s-a predat nimic statului maghiar.
La cooperativa Telciu din judeţul Năsăud, în luna decembrie 1940, contabilul Ioan Ciliboaie a fost ridicat împreună cu alţi cooperatori, ca Pavel Pupeză,
Ion Rus, Ion Hamei şi transportaţi în lagărul de la Tolonczhaza-Ungaria. Puşi in
lanţuri şi batjocoriţi, ei au fost învinuiţi de agitaţie în mijlocul românilor contra
statului maghiar, cu scopul de a se răsvrăti. Primpretorul din Năsăud, la cererea
românilor din Telciu de a se aduce alimC"nte, a răspuns: „mergeţi şi paşteţi că nu
sînteţi vrednici de altceva".
Cooperativa a avut de suferit de pe urma retragerii unor brevete de funcţionare, a măsurilor de a fi impusă la impozit anual de peste 11.000 pengo, faţă
de un impozit legal de cîteva sute de pengă 50 .
Comandantul militar al plăşii Cojocna, judeţul Cluj a dispus suspendarea
activităţii tuturor cooperativelor român~ti din raza plăşii şi a numit curatori care
le-au vîndut mărfurile.
La cooperativa „Solidaritatea" din Cluj, comandantul militar a numit un
curator căruia i-a stabilit un salariu lunar de 4.500 lei.
Lucrătorii centralei „Plugarul" erau împiedicaţi de către jandarmi să-şi desfăşoare activitatea în teren şi de multe ori erau arestaţi. Aceeaşi situaţie o aveau
şi conducătorii cooperativelor româneşti care erau terorizaţi la tot pasul de către
autorităţile horthyste de ocupaţie şi unii erau arestaţi.
Cooperativa din comuna Gîrbou judeţul Sălaj, a fost impusă de către pretorul
plăsii la un impozit lunar de 80 pengă, după brevetul de vînzare a băuturilor
spirtoase. Aceasta în timp ce două unităţi particulare maghiare de acelaşi profil,
plăteau un impozit lunar de cite 8 pengă fiecare 5'.
Conducătorii cooperativei din comuna Milaş, pe atunci în judeţul Mureş
„pentru activitatea desfăşurată ~n fruntea cooperativei la care se împotriveau autorităţile maghiare, o parte din membrii consiliului (în speranţa autorităţilor că va
transforma cooperativa), au fost trimişi la concentrare în detaşament de muncă" 52 •
Invăţătorul Gheorghe Tarţa din localitatea Făureşti judeţul Satu Mare, a fost
scos din învăţămînt numai pentru activitatea desfăşurată în conducerea cooperativei din lccalitatesa.
el. Noi

acţiuni convergente ale forţelor naţional-patriotice pentru consolidarea
şi dezvoltarea cooperaţiei româneşti din teritoriul ocupat.

Actul .de constituire a centralei „Plugarul" a fost un succes politic însemnat,
dar limitat, deoarece guvernul hcrthyst încă nu i-a dat si o reglementare juridică
a activităţii ei, pe baza căreia centrala .să obţină aprobarea statutelor sale, func50
51

Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-19-14, f. 59-60.
D.G.A.S„ fond Ministerul Propagandei Naţionale, Informaţii, dosar 849, f. 44.
~ 2 Arh. Stat Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/'1940--1944, f. 61.
53 Arh. Uniunea judeţeană a cooperativelcr de consum Cluj, inv. 1, pachet
11'1941, Proces verbal al Comitetului de Direcţie al Centralei „Plugarul", f. 7.
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înregistrarea acestora la instanţele judecătoreşti, obţinerea brevetelor pentru exercitarea operaţiunilor de comerţ .şi bancă şi altele. In scopul dobîndirii
acestor drepturi a fost nevoie de noi acţiuni şi intervenţii atît la autorităţile
horthyste, pînă la ,nivel guvernamental, cit şi la Institutul Naţional al Cooperaţiei
din România, căruia îi solicita sprijinul necesar în soluţionarea acestor strin~entc probleme.
In acest context, interesul centralei din CI uj faţă de ajutorul pe care spera
să-l prim~ască din România, a coincis la rîndul său cu acelaşi interes pe care
I.N.C.O.P.-ul din ,România îl manifesta faţă de soarta cooperativelor româneşti
din teritoriul cedat şi de găsire a modalităţilor de a le veni în ajutor.
Pe această linie s-a iînscris decizia comitetului de direcţie a I.N.C.0..P.-ului din
data de 5 februarie 1941, prin care s-a hotărît ca prin Ministerul de externe al
României, care la rîndul său prin Consulatul român din Cluj să obţină de la
centrala „Plugarul" următoarele informaţii referitoare la situaţia la zi a cooperatiYelor româneşti din teritoriul cedat, după cum urmează:
1. Care /i!Ste regimul actual al unităţilor cooperaţiei româneşti din Ardealul
cedat;
2. Statutul noii Centrale care a luat fiinţă la Cluj, pentru regruparea unită
ţilor româneşti din Ardealul cedat;
3. Păreri, idei şi .propuneri asupra modului în care ar putea fi ajutată de
Institutul nostru mişcarea cooperativă românească din Ardealul cedat"5 4 • Această
decizie a fost luată ca urmare a unei scrisori ,primită din partea centralei „Plugarul", adresată I.N.C.0.P.-ului, la începutul lunii ianuarie, prin care îi solicita sprijin în situaţia in care se afla.
Cei doi factori la rîndul lor, conjugîndu-şi acţiunile, centrala „Plugarul" a
reuşit să înainteze I.N.C.0.P.-ului o amplă documentaţie privind situaţia cooperativelor româneşti, dezvăluind abuzurile autorităţilor de ocupaţie, piedicile care le
erau puse în calea funcţionării lor normale. Foarte important a fost însă faptul
că şi cu acest prilej, au formulat un număr însemnat .de propuneri, prin care
să se soluţioneze problemele principale ale cooperativelor româneşti de ordin economic, politic şi juridic, care se cereau a fi soluţionate ,şi in care solicitau şi
sprijinul l.N.C.O.P.-ului. Aceste propuneri pot fi apreciate ca un adevărat program
rte activitate şi de acţiune al mişcării cooperatiste din teritoriul cedat, care a stat
la baza activităţii mişcării în toţi anii de ocupaţie horthystă ce
au mai urmat (s.n.).
Prevederile cele mai principale în acest program au fost următoarele:
1. Asigurarea dreptului populaţiei româneşti din Ardealul cedat de a-şi organiza ,şi dezvolta cooperativele existente .şi cele care vor lua fiinţă pe bază etnică
românească. Dreptul ca ele să se conducă şi să se administreze prin organe proprii
alese şi numite de ele.
2. Dreptul .de a se asocia la centrala cooperativă „Plugarul". Anularea dispoziţiei Decretului-Lege nr. 690/1941 M.E., prin care cooperativele româneşti din
judeţele Bihor, Maramureş, Satu Mare şi Ugocea sînt obligate de a rupe orie~
orieP raporturi cu organizaţiile lor din Ardeal (federale, centrale) şi de a se asocia la
centralele respective din Budapesta, prin modificarea statutelor.
3. Aprobarea neîntîrziată a statutului centralei „Plugarul", cu sediul la Cluj,
în care să fie înscrise următoarele drepturi şi atribuţii:
a. De a aviza statutele cooperativelor româneşti care vor lua fiinţă sau care
îşi vor modifica statutele;
b. De a exercita controlul legal asupra tuturor cooperativelor româneşt! <:i de
a le îndruma;
c. De a verifica si viza bilanţurile şi bugetele tuturor cooperativelor româneşti;
·
d. De a numi în mod provizoriu consilieri la acele cooperative din subordine,
la tare consiliile sînt descompletate.
~4

Arh. CENTROCOOP, fond I.N.C.O.P., dosar nr. 1/159/1941, f. 303.

33 - Acta Mvsei PoroliS!;ensis -

voi. Vlll/19114

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

510

V. T. CIUBANCAN

4. Dreptul centralei „Plugarul" de a centraliza toate creditele şi datoriile
cooperativelor româneşti faţă de străinătate, considerindu-le - cu consimţămintul
cooperativelor respective cu privire la credite - ca şi creanţe şi datorii ale acestor
cooperative faţă de această centrală şi totodată de a le considera ca creanţe şi
datorii ale acestei centrale faţă de străinătate.
Centrala să aibă dreptul de a încheia un aranjament de plată eşalonat pe
20 de ani cu străinătatea, pentru lichidarea soldului dintre aceste creanţe şi datorii.
In acest sold să fie cuprinse şi: .
a. Portofoliul reescontat de cooperativele româneşti din Ungaria la instituţiile financiare din România, în acesta fiind cuprins quantumul datoriilor lor faţă
de România.
b. Efectele publice româneşti şi acţiunile societăţilor din România care formează proprietatea cooperativelor româneşti din Ungaria să le fie restituite acestora, cu dreptul de .a negocia liber cu România, valoarea lor intrînd în quantumul
creanţelor lor faţă de cooperativele româneşti din străinătate.
5. Dreptul pentru centrală şi toate cooperativele româneşti de a ţine adună
rile generale, şedinţele consiliilor, comitetelor etc., registrele şi corespondenţa în
limba română, drept pe care îl au toate cooperativele maghiare din România;
6. Dreptul de a beneficia de credite de la Banca Naţională a Ungariei şi de
Ja instituţiiile din România;
7. Menţinerea unor prevederi de bază din legea românească a cooperaţiei, care
să-şi păstreze valabilitatea pentru cooperativele româneşti din teritoriul cedat şi
care să fie acceptate de guvernul maghiar. Conform acelor prevederi, să se acorde
cooperativelor existente sau a celor care vor lua fiinţă, dreptul să funcţioneze în
continuare, încă cel puţin 5 ani, pe baza statutelor in vigoare, după legile româneşti. Numai după scurgerea acelui timp ele să-şi adapteze statutele la legiuirile
maghiare în vigoare, dar cu menţinerea dreptului la autonomie proprie, pe bază
etnică românească;
8. Dreptul populaţiei din comunele româneşti, precum şi în cele cu populaţie
mixtă, de a-şi organiza cooperative proprii, asociate la centrala „Plugarul";
~- Dreptul liber şi nestingherit de a-şi valorifica toate produsele asociaţiilor

lor.
Dreptul cooperativelor de a primi brevete pentru desfacerea produselor de
monopol şi desfacerea articolelor de primă necesitate şi restituirea brevetelor către
cooperativele cărora le-au fost retrase în mod arbitrar.
Dreptul cooperativelor româneşti de a li se repartiza cota de mărfuri indigene
şi din import, .în aceeaşi proporţie şi in aceleaşi condiţii cu cele ale populaţiei
maghiare;
10. Restituirea imobilului din Cluj proprietatea I.N.C.O.P.-ului din România
şi punerea lui la dispoziţia centralei „Plugarul";
11. Revocarea tuturor custozilor, curatorilor, consilierilor şi administratorilor
unguri instalaţi în mod abuziv la cooperativele româneşti, fie prin comandamentele militare, fie prin alţi intermediari;
Scoaterea de sub sechestru a cooperativelor româneşti sechestrate în mod
dbuziv;
Anularea obligaţiilor impuse in mod abuziv cooperativelor româneşti de a
plăti salarii şi retribuţii tuturor persoanelor numite ln mod ilegal în funcţiile
menţionate mai sus şi constringerea acestora de a restitui sumele încasate sub
acest titlu;
12. Oprirea categorică a organelor centralelor cooperativelor maghiare de la
acapararea cooperativelor româneşti şi anularea tuturor asocierilor care s-au făcut
sub presiune;
13. Menţinerea ln viitor a calităţii de societate cooperativă a actualei Regiei
Cooperative „Regna" din Bistriţa, in cadrul şi sub controlul centralei cooperativelor
româneşti;

14. Restitui'l"ea mobilierului şi a oricărei alte averi luate de către comandamentele militare şi alte autorităţi sau instituţii maghiare, de la cooperativele
româneşti;

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Lupta pentru continuitatea

activităţii

cooperativelor

româneşti.

II.

511

Despăgubirea cooperativelor româneşti
ziţionarea sub preţul de cost a mărfurilor şi

de toate pagubele suferite prin rechiproduselor lor;
Restituirea statutelor, a registrelor, brevetelor luate de autorităţi 1n mod
abuziv de la cooperativele româneşti;
15. Anularea impunerilor forţate cooperativelor româneşti şi în caz de lichidare bunurile de care dispun, să fie puse la dispoziţia centralei „Plugarul" din
Cluj, pentru a le întrebuinţa potrivit statutelor sale.
16. Scutirea personalului cooperativelor şi centralei româneşti de muncă publică forţată şi scutirea de serviciul militar a personalului strict necesar;
17. Darea de ordine categorice şi luarea de măsuri efective ca ele să fie executate de toate autorităţile administrative, poliţieneşti, fiscale etc., de a nu stînjeni
cu nimic activitatea cooperativelor româneşti şi de a le trata la fel cu cooperativele maghiare:;:;.
Aceste propuneri au fost însuşite de către conducerea l.N.C.O.P.-ului, ele au
fost sintetizate într-un raport sub titlul „Cererile cooperativelor româneşti din Ungaria", raport ce cuprindea referiri la situaţia generală a cooperativelor româneşti
din teritoriul cedat. Ele au fost apoi prezentate şi Ministerului de externe al Româ:iie!, ,pentru a fi aduse la cunoştinţa guvernului maghiar.
Cu acel prilej, l.N.C.O.P.-ul cerea să fie avertizat guvernul maghiar că in
cazul în care nu ar înţelege să adopte măsuri pentru legalizarea activităţiii cooperativelor româneşti şi lichidarea practicilor discriminatorii, I.N.C.0.P.-ul va fi
nevoit să adopte măsuri similare drept represalii, faţă de cooperativele populaţiei
maghiare din Rcmânia5s.
Pentru centrala „Plugarul" a rămas deci sarcină prioritară pentru anul 1941
problema recunoaşterii sale pe plan juridic, aprobarea statutelor de funcţionare
şi înregistrarea lor de către instanţa firmelor de pe lingă tribunal şi brevetele
necesare pentru exercitarea operaţiunilor de comerţ şi de bancă. ln urma unor
repetate intervenţii la organele centrale de stat din Budapesta şi în acelaşi timp
prin iniţierea unor tratative de reciprocitate cu reprezentanţii cooperaţiei maghiare
din România, împreună au încheiat primul act de înţelegere în urma tratativelor
purtate. ln acel act s-au înscris cerinţele şi doleanţele celor două mişcări cooperatiste ce au fost prezentate guvernelor maghiar şi român:; 7 •
ln acest document s-a exprimat acordul ambelor părţi faţă de punctul de
vedere după care „ ... asigurarea autonomiei şi libertăţii ,de acţiune pe seama cooperaUvelor, constituie condiţiunea de existenţă a activităţii binefăcătoare a cooperativelor şi pătrunşi de acest spirit adresează guvernelor lor rugămintea ca, pe baza
tratamentului egal şi a principiului de reciprocitate să se înlesnească următoarele
... ". ln continuarea documentului au fost consemnate un număr de 14 puncte care
exprimau cerinţele l)i doleanţele celor două centrale în numele cooperativelor pe
care le reprezentau.
Dintn· punctele formulate, cele mai principale cuprindeau recunoaşterea principiului autonomiei de funcţionare a centralelor şi cooperativelor asociate, cerinţa
<1µrobării urgente a statutelor modificate a celor două centrale, acordarea brevetelor de funcţionare, a autorizaţiilor de comerţ, soluţionarea unor probleme de
ordin financiar rămase in suspensie de ambele părţi, referitor la decontarea reciprocă, prin centrale, a creanţelor cooperativelor despărţite de cele două centrale
prin sentinţa Dictatului şi altele.
Centrala „Plugarul" a formulat înscrierea în procesul verbal a unui punct
expres, privitor la menţinerea neştirbită a drepturilor cîştigate pe bază de drept
istoric şi de lege, a averilor grănicereşti năsăudene şi în special menţinerea cooperativei de producţie a acestei comunităţi cu denumirea „Regna".
55

Arh. C.C. al P.C.R.,

Colecţia

103, unitatea de

păstrare

221, f. 67-71.

ss Ibidem, f. 72.
:>7

pe

Proble.,mele cooperatiste româno-maghiare care urmează
ln Almanahul Plugarul, 1944, p. 80.

bază de reciprocitate,
58 Ibidem, p. 81.
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In final, prin document se cerea înlăturarea tuturor ilegalităţilor şi abuzurilor organelor de stat faţă de cele două mişcări cooperatiste, respectarea organele,
alese şi autonomiei cooperatiste.
Reprezentanţii celor două centrale îşi exprimau părerea că principiile înscrise
în documentul ce l-au semnat „ ... pot forma baza dezvoltării viitoare a mişcării
cooperatiste. Deci ar fi de dorit ca autorităţile superioare să îndrumeze organele în
subordine, prin dispoziţiuni generale pentru a se asigura activitatea nestingherită
a cooperativelor maghiare din România de o parte şi a cooperativelor române~ti
din Ungaria de altă parte"5s.
In scopul facilitării continuării consultărilor de interes comun între cele
două centrale cooperatiste române şi maghiare, se cerea de comun acord o reglementare pe cale diplomatică cu caracter permanent în sensul că reprezentanţii lor
să se poată întîlni periodic în mod organizat, fie pe teritoriul României, fie pe
cel al Ungariei, unde să ducă tratative pe baza principiului de reciprocitate şi
acordarea în acest scop a paşaportului şi vizelor de vigoare59.
Pe linia reglementărilor şi a lichidării stărilor de fapt anormale s-a înscris
şedinţe:. Comitetului de direcţie a centralei „Plugarul" din 4 august 1941, care,
luînd în dezbatere şi analiză toate neajunsurile şi greutăţile care se făceau centralei
şi cooperativelor româneşti din partea organelor de stat horthyste, a hotărît să se
întocmească o plîngere scrisă, care să fie înaintată Consiliului de Miniştri, Ministerului finanţelor al Ungariei şi Comisarului guvernamental pentru Ardeal.
prin care să se ceară înlăturarea lor şi normalizarrea activităţii 60 •
1n urma acţiunilor conjugate din interiorul teritoriului cedat precum şi din
România, guvernul maghiar a fost nevoit să cedeze parţial, să anuleze sau să anihileze efectele unor măsuri discriminatorii ce au fost luate şi să aprobe, dar cu
intîrzieri şi cu foarte multe piedici, unele reglementări pe linia recunoaşterii juridice a centralei „Plugarul" şi a actelor normative de iuncţionare.
Guvernul maghiar a emis la 10 aprilie 1941 ordonanţa nr. 2150/'1941 M.E. prin
care se reglementa situaţia generală a cooperativelor din Ardealul de nord, inclusiv a celor româneşti, dar fără efect a celor despărţite din judeţele de graniţă.
Apoi, la data de 26 iunie 1941, Ministerul de finanţe ungar a aprobat statutele
Centralei, „Plugarul", iar la 8 iulie 1941 au fost înregistrate la instanţa firmelor
de pe lingă Tribunalul din Cluj. Prin aceste acte juridice şi celelalte aprobări
anterioare s-a recunoscut şi situaţia fiinţei de drept, a existenţei centralei „Plugarul ~n.
In baza ordonanţei guvernamentale din aprilie 1941 se impunea cooperativelo;
româneşti ca în termen de 6 luni să-şi modifice statutele după modelul tip ce-l
vor primi de la autorităţile nominalizate, perioadă în care să fie şi înregistrate
la instanţă. Acest termen era extrem de restrictiv, dacă îl comparăm cu legislaţia
românească a cooperaţiei din perioada interbelică, care într-o astfel de problemă
a acordat cooperativelor maghiare şi altora similare, timpul de 10 ani 1928-1938.
pentru a-şi modifica statutele proprii şi a le adopta la legiuirile în vigoare.
Deşi termenul pentru cooperativele româneşti expira în luna octombrie acelaşi an, autorităţile horthyste nu le-au pus la dispoziţie statutele tip. Ca urmare
acel termen s-a mai prelungit pînă la 31 decembrie 1941, însă ln mod paradoxal
au primit statutele numai la 5 decembrie anul respectiv. Astfel prin tergiversările
autorităţilor în cele 9 luni de zile de la emiterea ordonanţei, cooperativelor le-au
fost lăsate la pispoziţie numai 26 de zile din luna decembrie, caz unic i?i ieşit din
comun. Mobilul era acela a dizolvării a cit mai multe cooperative, numai pentru
singurul motiv că nu şi-au modificat statutele. Această măsură era precizată expres
în ordonanţa amintită astfel: „Ele sint obligate să-şi modifice în mod corespunzător
statutele şi să-şi înregistreze intrarea în registrul firmelor.
''

9

60

s1

Ibidem.

Arhiva U.J.C.C. Cluj, loc. cit., f. 7, 8.
I. Buzea, op. cit., p. 42-43.
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Cooperativele care nu vor îndeplini ob1igaţiunile prevăzute în alineatul precedent, nu vor putea funcţiona peste termenul prevăzut în acest alineat. Instanţa
firmelor va dispune dizolvarea unor astfel de cooperative" 62.
Din nou a fost pusă la încercare voinţa colectivului centralei şi spiritul său
de dăruire. Graţie unui efort cu totul deosebit s-a reuşit ca să fie multiplicate un
volum însemnat de materiale şi difuzat unităţilor. Au fost convocate şi ţinute adunările generale şi realizate alte sarcini în legătură cu înregistrarea documentelor
la instanţe. S-a reuşit astfel ca pînă la 31 decembrie 1941 să fie realizată sarcina
modificării statutelor şi înregistrarea lor de către un număr de 200 de coopcrative63.
Evocind spiritul de dăruire a lucrătorilor centralei „Plugarul" în acţiunea de
modificare a statutelor, in calendarul „Săptămîna" din Bistriţa pe anul 1942 a
coperativei „Regna", se făceau următoarele aprecieri: „Conducerea merită admiraţie pentru sforţările depuse în vederea aprobării statutelor.
Cu această ocazie subliniem munca şi numele celor care sînt ctitorii adevă
raţi ai centralei „Plugarul": Gheorghe Boşca şef contabil şi controlorii Manta
Ioan, Popu Ioan, Ungurean Gavril, Laurian Iosif şi Pogăceanu Vasile, care atunci
cînd stăteam liniştiţi, ei cutreierau satele ca misionari ai cooperaţiei, au încurajat
pe conducătorii cooperativelor din toate comunele, i-au îndrumat şi sfătuit în lupta
şi munca lor pentru menţinerea unităţilor ... (cenzurate) ... Ei au încheiat bilanţurile tuturor unităţi,lor pe 1940. Lor li se datoreşte însufleţirea şi munca rodnicii pe
teren. Lor cooperaţia le este recunoscătoare şi pilda lor impune. Greutăţile prin
care au trecut nu contează. Ei au mulţumirea că şi-au făcut datoria.
Acum cind sîntem recunoscuţi ca centrală, trebuie să ne facem datoria în
frăţietate, armonie .şi în sinceră cooperare" 64 •
In această elogioasă apreciere s-a înscris activitatea pc acel tăl'Îm al nucleului de partid din cadrul centralei. Este semnificativ ră din cei 6 lucrători evidenţiaţi în acţiune, :3 erau membrii ai P.C.R.
Un fost preşedinte de atunci al cooperativei din comuna Miceşti, judeţul Nă
săud, apreciind ajutorul centralei şi a lucrătorilor săi acordat cooperativelor, arată:
„ . . . aici au fost angajaţi o mulţime de contabili şi revizori contabili români.
Aproape în fiecare lună se făcea control pentru bunul mers al cooperativelor" 65.
Totuşi mişcarea cooperatistă a mai suferit încă o pierdere însemnată prin
acele abuzuri enumerate a căror efect a fost reducerea la mai puţin de jumă
tate a numărului de cooperative existente la 30 august 1940.
Celelalte cooperative care nu şi-au putut ţine adunările şi modifica statutele
pină la 31 decembrie 1941, conform ordonanţei menţionate, au fost puse în situaţia
de a fi lichidate. Totuşi lupta pentru salvarea acestor cooperative de la desfiinţa
re a continuat în toată perioada ce a urmat.
Din cauza multiplelor piedici pe care reţeaua cooperativelor româneşti le-a
întimpinat, centrala „Plugarul", în tot cursul anului 1941, nu a putut desfăşura
o activitate economiico-financiară propriu-zisă. Majoritatea activităţii ei a fost
consacrată pentru încheierea organizării sale şi îndeosebi pentru reorganizarea cooperativelor asociate şi adoptarea lor pe plan juridic la legiuirile maghiare ale cooperaţiei.

Activitatea economico-financiară a centralei a putut începe în mod efectiv
numai din trimestrul al doilea al anului 194266 • Această situaţie anormală era într-un contrast vizibil cu modul în care federala cu sediul la Aiud a cooperativelor populaţiei maghiare din România şi-a desfăşurat activitatea, s-a consolidat
şi dezvoltat pe acest tărim, în tot cursul anului 1941.
62 Ordonanţa 2150/1941 M.E. a Consiliului de
Plugarul, 1944, p. 54-63.
r.:i I. Buzea, op. cit., p. 43-45.
64

65
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Miniştri

Ungar, în Almanahul

Calendarul Săptămfna, Bistriţa, 1942, p. 72.
Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-1944, f. 63.
I. Buzea, op. cit., p. 43.
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ln anul 1942, activitatea conducerii mişcării cooperatiste româneşti a fost
în continuare spre consolidarea pe plan juridic. Astfel, în lunile februarie, martie şi mai 1942, a obţinut şi brevetele pentru operaţiuni bancare şi
pentru comerţ. Alte autorizaţii pentru vinzarea articolelor de primă necesitate
(zahăr, orez, săpun, petrol, lapte şi altele) au fost obţinute numai parţial în
anul 1943, in urma altor repetate intervenţii la autorităţi, precum şi a unor muneroase tratative pe bază de reciprocitate cu federalele de la Aiud, ai căror delegaţi
s-au intilnit de trei ori în cursul anului respectiv67 •
In acelaşi timp, conducerea Centralei şi-a intensificat acţiunile pentru anularea ordonanţei referitoare la cooperativele sale din judeţele de graniţă şi readucerea lor în cadrul centralei. S-a reuşit astfel, la data de 3 iulie 1942, obţinerea
unei alte ordonanţe guvernamentale nr. 401W1942 M.E. 68 , prin care li s-a admis
cooperativelor româneşti în cauză să se reafilieze la .centrala lor „Plugarul", impunindu-li-se întocmirea unui număr mare de formalităţi şi acte administrative
într-o limbă maghiară foarte greoaie. Acestea tot cu scopul de a împiedica reintegrarea lor. Din cele aproximativ 100 de unităţi, au reuşit să îndeplinească condiţiile ce le-au fost impuse, numai 44 de cooperative, care s-au asociat din nou
la centrala lor 6fl, iar un număr de 56 nu au reuşit să se mai asocieze, avind
aceeaşi soartă de a fi lichidate.
Conducerea mişcării cooperatiste româneşti din teritoriul cedat nu a renunţat
nici o clipă la cererile şi acţiunile sale pentru ciştigarea dreptului la existenţă şi
la funcţionarea cooperativelor ce au fost afectate de măsurile discriminatorii din
anul 1941. Astfel, printre alte intervenţii, cu ocazia tratativelor de reciprocitate din
30 septembrie 1943, intre reprezentanţii celor două centrale, în
procesul verbal
încheiat se preciza şi faptul că: „Delegaţii „Plugarul" cer ca acelor cooperative
româneşti din Ardealul de Nord, care din motive independente de voinţa lor, nu
şi-au putut obţine modificarea statutelor în termen legal şi din care cauză nu pot
funcţiona, să li se dea posibilitatea
să obţină
aceste modificăr'i, dindu-li-se
4 luni termen în care să poată ţine adunările generale. Totodată arată că unele
dintre aceste cooperative nu au putut ţine adunările generale de modificare a
statutelor din mai: multe motive şi anume: modelul de statut a fost pregătit şi
predat de către federală (Alianţa n.a.) numai la 5 decembrie 1941, termenele de
ţinere a adunărilor generale au fost numai pină la 31 decembrie 1941. Multe adunări nu au primit la timp aprobarea pentru ţinerea adunărilor generale" 70 • Cu
acel prilej au fost nominalizate cazuri de acest fel, şi s-a precizat că toate intervenţiile făcute pină atunci pe lingă guvern şi organele centrale de stat ale Ungariei, pentru soluţionarea acestor cerinţe, au rămas fără un răspuns favorabil.
In legătură cu aceste cerinţe juste, formulate de partea romînă la tratative,
partea cealaltă s-a exprimat în sensul că „Părerea delegaţilor „Hangya" (Furnica)
este că cererea să fie rezolvată ·cu bunăvoinţă şi favorabil" 71 •
Nu însă aceeaşi bunăvoinţă a manifestat guvernul maghiar şi organele sale.
Erau semnificative în acest sens consemnările făcute în acelaşi document, arătin
du-se că din cele 11 cooperative român~ti nou înfiinţate în anii 1941, 1942, 1943,
numai una singură avea acordată autorizaţia pentru funcţionarea ei legală 72 •
Iată prin urmare adevăratul mobil al celor două ordonanţe amintite şi măsu
rile luate de autorităţile horthyste de a împiedica funcţionarea normală a cooperativelor existente şi de lichidare a lor masivă. Pe cind aprobarea înfiinţării de
cooperative noi, conform aceleiaşi politici, devenea o raritate.
îndreptată

67 Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-1944, Procese
verbale de tratative şi reciproritate dintre Centrala „Plugarul" Cluj şi Federala
„Furnica" din Aiud, f. 64-82.
es Ordonanţa nr. 4040/1942 M.E. a Consiliului de Miniştri Ungar, în Almanahul
Plugarul, din 1944, p. 64-65.
69 I. Buzea, op. cit., p. 45.
70 Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940, 1944, f. 68-70.

71
72

Ibidem.
Ibidem.
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Intreaga politică anticooperatistă dusă faţă de cooperativele româneşti din
teritoriul ocupat, era într-o discordanţă vădită cu atitudinea autorităţilor din
România faţă de astfel de cerinţe adresate lor de centrala „Furnica" din Aiud
şi care au fost soluţionate favorabil, cu bună credinţă. In acest sens în procesul
verbal de tratative la aceeaşi dată s-a consemnat faptul că din cele 11 cooperative nou înfiinţate, ale populaţiei maghiare din România, un număr de 10 aveau
toate aprobările legale şi funcţionau normaFa.
Institutul Naţional al Cooperaţiei din România care a luat cunoştinţă de un
memoriu ce i-a fost adresat de către preşedintele centralei „Plugarul·', Emil Haţie
ganu, cu privire la doleanţele cooperativelor româneşti, Comitetul de direcţie, în
şedinţa din 13 ianuarie 1944, în decizia adoptată menţiona: „ ... autorităţile maghiare să aprobe cererile de constituire a noii cooperative româneşti în Ardealul
de Nord, în acelaşi termen de 30 zile, aşa cum se face şi la cele maghiare din
România" 74 •
In caz de refuz, 1.N.C.O.P.-ul avertiza că nu va aproba în continuare alte
constituiri de cooperative afiliate la centrala din Aiud, pînă la satisfacerea acelor
cerinţe pentru cooperativele româneşti din Ardeal.
Faţă de alte doleanţe exprimate de cooperativele maghiare din România,
I.N.C.O.P.-ul preciza că este dispus să facă intervenţiile necesare la organele de
sta' româneşti în mod favorabil, cerind în schimb aplicarea aceluiaşi tratament
pentru cooperativele româneşti din teritoriul ocupat75 •
Evoluţia cooperativelor româneşti din teritoriul căzut sub ocupaţia horthystă,
sub influenţa efortului depus pentru salvarea şi păstrarea lor pe de o parte şi a
politicii regimului horthyst de lichidare a lor pe de altă parte, a condus la urmă
toarea situaţie de fapt:
Cooperativele româneşti în funcţiune, asociate la centrala „Plugarul", în perioacla
30 august 1940-1 iulie 1944, în teritoriul ocupat de Ungaria horthystă 76 •

Tabelul nr. 4
Anul

1940

1941

1942

1943

1944

463

200

244*

247

248

(-)263

(-)219

(-)216

.Numărul

cooperativelor
asociate
Numărul de cooperative
(+ sau -) faţă de

1940

*

(-)

Diferenţa
centrală a celor

(-)215

de cooperative în plus faţă de 1941 provine de la reintegrarea la
din judeţele Bihor, Satu Mare, Maramureş, Ugocea (n.a.).

Datele prezentate sint edificatoare în a evidenţia eforturile deosebite ale miş
de rezistenţă naţional-patriotice, antihorthyste, în primul rînd din teritoriul
ocupat, al cărei iniţiator şi organizator au fost organizaţiile Partidului Comunist
Român, sprijinite de alte ,forţe social-politice, naţional-patriotice, atit din teritoriul
ocupat, cit şi din România. Mai rezultă cu toată claritatea că fără această rezistenţă politică, însoţită .de o rezistenţă pe plan economic, social-spiritual cu o puternică bază de masă, cooperativele româneşti nu ar fi putut supravieţui şi miş
carea cooperatistă respectivă ar fi fost lichidată într-o perioadă foarte scurtă de
timp .. Faptul că acest mobil politic ostil mişcării, a putut fi contracarat 1n esenţa
lui, evidenţiază meritele luptei de rezistenţă.
cării

73

Ibidem, f. 68.

74

Arh. CENTROCOOP, fond l.N.C.O.P., dosar 58/1944, f. 13.
Ibidem.
Tribuna Ardealului, din l!l42, din 1943.
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Tabloul prezentat ne mai arată şi consecinţele grave ale ocupaţiei străine,
ale regimului horthyst, a efectelor politicii sale constante asupra mişcării cooperaţiei româneşti şi .Prin ea împotriva mişcării naţional-patriotice antihorthyste, antiimperialiste. Faptul că unui număr de 215 cooperative existente la 30 august
1940 le-au creat in mod deliberat o situaţie juridică de a fi lichidate, demonstrează
intensitatea măsurilor represive, discriminatorii şi dificultăţile pe care le-au creat
atît mişcării în ansamblul ei, .cit şi fiecărei unităţi în parte.
Datele ne mai atestă faptul că raportul dintre ritmul destructiv, de lichidare,
a cooperativelor româneşti şi cel constructiv de înfiinţare, sau reînfiinţare de
cooperative noi, a fost de 254 la 4 unităţi in perioada 1941-1944. Intr-o astfel de
situaţie mişcarea cooperatistă românească ar fi avut nevoie de o perioadă de aproape
54 de ani, numai pentru ca să-şi restabilească situaţia numerkă a unităţilor existente la 30 august 1940.
Despre efectul moral, politic al acestor măsuri destructive în rîndul populaţiei
şi a reacţiei împotriva lor, mai redăm citeva exemple:
Un lucrător de atunci al cooperaţiei româneşti din judeţul Sălaj, aducea la
cunoştinţa centralei din Cluj situaţia cooperativei din localitatea Bocşa, satul lut
Simion Bărnuţiu. In scrisoare el arăta că în urma plecării in România a condutătorilor ei, cooperativa a ajuns în situaţia de a fi lichidată. „ ... ori astăzi o mină
de ţărani ar fi voit să şteargă ruşinea de pe fruntaşa comună, spre a nu ajunge
la lichidarea cooperativei"77.
Membrii cooperativei din· satul Noţig, judeţul Sălaj, faţă de măsura arbitrară
luată de autorităţile administrative de a le închide unitatea sub pretextul că localul nu ar fi „corespunzător" (dar pe care l-au atribuit unui comerciant particular
maghiar, adus in sat căruia i-au autorizat deschiderea unei prăvălii), localnicii
şi-au construit un local nou cu eforturi proprii. Terenul pentru construcţia cooperativei a fost dat in mod gratuit de către un membru al consiliului de conducere
şi astfel cooperativa nu a putut fi desfiinţată.
Conducătorii băncii populare de credit din localitatea Covasna au fost împiedicaţi să-şi poată legaliza statutele şi să obţină dreptul de funcţionare. In scopul
redobîndirii dreptului de care au fost frustaţi, au făcut numeroase intervenţii la
organele administrative horthyste, au înaintat memorii la episcopia ortodoxă din
Cluj, la centrala „Plugarul", solicitind sprijinul pentru redobîndirea drepturilor
ce le reveneau. Conducerea centralei „Plugarul" a înscris şi această problemă pe
agenda tratativelor pe bază de reciprocitate cu federala „Furnica" din Aiud 78 .
Un număr mare de cooperative au trebuit să înfrunte politica regimului horthyst de concurenţă prin intermediul comerţului particular, dirijat expres în localităţile unde funcţionau aceste unităţi prin comercianţi maghiari, care erau favorizaţi ai regimului. Aceştia erau aprovizionaţi in mod dirijat cu mărfuri, urmărin
du-se prin aceste acţiuni scopuri politice. ,
In acest sens, redăm aici cîteva exemple: cooperativa „lnfrăţirea" din Ilva
Mică, judeţul Năsăud, în perioada 1940-1944 a fost pusă in situaţia să înfrunte
concurenţa a trei prăvălii particulare ale unor cetăţeni maghiari, care au fost
înfiinţate în localitate. Pentru a rezista concurenţei s-a organizat acţiunea de creş
tere a membrilor cooperativei de la 25 acţionari, ciţi erau iniţial, s-a ajuns ca
circa 2/3 din numărul familiilor să devină membri asociaţi. Astfel cooperativa a
asigurat aprovizionarea hună a ţăranilor cu mărfuri industriale şi alimente desfăcute la preţuri fixe şi mai reduse faţă de cele din prăvăliile particulare, cu
unelte agricole, cu bumbac şi pînzeturi specifice portului românesc local7 9 •
Cu situaţii similare s-a confruntat şi cooperativa din localitatea Leşu, judeţul
Năsăud, unde au fost înfiinţate două prăvălii particulare a unor cetăţeni maghiari,
unii din ei fiind aduşi expres pentru acest scop acolo de către autorităţi 81>.
Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-1944, f. 98.
78 Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-1944, f. 69.
77

Ibidem, f. 83.
so Ibidem, f. 84, 85.
19
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Precizăm că pe baza informaţiilor ce le posedăm, rezultă că numărul comercianţilor subvenţionaţi direct cu mărfuri şi credite prin federala „Hangya" din
Tîrgu Mureş, în scopurile arătate, numeric depăşeau de 4 ori şi jumă~dte totalul
cooperativelor româneşti autorizate a funcţiona pînă la data de 1 iulie 1944s1.
Despre greutăţile cu care se confrunta mişcarea cooperatistă în raporturile ei
cu autorităţile, cu regimul horthyst şi eforturile pe care le făceau pentru a-şi
păstra existenţa, apreciem ca semnificativă o scrisoare din 6 noiembrie 1942 a
centralei „Plugarul", semnată de Emil Haţieganu, preşedinte şi Ion Buzea, director,
adresată episcopului ortodox din Cluj, Nicolae Colan. Prin ea se solicita sprijinul
clerului ortodox pentru cooperative la sate. „Cooperativele româneşti existente în
toamna anului 1940 în Ardealul de Nord, se luptă în zbuciumul pentru a-şi salva
existenţa, cu mari greutăţi, care provin exceptînd pe cele cauzate din afara
mişcării în cea mai mare parte din absenţa totală din o apreciabilă parte a
mişcării cooperatiste de la sate a elementelor intelectuale. Această absenţă s-a
produs mai cu seamă în urma refugierii sau repatrierii unui număr considerabil
de intelectuali, care au iniţiat şi au activat cu rezultate frumoase pe acest teren
încă în parte şi prin abţinerea în special a elementelor mai puţin combative
şi a celor nou stabilite în satele respective, poate a nu fi remarcate ca îndrumători
ai acţiunilor economice româneşti şi astfel a nu se expune la eventuale neplăceri
- a unora dintre intelectualii noştri, mai cu seamă preoţi aflaţi încă în satele

noastre.
Ca urmare un important număr din cooperativele româneşti de la sate sint
conduse exclusiv de ţărani şi oricît de animaţi, bine intenţionaţi şi dirji sînt acei
vrednici cooperatori, totuşi, în special partea scripturistică, reprezentarea în faţa
autorităţilor şi contactul devenit atît de necesar în actualul regim de economie
dirijată şi lipsa orizontului necesar, creează acestor cooperative greutăţi foarte
mari în urma cărora unele cooperative îşi sistează funcţionarea" 8 2.
In scrisoare era apoi evidenţiată situaţia aparte a acelor cooperative unde
preoţii şi-au asumat un rol activ în conducerea lor. „Acestea se preciza în scrisoare - în cele mai multe cazuri pot face faţă în mod onorabil diverselor exigenţe inerente a acestei mişcări şi rezistă cu admirabilă te:tiacitate consecinţelor
tot mai grave a restricţiilor de ordin economic impuse comerţului şi operaţiunilor
de bancă prin economia de război"83.
Scrisoarea scotea în evidenţă importanţa cu totul deosebită a organizaţiei
cooperatiste şi necesitatea conjugării eforturilor pentru menţinerea ei. „Este însă
un imperativ economic - naţional să menţinem cu tot preţul şi să fortificăm
organizaţia noastră cooperatistă, aceasta fiind şi singura noastră organizaţie pe
această cale fiind mai accesibilă populaţiei noastre rurale, pentru a fi alimentaţi,
pe de o parte cu credite ieftine, de a căror promptă obţinere de multe ori depindea
menţinerea existenţei lui, de altă parte în condiţii mai avantajoase - cu
mărfuri indispensabile l';i care mai pot fi găsite în comerţ" 84 •
Se mai arăta apoi că în anul 1942 centrala a iniţiat acţiuni de valorificare
a produselor gospodăriilor ţărănesti prin cooperative, acţiuni pe care intenţionau
să le extindă în scopul sprijinirii ţărănimii de a obţine preţuri mai bune la valorificarea produselor acestora.
In scrisoare era apoi reliefată şi subliniată importanţa moral-politică a miş
cării cooperatiste. „Nu este a se desconsidera profitul moral al mişcării. sublinia
scrisoarea, prin organizaţiile cooperatiste, înmănuchindu-se şi canalizîndu-se spre
o mai accentuată fortificare pe viitor energiile izolate şi latente a forţelor noastre
reale" 8:;.
Autorii scrisorii solicitau apoi conducerii episcopiei să transmită îndrumările
şi orientările necesare clerului aparţinător ca acesta în toate locurile unde încă
s1 Idem, dosarul nr. 3 „Furnica", f. 88-90.
s2 Arh. Episcopiei ortodoxe române Cluj, dosar nr. 352/1942, document 5497/1942.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
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din motive diferite nu s-au angajat direct in lupta de sprijinire şi menţinerea cooperativelor să-"Şi asume răspunderi pe acest tărlm ce interesa păturile largi ale
ţărănimii 86 •
Răspunzind cu deplină înţelegere solicitărilor conducerii centralei cooperatiste româneşti, episcopul Nicolae Colan a transmis o circulară cu următorul conţinut: „Preoţii noştri, ca singuri intelectuali rămaşi în satele din Ungaria, trebuie
să ia parte activă la toate mişcările de viaţă a credincioşilor, intre care viaţa
economică este foarte importantă" 87 • Se preciza apoi că acolo unde sînt cooperative
ale centralei „Plugarul" preoţii „să se intereseze îndeaproape de mersul şi
viaţa acestoraa88.
Prin aceste două documente avem în plus şi confirmarea adeziunii episcopiei
ortodoxe din teritoriul ocupat la mişcarea cooperatistă, respectiv la mişcarea naţio
Aal-patriotică antihorthystă. Această episcopie avea legături însemnate cu masele
ţărăneşti, iar la Iindul ei pe planul situaţiei sale specifice, suporta lovituri şi
ostracizări politice din partea regimului horthyst, intre care, nerecunoaşterea ei pe
plan juridic de către guvernul l,\ngar în toată perioada ocupaţiei. constituia cea
mai gravă măsurăse.
Din alte informaţii documentare referitoare la conlucrarea episcopiei cu centrala „Plugarul", rezultă că aceasta avea numit un delegat permanent, care lua
parte la şedinţe, consfătuiri şi acţiuni mai importante ale centralei, care la rindul
ei informa conducerea episcopiei despre acestea, ii solicita sprijinul şi participare
la ele90 •
e. Rolul economic, social-politic, naţional-patriotic, antihorthyst, al
cooperatiste româneşti din teritoriul ocupat.

mişcării

Importanţa şi rolul factorului economic al mişcării cooperatiste româneşti în
situaţia creată prin Dictatul de la Viena, a sporit mult peste cel obişnuit tradiţional şi această modificare s-a produs sub influenţa evenimentelcr politice deosebit de grave şi ale unui război imperialist hitlerist pustiitor.
Pe planul vieţii. economice, organizaţia cooperatistă a acţionat în condiţiile
unei grave crize economice, a unei economii de război dirijate, a efectelor acestora, care au influenţat în mod catastrofal viaţa socială, nivelul de trai şi existenţă a maselor. Din anul 1941 se poate aprecia şi caracteriza că a început efectiv
flagelul foametei în proporţii de masă şi care s-a menţinut în toată perioada de
ocupaţie.

Intr-o astfel de situaţie, asigurarea aprovizionării unor mase însemnate de
populaţie din cîteva sute de localităţi, unde funcţionau cooperativele româneşti şi
a altor localităţi ce graviitau în jurul acestora, cu un minim de pîine şi altJe
produse de strictă necesitate, precum şi cu un volum de produse şi mărfuri industriale, cu unelte agricole şi gospodăreşti, reprezenta atunci problemă vitală fundamentală pentru existenţa zilnică a sute de mii de locuitori români şi de alte
naţionalităţi.

Sub acest raport, în ciuda unor greutăţi ce au depăşit de atîtea ori obişnuitul
previzibilul, mişcarea cooperatistă a făcut eforturi considerabile ~i tot atitea
servicii utile de maximă necesitate şi importanţă. Multe din aceste greutăţi au
fost învinse şi înlocuite cu realizări în sprijinul maselor populare, în deosebi a
şi

ţărănimii.
·
Deşi

ne lipseşte un anumit volum de informaţii pentru o documentare în
detaliu pe acest tărirn, din cele pe care le posedăm, sintem în măsură să prezentăm următoarele aspecte şi concluzii mai principale.
88 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Idem, dosar 2864/1941
Eparhial, nenumerotat.
eo Ibidem.
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Pentru o cunoaştere pe un plan mai larg, a activităţii economico-financiare
a centralei „Plugarul" şi a cooperativelor asociate, socotim util de a prezenta un
tablou sintetic al principalilor indicatori cumulaţi, înscrişi in bilanţurile anuale
ce le-au încheiat cu situaţia existentă la 31 decembrie ale fiecărui an.
Tabelul nr. 5
BILANŢUL

centralei cooperativelor

româneşti

„Plugarul" - Cluj 81 , încheiat la 31 decembrie, cumulat pe
anii 1941-1942-1943.

Activ

Pasiv
253.509

I.

Asociaţi

2.

Disponibilităţii

149.491
93.779
5.700
3. Participaţiuni
4. Portofoliu de titluri

1. Capital social subscris
563.800
2. Rezerve :
161.872
a) Fd. de rezervă
b) Fd. cultural
62.635
c) Fd. prevedere
240.027
d) Fd. creanţe
dubioase
362.288
e) Fd. amort.
imobile
215.491
f) Fd. amort.
43.736
mobilier
g) Fd. dif. curs
titluri
3.109 1.089.050
3. Fond de pensii şi
123.740
şi ajut. funcţionar
4. Fd. dif. curs
mărfuri
127.471
5. Creditori
a) În ţară
2.235.696
b) În străinătate 2.175.804 4.411.500
6. Angajamente de
rescont
2.756.717
7. Depuned spre
2.922.611
fructificare
8. Garanţii primite
6.300

a) Cassa
b) Bănci

5. Portofoliu de
scont
6. Debitori:

24.410
3.526.366

a) în ţară

2.338.277

b) În străinătate
440.570 2.778.843
7. Creanţe dubioase
147.360
8. Depozite de
9. Imobile
10. Mobilier
11. Garanţii

mărfuri

12. Cont tranzitoriu
13. Conturi ele
credite

1.638.787
361.896
79.455
4.883
12.271

11.413.563
9. Cont profit şi
pierdere
10. Conturi de ordine7.813.563

Pengo

Pengo

9.098.939

Cont profit
Debit

şi

34.236
9.098.939

pierdere
Credit

I. Cheltuieli generale

710.386

I. Venituri din vînzarea

mărfurilor
451.626
2. Dobinzi plătite
14.322
356.621
2. Diverse beneficii
3. Cont tranzitoriu
3. Cont tranzitoriu
Dobîndă de scont
Dobîndă de reescont
încasată pe anul
achitată pe anul
1941-1943
15.577
51.643
1941-1943
Sold spre b_a_Ia_n_s_a_re~~~~-4_9_5~,_2_07~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pengl>
1.023.296
1.023.396
Pengl>

91

Tribuna Ardealului, din 28 iunie 1942, 6 iulie 1943

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

şi

8 iulie 1944.

V. T. CIUBANCAN

520

Fondurile cooperativelor asociate la centrala „Plugarul" care au încheiat
194281 în pengo

bilanţ

la 31 decembrie

Tabelul nr 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Felul cooperativelor
Nr. cooperativelor
Total fonduri
Cont de operaţii
comerciale
Beneficiu
Debitori
Creditori
Depuneri pt.
fructificare
Capital social
subscris

Consum
193
6.309.817

Credit

Mixte

Diverse

Total

99
4.645.405

8
965.349

8
11.148.194

23.ţ)68.194

670.894
74.342
5.079.697
3.046.036

25.710
15.873
4.117.063
2.667.657

189.732
7,387
634.442
466.104

4.559.615
415.260
3.278.878
7.599.484

5.445.951
512.862
13.110.080
13.779.281

4.880

466.615

6.153

1.047.493

343.020

394.646

8.065.588
507.520

268

11.465.847
2.192.679

Pe baza datelor rezultate din bilanţurile anuale ale centralei „Plugarul",
coroborate cu alte informaţii documentare, rezultă că în perioada 1 ianuarie
1931-31 decembrie 1943, centrala a acordat tuturor categoriilor de cooperative
asociate credite în mărfuri in valoare de 3.526.965 pengo şi credite în bani în
valoare de 2.338.277 pengo, total 5.866.242 pengo. La acestea s-au mai adăugat achiziţionarea directă de mărfuri pe care le-au putut realiza unităţile din alte surse
de aprovizionare sau prin credite de la băncile româneşti. ln anul 1942 în bilanţurile cooperativelor încheiate la 31 decembrie, valorile înscrise rezultate din operaţiunile comerciale se cifrau Ia 5.445.951 pengo.
Stocul de mărfuri existent in depozitele centrale cu ocazia încheierii bilanţurilor anuale la 31 decembrie pe cei trei ani luaţi în calcul, s-a ridicat la suma
de 1.537.982 pengo. In plus de aceasta la sfîrşitul anului 1941, anul cu cel mai
redus volum de activităţi economico-financiare şi comerciale, la încheierea bilanţurilor in cooperativele asociate exista un stoc de mărfuri proprii în valoare de
2 milioane pengo93. Acesta fiind sporit în raport cu creşterea valorii fondurilor
aflate în circulaţia mărfurilor care s-au triplat pînă în 1943, putem face o estimare a valorii totale a volumului de mărfuri desfăcute pe centrală şi unităţile
asociate. Aceasta s-a ridicat la 15-17 milioane pengo, de care a putut beneficia
populaţia în acele grave împrejurări pe tărîmul vieţii economice.
Valoarea creditelor acordate de centrala „Plugarul" băncilor populare de la
sate a fost de 2.338.277 pengo. Acestea au fost întrebuinţate de către beneficiarii
acestora pentru reîmprospătarea inventarului viu şi mort al gospodăriilor ţărăneşti,
în special pentru menţinerea şeptelului de muncă şi de producţie, fapt ce a avut
un efect favorabil economic şi social. El a venit în sprijinul unei rezistenţe cu
caracter politico-naţional al maselor populare împotriva politicii regimului hothyst
de maghiarizare forţată şi pe calea constrîngerii extra economice. Importanţa creditului şi mărimea lui ajuns la creditori este reflectată prin valoarea totală a
creditelor date direct cetăţenilor de către cooperative. Numai în anul 1942 el a
însumat 13.110.080 pengo.
Intr-un articol apărut în anul 1943 in „Tribuna Ardealului", semnat de comunistul Ioan Popu sub titlul „Rolul cooperativelor de credit astăzi", se evidenţia
situaţia politico-economico-socială schimbată, în care şi rolul cooperativelor de credit
şi a creditului era schimbat „ ... sint timpuri grele, de aceea adevăratul rol a cooperativelor de credit este împrumutul de sprijinire a celui care a ajuns la necaz.
Rolul cooperativelor de credit a păşit astăzi pe terenul comunităţii noastre fră
ţeşti, prin care să-ţi ajuţi prietenul ajuns la necaz"B 4 •
Almanahul Plugarul, din 1944, p. 116-147.
Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-1944, f. 87.
a4 Tribuna Ardealului, din 4 noiembrie 1943.
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Creditele acordate de centrală şi cooperativele de credit au îndeplinit un
triplu rol; pe lingă acela de sprijin al beneficiarilor săi, el a mai contribuit la
dezvoltarea economico-financiară a centralei !!i a unităţilor şi a îndeplinit rolul
de conswnator de credite de la băncile româneşti din teritoriul ocupat, al
I.N.C.0.P.-ului, la B.N.R. şi ale altor instituţii bancare din România. Capitalurile
acestora destinate in parte a fi rulate în teritoriul ocupat, aveau un caracter
politic de rezistenţă naţională antihorthystă, dusă pe tăr'.imul luptei economice.
Odată cu aceste aspecte şi realizări, reţeaua cooperatistă a desfăşurat şi activităţi de producţie şi de valorificare a produselor gospodăreşti ţărăneşti, chiar
dacă activitatea pe acest tărîm nu a fost de mărimea celeia din reţeaua aprovizionării, desfacerii şi a creditului.
Centrala şi cooperativele au mai îndeplinit un rol, deşi mai modest, dar
important, acela de păstrare a depunerilor din economiile băneşti ale populaţiei
rurale, sau a unor persoane juridice. Valoarea acestora, in perioada anilor 19411943 la Centrală s-a ridicat la 2.922.611 pengo. Valoarea depunerilor în acest scop
la cooperative şi băncile populare a fost, numai in anul 1942, în sumă de 8.543.336
ţ1engo. Rezultatele pe acest tărim nu au fost spectaculoase, dar ele reflectau o realitate de pe o parte a funcţionalităţii cooperaţiei şi pe acest tărîm, iar pe de altă
parte ele mai reflectă şi condiţiile şi starea socială înrăutăţită a depunătorilor.
In ciuda dificultăţilor mari, totuşi la nivelul centralei, pe toţi cei trei ani de
gestiune cu bilanţ întocmit, activitatea economică s-a înregistrat cu un beneficiu
realizat în valoare de 1.093.396 pengo. La nivelul cooperativelor asociate, avem
date numai pe anul 1942, după care beneficiul total a fost de 512.862 pengo, care
însă s-a înregistrat numai de la un nwnăr de 162 cooperative, din cele 268, total
care au întocmit bilanţ.
Capitalul social subscris la nivelul centralei „Plugarul" pe cei trei ani de
gestiune a fost in sumă de 563.800 pengo. La nivelul cooperativelor, capitalul social
subscris a fost însă mult mai mare. Numai cel înregistrat în bilanţul pe anul 1942
s-a cifrat la 2.292.679 pengo.
Valoarea fondurilor centralei „Plugarul" au însumat în total 9.098.930 pengo.
Baza lor de pornire a fost suma de 2.050.192 pengo, existentă la 31 decembrie 1941.
Fondurile cooperativelor au fost mult mai mari, dacă luăm în calcul faptul că la
bilanţul de la 31 decembrie 1942, acestea au însumat 23.068.194 pengo. Exprimate
în lei, erau de peste 690.000.000 cu 134,9 milioane mai mult faţă de fondurile celor
463 cooperative româneşti, existente în teritoriu la 30 august 1940.
Activitatea economico-financiară a mişcării cooperatiste româneşti a fost posibilă (şi fără de care în perspectivă era imposibilă n.a.), datorită angajării în planurile şi scopurile de rezistenţă ale acestei mişcări a unui puternic sprijin naţional
pe tărîm financiar din partea instituţiilor bancare şi ale altor organisme economice din România.
Intre acestea I.N.C.0.P.-ul din România a avut un rol de primă importanţă,
prin natura lui de organ central de specialitate, prin relaţiile ample pe care le-a
avut cu mişcarea cooperatistă din Transilvania, în perioada interbelică şi prin atitudinea naţional patriotică pe care a adoptat-o imediat faţă de sentinţa Dictatului
de la Viena şi urmările ei asupra Transilvaniei.
Pe planul raporturilor economico-financiare cu reţeaua cooperativelor româneşti din teritoriul ocupat, I.N.C.0.P.-ul avea la data de 30 august 1940 următoarele
an~ajamente financiare:
Un imobil în Cluj în valoare de

6.000.000 lei

Creanţe:

Debitori din scont
Debitori din împrumuturi, din asocieri, din valorificarea
griului

D.G.A.S„ fond

Preşedinţia

Consiliului de

121.067.800 lei
199.188.444 lei85 •

Total:
95

69.120.644 lei

Miniştri,
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Toate aceste creanţe au fost virate de către B.N.R. la cererea l.N.C.O.P.-ului
in contul băncii „Albina" din Sibiu, filialei sale din Cluj, pentru a fi utilizate în
interesul mişcării.
Din această situaţie prezentată avem astfel atestată existenţa unei legături
economico-financiare directe încă de atunci, între reţeaua cooperatistă din teritoriul cedat şi I.N.C.0.P. Acesta în mod obiectiv avea interes ca să păstreze acel
capital investit şi în perspectivă să-l recupereze, dar care fără continuitatea activităţii economico-financiare a unităţilor în care acesta era investit şi fără un sprijin
efectiv inclusiv din partea I.N.C.O.P.-ului, ar fi avut in perspectivă soarta unei
pierderi prin ruinare economică şi prin acaparare de către regimul ocupant.
Peste aceste interese de ordin economico-financiar s-au impus idealurile, sentimentele naţional-patriotice ale unor factori importanţi din I.N.C.O.P., inclusiv ale
celor de decizie, faţă de cauza Transilvaniei grav afectată prin Dictat, faţă de
populaţia căzută victimă acestuia, sentimente pe care aşa cum am mai relatat în
cuprinsul lucrării, au fost exprimate imediat atunci şi au fost unmate de decizii
importante.
Insumate toate acestea şi poate altele, avem explicaţia motivelor pentru
care 1.N.C.O.P.-ul din România s-a angajat din primele zile ale pronunţării sentinţei Dictatului, în sprijinul mişcării cooperatiste româneşti din teritoriul ocupat
pe linia rezistenţei ei economice, sociale şi naţionale.
In datele înscrise în bilanţurile anuale ale centralei- „Plugarul", nu au fost
evidenţiate în mod distinct la capitolul creditori în străinătate, valoarea creditelor
primite de centrală, provenite de la 1.N.C.O.P„ ele fiind însumate de la toţi creditorii externi. Valoarea totală a creditelor primite de centrală din România, în
perioada 1941-1943, s-au ridicat la suma de 2.175.803 peng6, reprezentînd 490/o
din creditul total primit. Pentru anul 1941, avem date prin care creditul extern
este delimitat în sensul că din totalul de 649.596 peng6, reveneau cotei părţi de
la I.N.C.O.P. suma de 389.578 peng6. La aceasta s-a mai adăugat angajamentele de
reescont ale centralei faţă de I.N.C.0.P. în sumă de 675.811 peng6, care împreună
se ridicau la 1.065.390 pengo9B.
In anii 1942-1943 creditele primite din străinătate, inclusiv angajamentele
de reescont, au mai crescut cu 3.680.562 peng6, în care I.N.C.O.P.-ul a avut fără
îndoială cota sa masivă de participare.
I.N.C.O.P.-ul a mai sprijinit cooperativele româneşti prin trimiterea unor cantităţi de cereale pentru populaţie, care au fost distribuite prun cooperative. ln
plus a mai sprijinit şi facilitat un ajutor important averilor grănicereşti năsăudene,
prin cooperativa de producţie şi valorificare a acestora cu denumirea „Regna".
Un rol de aproape egală importanţă pe linia finanţării activităţii economicofinanciare a mişcării cooperatiste româneşti şi prin aceasta sprijinirea directă
sau indirectă a mişcării de rezistenţă naţional-patriotică, antihorthystă, antiimperialistă din nord-vestul ţării, l-au avut unele din băncile României, în frunte cu Banca
Naţională a României, Banca „Albina" din Sibiu, „Banca Românească", Banca
„Victoria", „Banca Centrală" din Turda şi altele, care şi-au păstrat filialele proprii
ln teritoriul ocupat. Aceste organisme, în domeniile în care activau, s-au angajat
din primele zile ale pronunţării sentinţei Dictatului de la Viena, in sprijinirea şi
finanţarea unei rezistenţe naţional-patriotice pe tărîmul luptei economico-socialf'
româneşti in teritoriul ocupat.
In sprijinul aprecierilor noastre vom consemna numai clteva date mai semnificative.
După recunoaşterea pe plan juridic a centralei „Plugarul" de către regimu;
horthyst în trimestrul al doilea 1941, activitatea centralei pe tărim economicofinanciar şi comercial a început prin apelarea la un credit masiv pe care l-a
obţinut de la Banca „Albina", filiala din Cluj. Astfel, comitetul de direcţie al
centralei „Plugarul" in şedinţa din 11 iulie 1941 a hotărît solicitarea de la Banca
„Albina" a următoarelor credite: 100.000 peng6 credit special de rulment; 900.000
se Arh. Stat. Cluj, fond Centrala „Plugarul", dosar nr. 1/1940-1944, p. 93.
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credit pentru operaţiuni cu marfă; 700.000 credit pentru operaţiuni de credit. Total
1.700.000 pengo91.
In şedinţa comitetului de direcţie din 24 mai 1943, directorul centralei Ion
Buzea făcea cunoscută scrisoarea Băncii Româneşti, sucursala Cluj, despre acordarea unui credit regiei cooperativei „Regna" a graniţei năsăudene, în valoare de
600.000 pengo, pe care să-l restituie în mod ~alonat pină la sfirşitul semestrului
194498 • In şedinţa comitetului de direcţie din 10 martie 1944, era făcut cunoscut
faptul că Banca Românească, filiala Cluj, a acordat centralei „Plugarul" un credit
de 600.000 lei, pentru cheltuielile procurării şi transportării din România în teritorh.11 cedat, a unui volum însemnat de material lemnos pentru populaţie99 . In alte
împrejurări, comitetul de direcţie a consemnat aprobarea din partea băncilor din
teritoriu a diferite credite, fie direct centralei, fie cooperativelor asociate. Totalul
creditelor pe care centrala ,,Plugarul" le-a primli.t in perioada 1941-1943 şi au
fost consemnate în bilanţurile anuale, s-au cifrat la suma de 2.235.696 pengo,
adică 50,050/o din creditul primit. Aceasta a reprezentat contribuţia băncilor româneşti din teritoriul cedat la finanţarea cooperativelor româneşti. La rîndul lor,
cooperativele româneşti care au încheiat bilanţu~i pe anul 1942, au avut înscrise
numai în acel an credite primite in valoare de 13.779.281 pengo, fapt care atestă
importanţa deosebită a creditului şi volumului lui mare pus în circulaţie la dispo?.iţia unităţilor şi a populaţiei care a fost beneficiara lui.
Mişcarea cooperatistă românească a avut un rol social de importanţă
majoră prin contribuţia adusă la conservarea pe plan material şi social
a situaţiei unor mase populare ţărăneşti româneşti şi de altă naţionali
tate, pentru asigurarea şi păstrarea ,statutului lor social şi a dreptului
de proprietăţi asupra pămîntu;ui, a averii mobile şi imobile, contra acţiunii politicii rapace dusă de regimul horthyst pentru deposedarea maselor ţărăneşti de dreptul de proprietate asupra pămintului, pădurilor,
islazurilor, a animalelor de muncă şi de reproducţie şi a altor bunuri din

avuţia populaţiei şi din patrimoniul naţional. In această luptă creditul
.acordat cu promptitudine, în condiţii avantajoase şi fără ostracizări politice, a avut o contribuţie de maximă importanţă.
Un rol de asemenea important, cu efecte pozitive, îndeosebi asupra
maselor ţărăneşti, indiferent dacă erau sau nu membri ai cooperativelor,
l-a avut centrala „Plugarul", mişcarea cooperatistă şi pe tărîmul vieţii
cultural-spirituale. Sub conducerea şi în foarte multe cazuri sub firma
centralei „Plugarul" s-au editat cărţi, broşuri, calendare şi altele în limba
română, pentru popularizarea mişcării cooperatiste, a scopurilor şi principiilor ei între care cele cu caracter naţional au fost subliniate întotdeauna în mod deosebit. Aceste lucrări au mai conţinut valoroase îndrumări şi sfaturi pentru activitatea de organizare şi desfăşurarea ei în
cooperative, sfaturi şi îndrumări gospodăreşti cu caracter agrozootehnic
pentru ţărani, probleme de cultură generală pentru masele ţărăneşti.
Acestea, de fapt, erau aproape singurele îndrumări şi informaţii puse
la îndemînă şi care au circulat şi au ajuns în satele româneşti.
Rămîne semnificativ pe acest tărlm şi faptul că prima carte editată
în limba română după Dictatul de la Viena, în teritoriul ocupat, a fost
07

ns
9~

Arh. U.J.C.C. Cluj, inventar m. 1, pachet nr. 1/1941, f. 3.
!bideu;,, f. 24--85.
Ibidem, f. 129, 130.
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realizată
raţie", în

de conducerea centralei „Plugarul", cu titlul „Despre coopeviziunea apariţiei unui ciclu de lucrări viitoare, sub genericul
„Biblioteca Plugarului", care de fapt pe parcurs s-a .şi realizat. In prefaţa lucrării era înscris un pasaj ·dintr-un memoriu ce a fost adresat
guvernului ungar, în legătură cu problemele cooperativelor româneşti în
care se specifica: „Nu trebuie să evidenţiem în mod special importanţa
deosebită pe care o îndeplineşte cooperaţia din punct de vedere social
şi al economiei naţionale ca factor de organizare a gospodăriilor în scopuri
economice.
Este .ştiut că cooperaţia bazată pe principii altruiste, perseverează şi
ocroteşte categoriile populare, înlesneşte armonizarea trebuinţelor şi a
bunurilor, nu totalitar, ci numai în unele părţi componente a vieţii economice, lăsînd astfel teren pentru jocul liber al forţelor('1° 0 .
Era apoi sublinit faptul că după Dictatul de la Viena, obştea românească rămasă în teritoriile Ungariei îşi căuta un echilibru şi că drumul spre acest echilibru îl reprezintă cooperaţia, scop în care s-a întreprins şirul acţiunilor pentru reorganizarea cooperaţiei româneşti. ,,D!ntru început - se arăta în prefaţa semnată de preşedintele Emil Haţie
ganu - gîndul nostru s-a îndreptat cu grijă .şi cu dragoste spre lumea
satelor, către fraţii noştri plugari, spre lumea năpăstuită a oraşelor, către
iscusiţii noştri meseriaşi şi muncitori harnici, comercianţi, funcţionari şi
intelectuali, în împrejurările date să le putem înlesni viaţa şi să le facem
traiul mai suportabil. Am găsit că este nimerit să ne folosim în acest
scop de acea formă de organizare econcmică . . . organizare care poate
servi pentru realizarea problemelor de viaţă astăzi şi vor servi mîine cooperaţia 101 .
Referindu-se la cerinţele populaţiei sublinia, că obştea românească
nu vrea prin această mişcare decît să-şi asigure dreptul de a munci în
tihnă şi de a folosi rodul muncii sale aşa cum prin cuminţenia ei a ştiut
să-l folosească şi care l-a păstrat prin veacuri.
Despre rolul centralei cooperativelor româneşti „Plugarul" se arăta
că „ ... îi revine greaua sarcină de a îndruma, organiza şi controla activitatea cooperativelor româneşti, de a le procura creditele, mărfurile de
care au trebuinţă cooperativele. Să le reprezinte în faţa autorităţii statului şi a justiţiei, cu un cuvînt a îndeplini sarcina de îndrumare tehnică,
financiară şi economică"102.

In încheiere se evidenţia ideea că în scopul desluşirii de către mase~e
largi a rosturilor şi a funcţiei pe care le îndeplinesc cooperativele, odată
cu faptul că centrala „Plugarul" asigură săptămînal joia şi duminica,
cite o pagină a cooperaţiei în ziarul „Tribuna Ardealului", s-a hotărît
şi scoaterea unui număr de broşuri care să fie puse la îndemîna cooperatorilor103.
100
1o1
102
103

Em. Haţieganu, Despre Cooperaţie, Cluj, 1941, p. 1.
Ibidem, p. 2-3.
Ibidem.
Ibidem, p. 3-4.
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Sub aceeaşi egidă, în cotidianul „Tribuna Ardealului" s-au publicat
alte ştiri şi informaţii despre cooperaţie. Lucrarea cea mai valorcasă
dintre cele care au fost publicate în limba română, în perioada de ocupaţie, a rămas „Almanahul cooperativelor româneşti Plugarul" din anul
1944, însumînd peste 340 pagini. Lucrarea poate fi apreciată ca o antologie complexă economico-cooperatistă, social-politică, cultural-spirituală
românească a acestei perioade 1o4.
Cotidianul „Tribuna Ardealului" l-a avut ca editor pe preşedintele
centralei „Plugarul", Emil Haţieganu şi, fără existenţa organizaţiei cooperatiste româneşti, însuşi cotidianul, apoi tipografia ce-i aparţinea în care
s-a tipărit şi editat aproape în totalitate cărţile în limba română, cu greu,
ar fi putut activa şi s-ar fi putut menţine.
Mişcarea cooperatistă a constituit baza economico-socială românească a mişcării de rezistenţă naţional-patriotică, antihorthystă, din teritoriul ocupat. Prin aceasta, mişcarea de rezistenţă a putut cuprinde pe
un plan larg masele populare ţărăneşti îndeosebi, adînc interesate pe
multiple planuri, din cele mai vitale, pe care le cuprindea mişcarea de
rezistenţă. Acestea au reprezentat permanenţa mişcării, forţa ei cea mai
viabilă şi stabilă. Ele aveau convingeri ferme faţă de idealurile eliberării naţionale de dominaţia străină, au crezut fără nici o rezervă în
scopul urmărit de mişcare şi s-au angajat sincer şi dezinteresat în sprijinirea ei. In jurul lor s-au grupat forţele patriotice (muncitori, intelectuali) .care au folosit acest cadru pentru lupta de rezistenţă şi de eliberare.
Prin mişcarea cooperatistă, care, în cele din urmă pe plan juridic
a fost recunoscută de regimul horthyst, comunitatea românească din teritoriu, deşi nerecunoscută oficial pe plan politic, s-a putut totuşi fclosi
de centrala şi mişcarea cooperatistă românească, în diverse acţiuni pentru apărarea unor drepturi naţionale.
Incă din primele zile ce au urmat Dictatului de la Viena, mişcarea
cooperatistă românească a devenit un loc şi un domeniu important de
acţiune al mişcării muncitoreşti revoluţionare antifasticte, antihorthyste
din nord-vestul ţării. Pe baza existenţei mişcării cooperatiste şi pentru
apărarea ei, s-au putut formula obiective, sarcini şi acţiuni pe acest
tărîm, în programul de luptă a comitetutui teritorial al Partidului Comunist din teritoriul ocupat, în programul Comitetului Naţional Revoluţionar al românilor din nordul Transilvaniei, unde au activat ca reprezentanţi de seamă ai acestui organism Vasile Pogăceanu, Iosif Bălaş, Ioan
Popu, comunişti şi dr. Iulian Chitta şi alţii.
Documentele şi datele menţionate mai sus arată în mod cert că
mişcarea cooperatistă românească a devenit tot mai mult o organizaţie
cu caracter politic-naţional. Pe măsură ce lucrurile evoluau pe plan militar şi pe plan economic şi social, ea a căpătat şi un puternic caracter de
rezistenţă antihortystă, antifascistă. Prin ataşarea la această mişcare a
unor categorii, sociale largi, prin folosirea ei de către cercurile patrioşi

1o~ Almanahul cooperativelor „Plugarul" din Ardealul de Nord, Cluj, 1944,
p. 1-340.

34 - Acta Mvsei Porolissensia -
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tice revoluţionare ea a devenit expresia cea mai bună a luptei naţionale
de eliberare.
In toată această perioadă, în organizarea şi realizarea obiectivelor
fundamentale ale mişcării cooperatiste româneşti, s-a afirmat rolul activ,
dinamizator .şi organizator al nucleului de partid, existent în interiorul
centralei „Plugarul" şi prin care s-a imprimat acestei mişcări, alături de
rolul ei politico-naţional, şi un rol şi un caracter revoluţionar, antifascist, antihorthyst.
Mişcarea cooperatistă a polari,zat în jurul ei toate elementele cu atitudine înaintată naţional-patriotică ale comunităţii româneşti, de la muncitor, ţăran, intelectual, liber" profesicnist şi elemente din rîndurile burgheziei naţionale mici şi mijlocii, care în forme diferite au sprijinit mi~
carea cooperatistă, au participat la ea şi s-au folosit în acţiunile politice
pe care le-au întreprins, tocmai de existenţa, într-un anumit fel legală,
a mişcării cooperatiste.
ln acest context general, mişcarea cooperatistă românească, ca organizaţie economico-socială ifără a-şi pierde acest rol sub impactul evenimentelor legate de Dictatul de la Viena, a devenit tot mai mult o organizaţie cu caracter politico-naţional, patriotic, 'flntifascist şi antihorthyst
(s.n.).
VASILE T. CIUBANCAN

DER KAMPF UM DIE WEITERFUHRUNG DER TATIGKEIT DER
GENOSSENSCHAFTEN DER RUMANISCHEN BEVOLKERUNG IM
NORD-WESTEN DES LANDES ALS TEIL DES ANTIHORTHYSTISCHEN
WIDERSTANDES. DIE GENOSSENSCHAFTEN VON SALAJ. li.

(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Der Verfasser verăffentlichte einen ersten Teil der Arbcit in den Acta Musei
Porolissensis, 7, 1983, S. 448-462, in welchem er die Massnahmen zur Reorganisierung der rumanischen genossenschaftlichen Bewegung in dem von Ungarn als
Foige des Wiener Diktats besetzten rumanischen Gebietes, und deren Eingliederung
in den allgemeinen antihortystischen Widerstand.
In zweiten Teil behandelt er in Unterabteilungen die folgenden Probleme:
In Unterabteilung c behandelt er den heimtuckischen Charakter der Politik
der hortystischen Regierung Ungarns gegeniiber der rumanischen Genossenchaftsbewegung, in dem man ihr formell das Recht auf ihre Tatigkeit zuerkannte, gleichzeitig aber Massnahmen besonderer Art, traf und die militariischen und staatlichen
Organe anwies, auf ihre Desorganisierung hinzuarbeiten und - sowie măglich die rumanischen Genossenschaften zu beseitigen, was zur Auflăsung von 215 Genossenschaften filhrte.
In Unterabteilung d werden die Massnahmen des Widerstandes auf genoschanschaftlicher Ebene im besetzten Gebiet beleuchtet, die mit der diesbeziiglichen
Bewegung de,s national-politischen Widerstandes in Rumanien in Einklang waren.
So gelang es, ein Aktionsprogramm von 17 Punkten aufzustellen, worin die
genossenschaftliche Bewegung ihr Recht auf nationales eigenstandige Existcnz gegeniiber der ungarischen Regierung vertrat. Gleichzeitig unterhielt sie wecbselseitige
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Beziehungen der Mitarbeit zur Genossenschaftsbewegung der ungarischen Bevăl
kerung in Rumănien.
In Unterabteilung e wird die wirtschaftliche, soziale und nationale Rolle der
Bewegung und der Tătigkeit des Netzes rumănischer Genossenschaften hinsichtlich
der Versorgung der Bevălkerung mit Konsumgiittern in der schweren Kriegszeit,
sowie hinsichtlich der Gewăhrung in weitem Umfang von Krediten an die Bevălkerung hcrvorgehoben, bestimmt sowohl fi."tr Wirtsch;ift und Konsum als auch
zur Verteidigung gegen die Gesetzgebung des ungarischen Staates, welche die Entnationalisierung und Enteignung der rumănischen und andprer nicht - magyarischer
Einwohner von Grund, Boden und jeder unbeweglichen Habe und damit die Entwurzelung bezweckte.
In diesem allgemeinen Rahmen werden Daten und Aspekte auch beziiglich
auf Genossenschaftsbewegung im Kreise Sălaj vorgelegt, die sich der allgemeinen
genossenschaftlichen Bewegung im besetzten Gebiet anschloss und einreihte.
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CAPITAN DUMITRU CRISTORIAN: PARTIOIPAREA GRUPULUI
18 CERCETARE LA LUPTELE PENTRU ELIBERAREA SALAJULUI
DE SUB OCUPAŢIA FASCISTA, IN OCTOMBRIE 1944

Din rîndul unităţilor armatei române care au luat parte la războiul
antihitlerist şi la luptele .pentru eliberarea Sălajului de sub ocupaţia fascistă, în octombrie 1944, a făcut parte şi Grupul 18 cercetare al Diviziei
18 infanterie.
La 24 septembrie 1944, la comanda Grupului este numit căpitanul
de cavalerie Dumitru Cristorian, un ofiţer cu alese calităţi militare şi
cetăţeneşti. Născut la 4 ianuarie 1908, în laşi, în familia doctorului Dimitrie şi Elena Cristorian, viitorul cavaler al ordinului „Mihai Viteazul"
era descendent al unei familii cu vechi tradiţii militare. Străbunicul său,
Gheorghe Cristorian, profesor în Braşov, a participat la revoluţia de la
1848/1849 din Transilvania, după care, urmărit de autorităţi, a trecut
Carpaţii, stabilindu-se la Bucureşti. O perioadă de timp a activat in
armată, fiind avansat pînă la gradul de căpitan. In primăvara anului
1877, s-a înrolat voluntar în armată şi a luat parte la războiul pentru
independenţă, fiind rănit în luptele de la Plevna. Pentru vitejia de care
a dat dovadă, căpitanul Gheorghe Cristorian a fost decorat cu medaliile
„Trecerea Dunării" şi „Apărătorii independenţei" şi cu ordinul „Steaua
României". Tatăl său, de profesie medic, era ofiţer de rezervă, şi a luat
parte la primul război mondial, avînd gradul de maior. Deşi activa la
spitalul de campanie, el a fost rănit la mină şi picior de schijele unui
proiectil german, la Pufeşti, lingă Mărăşeşti, pe cînd dădea îngrijiri medicale răniţilor. Apreciindu-i-se comportarea în timpul războiului, maiorul
Dimitrie Cristorian a fost decorat cu ordinele „Coroana României" şi
„Steaua României".
Viitorul ofiţer, după terminarea a patru clase militare la Iaşi şi
Bucureşti, în perioada anilor 1920-1917 a urmat cursurile Liceului militar „Mihai Viteazu" din Tîrgu Mureş, abia înfiinţat după desăvîrşirea
unităţii naţionale. De aici, tînărul bacalaureat s-a îndreptat spre Tîrgovişte, unde timp de doi ani a urmat Şcoala militară de ofiţeri de cavalerie, pe care a absolvit-o la 1 iulie 1929, cînd a fost înaintat la gradul
de sublocotenent şi repartizat la Regimentul 5 roşiori din Or.adea. Pe
parcursul anilor, tînărul ofiţer a activat în mai multe uniotăţi şi a fost
avansat la gradul de căpitan.
Incepînd de la 23 august 1944, căpitanul Dumitru Cristorian a participat la revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi anti-
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imperialistă. Astfel, în zilele insurecţiei îl vom găsi prezent în acţiunea
de dezarmare a trupelor .germane din zona Sibiului, apoi la luptele pentru eliberarea Transilvaniei de nord, a Ungariei şi Cehoslovaciei, pînă la
2 martie 1945, cînd a fost grav rănit la un picior de o rafală de pistolmitralieră. Pentru faptele-i de arme excepţionale,
săvîrşite în războiul
antihitlerist, pentru curajul deosebit, priceperea-i remarcabilă, conştiin
ciozitatea şi devotamentul neţărmurit faţă de patrie, cpt. Dumitru Cristorian a fost citat în mai multe .rînduri prin ordine de zi ale Diviziei 18
infanterie, Corpului 6 armată şi Frontului 2 Ucrainean, dat exemplu de
eroism în presa militară, decorat cu ordinele „Coroana României" şi
„Steaua României" şi distins cu ordinul „Mihai Viteazul" cu spade
cea mai înaltă decoraţie românească de război - şi cu titlul de cavaler al
ordinului „Mihai Viteazu".
Pe timpul campaniei, cpt. Dumitru Cristorian, în calitatea sa de comandant al Grupului de cercetare, a consemnat zilnic în Carnetul de
front acţiunile şi luptele la care a luat parte, ca detaşament înaintat de
cercetare al Diviziei 18 infanterie. Dintre acestea, le-am selecţionat pe
acelea cuprinse între 14-25 octombrie 1944, cînd Grupul 18 cercetare a
participat la operaţiunea de eliberare a teritoriului judeţului Sălaj de
sub ocupaţia fascistă, fiind prima unitate eliberatoare care a intrat în
Zalău.

Incredinţînd tiparului aceste însemnări, făcute, adesea, sub focul
inamic, o facem din dcrinţa de a îmbogăţi patrimoniul documentar privind luptele purtate pentru eliberarea Sălajului şi pentru a-i omagia pe
vitejii ostaşi participanţi la această operaţiune.
PAUL ABRUDAN

ANEXA:
CARNET DE FRONT

al
căpitanului

Dumitru Cristorian, comandantul Grupul 18 cercetare din Divizia lB

infanterie.
Luptele pentru eliberarea Sălajului
14 octombrie 1944

ln
pe

dimineaţa

zilei de 14 octombrie, se reia acţiunea de urmărire a inamicului,
- Sinmărtin - Făureni - Şoimeni - Fodora - cătunul

direcţia Măcicaşu
Aşchileul Mare.

Grupul nostru se pune in marş pe direcţia ordonată, dar în faţa satului Voievodeni este oprit cu foc de către inamic, care trăgea din tancuri şi cu tunurile,
aflate tn poziţie lingă Sărata şi cotele 321 şi 430 de la sud de Voievodenl. Cu
binoclul, am observat o serie de maşini: camioane, motociclete, ce se îndreptau
de la Sărata spre Voievodeni.
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Patrula călare, trimisă spre Voievodeni, pentru a ţine contactul cu inamicul,
a fost primită cu focuri de arme automate şi din tancuri şi artilerie anticar.
In noaptea de 14/15 octombrie, grupul ocupă defensiv cota 426, aflată la
1,5 km nord de sat.
15 otcombrie 1944

In zorii zilei, Grupul execută cercetarea pe axul principal: Adalin - Dragul
- Hida, şi axul secundar, în faţa inamicului. Ajuns aproape de Hida, Grupul respinge ariergarda duşmană, iar la 1 km est de localitatea menţionată este oprit
cu focuri puternice de la inamic.
Sosind infanterie, Grupul respinge ariergarda duşmană şi ocupă satul Hida.
ln această operaţie, Grupul a pierdut 2 soldaţi răniţi: Mihalcea Adrian şi Chioreanu Ambrozie.
In continuarea misiunii de urmărire a inamicului, Grupul cercetează zona
mult împădurită, face o manevră călare prin pădure, iar la ora 14,30 atacă prin
surpr'indere satul Unguraiş, care era încă ocupat de nemţi. Grupul inamic din
faţa noastră, după cum am aflat de la prizonieri, avea misiunea să asigure retragerea coloanelor germane şi maghiare spre Zalău.
Podurile de la Unguras erau minate, dar datorită repeziciunii cu care s-a
acţionat cu foc concentric, Grupul nostru a reuşit să le salveze. Acţiunea desfă
şurată de noi pentru ocuparea zonei în care se aflau C'ele două poduri de piatră
s-a desfăşurat astfel:
Subsemnatul, cu grosul Grupului de cercetare, am ocupat poziţie pe botul de
deal de la sud-est de sat, care era împădurit, şi pe acolo am deschis foc asupra
unei coloane germane, ce se retrăgea prin localitate. Auzind focuri de artilerie,
undeva la stinga dispozitivului nostru, am trimis o patrulă comandată de elevul
sergent major T.R. Cleja Grigore, de loc din zona Sibiului, pentru cercetare. In
acţiunea ei, patrula a intrat într-un cimp de mine, aflat Ungă şosea, unde au fost
răniţi: sergentul major T.R. Cleja şi soldatul Dumitrache Grigore. Tot iacolo a fost
rănit de un glonţ de armă automată şi soldatul Rusu Ioan.
In timpul acesta, pentru a salva cele două poduri de piatră, subsemnatul m-am
furişat pină la primul dintre ele, am intrat sub pod şi am dezamorsat încărcătu
rile explozibile, ce erau amplasate sub grinzile acestuia. Apoi, cum distanţa între poduri era mică, m-am strecurat în fugă spre cel de-al dOlilea, unde am făcut
inofensivă încărcătura de exploziv aflată sub construcţia podului.
Reîntors la Grup, am auzit zgomote de maşini care se apropiau dinspre sud,
cu intenţia de a se retrage prin Unguraş spre Zalău. Le-am lăsat să se apropie.
Erau patru maşini încărcate cu soldaţi germani şi un tanc. Inainte de intrarea
lor în sat, am dat semnalul şi Grupul a deschis fo·c puternic cu mitralierele şi puş
tile mitraliere asupra inamicului. Maşinile s-au oprit. Soldaţii germani au debarcat
la repezeală şi au deschis foc spre noi, dar nu ne puteau vedea din cauza pădurii.
Noi am continuat să tragem în plin. Focul Grupului nostru a fost aşa de violent
indt duşmanii, unii au căzut morţi şi răniţi, aiţii au fugit ocolind satul pe la vest.
Autocamioanele, unele pe geantă, pentru că se trăsese asupra cauciucurilor, şi tancul
au trecut prin vad, deoarece apa nu era prea adincă. Un autocamion a rămas pe
loc. Soldaţii, îmbarcaţi în spate, erau morţi sau răniţi. In cabină se afla şoferul,
lovit in piept de un glonţ, şi o femeie, unguroaică, care se retrăgea cu trupele
germane, cu genunchiul zdrobit.
Cu ocazia luptelor se distinge în mod cu totul deosebit patrula de cercetare
comandată de sergentul T. R. Boeru Nicolae, învăţător din zona Făgăraşului.
16 octombrie 1944

Conform ordinului de operaţii nr. 58 din 16 octombrie 1944, Grupul trebuia
înaintarea, cu misiunea de a urmări inamicul, pe direcţia: Unguraş - Stîn<1.' - Ortelec - Crişeni - Şarnşud, după care să cerceteze zona
Fer - Bogdand.

să reia
Chichişa
Chieşd -
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Subunităţile pornesc la îndeplinirea misiunii, dar la ora 10,30 sint primite
cu foc viu de arme automate de pe masivul Meseşului. Pe timpul mal"!)ului de
apropiere, adversarul, cu foc de pe tanc, ne-a omorît 6 cai de la mitraliere.
Răspunzînd inamicului, Grupul deschide foc. Pentru moment, datorită focului intens al duşmanului, Grupul se opreşte. Iau legătura cu vecinii din stînga - o
unitate sovietică, şi din dreapta - avangarda infanteriei noastre, care de asemenea, fusese oprită cu foc de către inamic.
Sosind grosul infanteriei, am predat sectorul, iar Grupul a rămas în rezerva
diviziei, la 1,5 km est de Stîna.

17 octombrie 1944
Căpitanul Popescu, de la Regimentul 35 artilerie, ne comunică în dimineaţa de
17 octombrie 1944 că direcţia de înaintare a Diviziei 18 infanterie s-a schimbat,
şi anume: Zalău Recea - Vîrşolţ - Bădăcin.
De îndată Grupul s-a pus în mişcare şi la ora 10,45 ocupă satul Recea, şi, cu
patrule satul Vîrşolţ. La Recea, prin lupte grele. Grupul a forţat duşmanul să se
retragă, şi a ·capturat 3 tunuri şi 7 prizonieri germani. De la aceştia, am aflat că
unităţile inamice se retrag spre Marghita.
De la Vîrşolţ, Grupul de cercetare s-a îndreptat spre Zalău. După lupte înverşunate purtate împotriva trupelor hitleriste şi horthyste, Grupul 18 cercetare
al Diviziei 18 infanteriie, a înaintat şi, în cursul zilei de 17 octombrie 1944, a
'lr:ţionat spre Zalău. Iar la orele 12, nimicind rezistenţele inamice din zona Zalău,
a eliberat această localitate. La intrarea în oraş, populaţia ne-a primit cu nespusă
bucurie. Ostaşii noştri erau îmbrăţişaţi de bătrîni şi tineri.
Pentru a imortaliza acest moment crucial în destinele localităţii, am luat de
la oblîncul şeii un steag tricolor, pe care soldatul Florea Simion l-a ridicat pe
<:atargul din piaţa centrală a Zalăului.
Grupul nostru a fost prima unitate eliberatoare care a intrat în oraşul Zalău.
Trupele sovietice motorizate au ajuns în oraş la o jumătate de oră după noi.
Pe cînd tricolorul fîlfîia mîndru în piaţa oraşului de-abia eliberat, Grupul
şi-a continuat înaintarea spre Şimleu-Silvaniei, pentru a relua şi menţine contactul cu inamicul. In această acţiune, am colaborat cu o subunitate sovietică,
dotată cu cinci tancuri T. 34, respingînd pe adversar, iar la căderea serii am atins
liziera de est a localităţii Şimleu-Silvaniei.
După lăsarea întunericului, am primit ordin să predau sectorul acesta unei
unităti sovietice, iar Grupul 18 cercetare să se prezinte la Divizia 18 infanterie,
măr~ăluind pe itinerariul: Bădăcin Siciu - Guruslău - Dioşod, unde se afla
P.C. al diviziei.
De îndată, fără odihnă, Grupul se deplasează spre Hereclean. Peste noapte
am cantonat în această localitate.
Pe timpul luptelor de lingă Şimleu-Silvaniei, Grupul a avut doi răniţi: plutonierul Filip Constantin, încheietor de pluton, şi soldatul Ghiţanu Nicolae, contingentul 1945.

18 octombrie 1944

Grupul ajunge la Dioşod, la P.C. al Diviziei 18 infanterie. La ora 8,30, plutonul 1, alcătuit din 2 grupe, cu 2 puşti mitraliere, sub comanda sergentului Zaharia, este trimis la Guruslău, pentru a face oficiul de legătură între regimen-tele 90 şi 92 infanterie.
La ora 10 este trimis plutonul 2, sub comanda sergentului David Marin, cu
misiunea de a se prezenta Ia P.C. al Diviziei 18 vînători de Munte, la Mocirla
Şamşud.

La ora 19, grupa 1-a din plutonul 3, sub comanda sergentului Smarandache,
la dispoziţia diviziei, pentru a însoţi doi ofiţeri superiori în linia întîia.
La ora 22,20, Grupul primeşte un ordin special cu nr. 43.716 din 18 octom-brie 1944, prin care subunităţile sale, întărite cu o grupă de armament greu, să seeste

pusă
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deplaseze imediat pe itinerariul: Dioşod Coşei drumul de care 2 km
N.V. Coşei (liziera de vest a pădurii Magyaroş), pentru a face faţă unei eventuale
acţiuni inamice dinspre Archid spre V.
19-20 octombrie 1944
D~pă

luptele din zona Archid, Grupul este trecut în refacere la Mocirla.

21 octombrie 1944

Grupul îşi adună efectivele răspîndite şi se deplasează pe direcţia Sărmăşag
- Derşida, unde se regrupează. Apoi trece prin comuna Bobota, localitate unde
în 1939 acest grup se afla instalat pe zonă, timp în care ridicase o troiţă, în
apropiere de primărie. După ocuparea satului de către unguri, în septembrie 1940,
aceştia au distrus troiţa şi pe acel loc au ridicat un catang, pe care au arborat
steagul maghiar. Cînd am intrat noi în comună, urmărindu-i pe duşmani, sătenii
români au înlăturat steagul maghiar şi au înălţat tricolorul naţional.
Pe timpul staţionării în Bobota, Grupul primeşte ordin să devanseze Regimentul 4 infanterie Argeş şi să execute cercetarea pînă în zona Tăşnad, trecînd
prin masivul păduros Secheeşu Mare. In acest scop, Grupul trimite trei patrule.
- una pe direcţia Supuru de Sus;
- a doua, pe direcţia principală de marş;
- a treia, la încrucişarea drumurilor spre Chegea.
Patrulele pornesc la acţiune şi la ora 13,05 sint oprite cu foc de la cota
243, pe şoseaua Săcăşeni - Tăşnad. Patrula trimisă spre Supuru de Sus, de asemenea, este primită cu foc. Tot la fel şi grupa trimisă spre Chegea este primită cu
foc de inamic.
Grupul raportează Marii Unităţi că întregul dispozitiv este oprit şi inamicul
se află bine amplasat la teren în zona localităţilor Chegea - Supur.
Pe timpul luptelor, Grupul a pierdut 2 oameni morţi: soldaţii Mihanciu Ioan şi
Jianu Iancu; 16 răniţi, dintre care cinci fiind răniţi mai u.c;or, au rămas mai departe la unitate. Ceilalţi 11 au fost evacuaţi. Aceştia sînt:
- Soldat Chip Lazăr;
- Soldat Neamţu Tudor;
- Soldat Cosn Ioan;
- Soldat Tichindeleanu Ioan;
- Soldat Bordei Grigore;
- Soldat Băicoianu Dumitru;
- Caporal Conea Marin;
Caporal Popa Ioan şi
- Soldat Staicu Anghel;
- Soldat Barbu Nicolae.
- Soldat Rusu Petru;
.De asemenea, Grupul nostru a mai avut 6 cai morţi şi 28 cai răniţi.
Noaptea se staţionează în comuna Supuru de Sus, unde sînt înmormîntaţi cei
doi ostaşi căzuţi la datorie: soldaţii Mihanciu Ioan şi Jianu Iancu.
22 octombrie 1944

Conform ordinului dat de generalul Petre Cameniţă, Grupul 18 cercetare reîn subordinea Diviziei 18 infanterie.
In satul Sărăuad se primeşte ordin de la dl. general Cameniţă ca toate grupurile de cercetare (18, 132, şi 3) să conlucreze în zonă şi să ajungă la Careii Mari.
Grupul 3 cercetare este comandat de căpitanul Dan Culici.
De îndată, Grupul nostru se pune în mişcare, împreună cu Grupul 3 cercetare. La era 16 sîntem opriţi cu foc din direcţia Ciorda - Ferma Sielber, la
Hal;om. In acelaişi timp, cad lovituri de artilerie şi branduri pe şosea la N. de
Ghenciu.
O înaintare în această seară, pare imposibilă. Facem cîteva încercări, dar din
cauza focului intens primit de la inamic, nu putem înainta. Rămînem pe loc, apă
rînd satul Ghenei.
I Situaţia rezistenţelor inamice, face impresia că localitatea Careii Mari este
bine apărată.
intră
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23 octombrie 1944

Dimineaţa este trimisă o patrulă de cercetare pe direcţia Carei. Aceasta, după
cîteva sute de metri, a fost oprită cu focuri de artilerie şi branduri grele. Inamicul
trage asupra sectorului de la nord de Ghenei, Ferma Sielber, Ferma Tărlţelor 6 km. N.E. Ghenciu.
La ora 8,45, primim crdin să ne deplasăm la Tiream !)i a ne pune la dispoziţia Diviziei 18 infanterie.

24 octombrie 1944

Grupul cantonează în Tiream, ca rezervă, cu misiunea ca după respingerea
inamicului, să depăşească linia infanteriei pe direcţia Foieni - Urziceni - Văllaj
Feherkut - drumul care străbate pădurC'a Pusztaterem, către N.V. Ujhaza.
25 octombrie 1944

zilei, Grupul reia mi!)carea, căutînd contactul cu inamicul, pe
Tiream - Ferma Clara - sud-vest Carei - Foieni - Urziceni.
Patrula comandată de sergentul T. R. Munteanu Augustin, din Şercaia Făgăraş, înaintează şi, la ora 11, depăşeşte bornele de hotar ale vechii frontiere
dintre România şi Ungaria. Se continuă înaintarea pe direcţia Vallaj - Pusztate:-em - Bathory - Guljastania - Ujhaza - Nyrvasvari. Patrula pătrunde în dispozitivul ocupat de inamic şi la ora 15,50 este oprită cu foc de arme automate şi
aruncătoare de pe liziera Csonkastania. Subunitatea se opreşte la teren, unde ră
mîne în contact cu adversarul. La scurt timp, sosesc în zonă şi unităţi de infanterie ale Diviziei 18.
In timpw acesta, unităţile române eliberează Careiul, prin lupte deosebit de
crîncene.
Cind am depăşit vechea frontieră dintre România şi Ungaria, ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii Grupului 18 cercetare au sărutat pămintul scump al patriei,
după care ne-am avîntat în urmărirea adversarului pe teritoriul Ungariei.
In

dimineaţa

direcţia:

Comandantul Grupului 18 cercetare
Căpitan de cavalerie
Dumitru Cristorian

CAPTAIN DUMITRU CRISTORIAN: THE PARTICIPATION OF THE 18-th
RECONNAISSANCE GROUP IN THE BATTLES FOR SALAJ DISTRICT
IN OCTOBER 1944

(Sum ma ry)
Among the military units of the Roumanian Army which took part in the
antihitleriste war and in the battles for the liberation of the Sălaj (district and
Zălau town) from the fascist occupation in october 1944, there was the 18-th Reconaissance Group of the 18-th infantery Division.
During the campaign, the commander of this group, the captain Dumitru
Cristorian, wrote a journal, describing the actions, he and bis group took part
into.
From the journal, the author selected the notes concerned with the action
during 14 th-25 th october, when the 18-th group took part in the liberation of
the Sălaj district and was the first romanian military unit to enter thc town of
Zălau.
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CONSIDERAŢII

PRIVIND PARTICIPAREA ARMATEI ROMANE LA
LUPTELE DUSE PENTRU ELIBERAREA PARŢII DE NORD-VEST
A ROMANIEI ŞI IN CONTINUARE PINA LA VICTORIA
FINALA IMPOTRIVA FASCISMULUI

Obiectivul fundamental imediat al efortului militar românesc după
victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimpeTialiste din
august 1944 l-a constituit continuarea luptelor pentru desăvirşirea eliberării teritoriului naţional de sub ocupaţia fascistă şi anularea nedreptului dictat de la Viena din 30 august 1940 prin care GeTmania hitleristă
şi Italia musoliniană impuseseră României cedarea către Ungaria hortistă
a 43 492 km cu 2 667 OOO locuitori, în majoritate români 1 •
Vestea acestei răşluiri teritoriale din trista vară a anului 1940 provocase în rîndurile militarilor, ca dealtfel în rîndurile întregului popor
român, o durere profundă, dar şi hotărîrea nestrămutată de a lupta, indiferent de sacrificii pentru readucerea păm'întului străbun la patria
mamă. Exprimînd starea de revoltă ce anima oştirea română, colonelul
Grigore Bălan se adresa astfel familiei într-o scrisoare din 31 august
1940: „De cînd am aflat dureroasa veste stau încremenit de durere şi
mintea mea nu poate să perceapă această groaznică tragedie care a lovit
din noua scumpa noastră ţară. In calitate de comandant, durerea mea
este şi mai mare cînd văd jalea şi feţele încremenite de spasmele durerii
ale ostaşilor mei pe care îi am sub comandă. Peste tot o durere mută
pe care nu ai puterea s-o alini, deoarece toate vorbele oricît de meşteşu
gik ar fi, nu pot decît să provoace pîraie de lacrimi şi scrîşniri de dinţi" 2 •
Documentele arhivistice evidenţiază faptul că retragerea armatei române
din Transilvania s-a făcut după multe ordine şi insistenţe din partea organelor superioare. în unele locuri, sfidînd ordine!e date, ostaşii noştri
s-au opus cu arma în mină trupelor invadatoare.
In timpul C'elor patru ani, în care autorităţile hortiste au desfăşurat
pe pămîntul rumânesc, prin măsuri teroriste, o vastă şi sistematică activitate de deznaţionalizare forţată a elementului autohton românesc, întregul popor român, atît din teritoriul cotropit cit şi din restul ţării,
a dus o permanentă luptă ele eliberare naţională.
1
2

Bucure~ti, 1971, p. :176.
Arhiva Muzeului Militar Central, F. 111-18936.

Istoria României în date,
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Intr-o strînsă unitate de acţiune cu întreaga naţiune, militarii români au avut
1n permanenţă privirea îndreptată spre Ardeal. Deseori ei puteau fi auziţi fredonînd: „Dac-am plecat Ardealule din tine / Nu-i vina noastră / Iarăşi vom veni f
N-am fost învinşi şi nu vom fi nici mîine f Cînd ceasul biruinţei va sosi" 3 •
Ideea realizării acestui deziderat naţional a fost mereu prezentă şi în preocupările Marelui stat major, forul de concepţie al cştirii, în cadrul căruia s-,au
alcătuit cu mult timp înainte de 23 august planuri şi variante ce vizau d\rect
crearea condiţiilor favorabile pentru începerea luptelor, la nord de munţi. Sintetizînd cele arătate mai sus, un raport informativ militar menţiona: „Realipirea Ardealului de nord este o preocupare unanimă, luînd caracterul unui ideal
care se cere a fi realizat" 4 •
Necesitatea înfăptuirii acestui imperativ naţional a fost exprimată cu claritate în primele documente politice şi militare emise de noua conducere a ţării
după înlăturarea dictaturii antonesciene. Exprimînd, în aceaşi ordine de idei, starea de spirit a tinerei generaţii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care conducea atunci
organizaţia revoluţionară a tineretului român, după ce sublinia că „România duce
azi un război pentru interesele întregului popor român", asigura naţiunea română
că „Tineretul român este gata de a merge alături de armata română şi a Naţiu
nilor Unite pentru eliberarea Ardealului pînă la completa distrugere a fascismului"5.
Caracterul drept al războiului naţional de eliberare a făcut ca peste tot să
se manifeste unitatea deplină de voinţă şi acţiune între poporul român şi armata
sa eliberatoare. Semnificativă în ceea ce priveşte starea de spirit ce anima atunci
armata română a fost şi cuvîntarea rostită în faţa ostaşilor de generalul Constantin
Visarion, comandantul Diviziei 20 infanterie, la 30 august 1944, adică în ziua în
care se împlineau patru ani de la răpirea părţii de nord a Transilvaniei: „Ostaşi!
Verdictul de la Viena a căzut. Staţi azi către Ardealul nostru drag, ocupat vremelnic de maghiari, care n-au nici un drept ca să-l stăpînească. Fraţii vo~tri
martiri vă cheamă să-i desubjugaţi. / .. .f
Ostaşi! Fiţi gata ca atunci cind va fi dat semnalul să mergeţi la luptă cu
tot sufletul, dislocind toate rezistenţele care se vor opune în calea voastră. Parte
din voi veţi avea ocazia ca acum să luaţi botezul focului, luptînd pentru dezrobirea fraţilor voştri; este cea mai mare cinste pentru voi, pentru părinţii VOl?tri
şi pentru neam. Fiţi demni de precursorii voştri şi luptaţi cu tot avîntul căci în
vinele voastre curge sîngele urmaşilor lui Traian şi Decebal" 6 •
Deşi în timpul insurecţiei nu a fost posibilă declanşarea efectivă a operaţii
lor pentru eliberarea teritoriului cotropit, conducerea politică şi militară a ţării
a dispus executarea unor măsuri pregătitoare, între care un Ioc deosebit l-a avut
realizarea dispozitivului de acoperire din podişul Transilvaniei, care şi-a dovedit
ulterior importanţa strategică. Semnificativ a fost şi atacul executat de Corpul de
munte la 30 august 1944 pe direcţia Ilieni-Sfîntu Gheorghe-Odorhei, care s-a
soldat cu eliberarea primelor localităţi transilvănene. Peste cîteva zile ofensiva
în partea de sud-est a Transilvaniei s-a reluat în colaborare cu primele unităţi
sovietice sosite prin trecătorile Carpaţilor Meridionali menţinute libere de armata
română.
După

zdrobirea contraofensivei inamice de la 5 septembrie şi respingerea inamicului înapoi peste Mureş, ofensiva hotărîtoare a trupelor române şi sovietice a
fost reluată la 9 octombrie. ln urma unor lupte înverşunate cei peste 270 OOO de
militari români au zdrobit rezistenţele puternice opuse de inamic pe rîurile Mureş,
Arieş, Someş, în Munţii Meseş, Lăpuş, Făget, în zona marilor oraşe din această
parte a ţării (Tîrgu Mureş, Cluj, Carei, Satu Mare, inclusiv de pe teritoriul actua3

Cf. FI. Tucă, Factori ai succeselor trupelor române în
1979, p. 81-82.
Ibidem, p. 84.
România liberă, II, nr. 18, din 2 septembrie 1944.
Arh. M.Ap.N„ fond 525, dosar nr. 15, f. 58.
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lului

fostului judeţ Sălaj) şi au eliberat la 25 octombrie 1944 întregul teritoriu
de sub ocupaţia fascistă.
Insufleţită de caracterul drept, eliberator al războiului naţional de eliberare, populaţia oraşelor şi satelor transilvănene a sprijinit în masă acţiunile de
luptă duse de militarii români, luptînd de multe ori alături de ei cu arma in mină,
furnizîndu-le informaţii despre inamic, ajutînd la transportul muniţiei, la îngrijirea răniţilor etc. Primirea pe care ea a făcut-o ostaşilor români eliberatori a fost tri-

şi
naţional

wnfală7.

Eliberarea deplină a teritoriului naţional de sub ocupaţia fascistă nu a însemnat însă şi sfirşitul luptei împotriva fascismului. „Trebuie să înfrîngem hitlerismul în propria lui ţară, arătase în numele C.C. al P.C.R. Lucreţiu Pătrăşcanu
imediat după eliberarea Clujului. Războiul trebuie dus pînă la capăt. Infringerea
totală a duşmanului hitlerist este condiţia existenţei noastre ca popor"B. Exprimînd, la rîndul său, starea de spirit a armatei române, comunicatul Marelui stat
major- român, din 25 octombrie 1944 nota: „Ajunse la frontiera din 1940, diviziile
noastre sînt gata de un nou efort şi noi jertfe pentru consfinţirea dreptur'ilor
noastre prin lupte alături de marii noştri aliaţi pînă la înfrîngerea totală a forţe
lor germano-maghiares.
Cu satisfacţia datoriei împlinite, credincioasă cauzei drepte a luptei antifasciste la care lua parte, armata română a continuat lupta alături de armata sovietică pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei.
Victoria militară asupra Germaniei hitleriste din mai 1945, eveniment de
uriaşă însemnătate mondială, a găsit armata română departe de ţară, victorioasă,
în prima linie a frontului. Timp de peste nouă luni de zile, România a pus în
slujba cauzei drepte a războiului antihitlerist toate forţele şi resursele sale umane,
materiale şi financiare.
Incepută, aşa cum au recunoscut chiar reprezentanţii Naţiunilor Unite, într-un mcment în care nu se preci7.ase cu claritate înfrîngerea Germaniei hitleriste,
participarea armatei române la războiul antihitlerist a avut o serie de caracteristici
ce i-au conferit un grad sporit de originalitate.
Datorită ireproşabilei pregătiri politico-militare asii:mrată de Partidul Comunist
Român, întoarcerea armelor şi declanşarea luptelor împotriva trupelor germane
şi ungare a fost imediată şi integrală chiar din seara zilei de 23 august 1944, fără
nici o defecţiune organizatorică sau de excuţie, fapt ce a fost apreciat ca fiind
fără 'precedent in istoria militară universală. De asemenea, prezenţa armatei române
pe frontul antihitlerist a fost continuă şi efectivă, de la 23 august 1944 pînă la
marea victorie finală de la 9 mai 1945, ceea ce nu s-a intîmplat cu armatele altor
state· aflate în situaţii similare.
Ea a fost în primul rînd eficientă, deoarece a contribuit din punct de vedere
militar la prăbuşirea sistemului german de operaţii din sud-estul Europei, schiml>lnd raportul de forţe dintre Germania şi Naţiunile Unite cu 85 de divizii în favoarea ultimelorto, iar din punct de vedere politic a dus la îndepărtarea influenţei
germane din această parte a Europei. A permis, de asemenea, trupelor fronturilor
2 şi 3 ul'rainean să execute prin România un marş strategic şi să declanşeze la 6
octombrie 1944 o nouă operaţie ofensivă la 900 km de poziţia ocupată la 23 august
1944, a contribuit în numai 8 zile insurecţionale la eliberarea a 750/o din suprafaţa teritoriului aflat atunci sub autoritatea statului român şi apoi, alături de
armatele sovietice, la eliberarea părţii de nord-vest a României răpită cu 4 ani
în urmă prin Dictatul fascist de la Viena, şi la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei
şi Austriei.
O altă caracteristică a constat în aceea că efortul de război al poporului român
s-a bazat exclusiv pe propriile resurse ale ţării, fără nici un sprijin din partea
aliaţilor şi s-a desfăşurat concomitent cu îndeplinirea unor împovărătoare sarcini
7 Pentru

amănunte vezi Acta MP, 7, 1983, p. 484.
Universul, nr. 282 din 13 octombrie 1944.
9 Arh. M.Ap.N., fond nr. 948, dosar nr. 869, f. 16.
1o Cf. Magazin istoric, nr. 5-6, 1980.
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armistiţiu. Participarea ţării noastre la războiul antihitlerist a constituit, totodată, rezultatul unităţii de voinţă şi acţiune a întregului popor român, a tuturor forţelor politice româneşti, care constituiseră în vara anului 1944 Blocul Naţional Democratic. Această atitudine patriotică a izvorit din hotărirea unanimă a
naţiunii române de a lupta pentru eliberarea deplină a Transilvaniei, străvechi
pămînt românesc, pentru înfrîngerea definitivă a fascismului, pentru independenţa,
suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării. Susţinerea deplină a efortului de
război a devenit o sarcină naţională şi datorită convingerii că de felul în care ea
era realizată avea să depindă tratamentul ce urma să se aplice României pînă
la şi în timpul Conferinţei de pace şi implicit conţinutul prevederilor tratatului de
pace. Toate acestea au făcut ca întreaga naţiune română să se manifeste ca un
singur om în ceea ce priveşt~ susţinerea frontului şi îndeplinirea ireproşabilă a
prevederilor Convenţiei de armistiţiu din 12 s~ptemhrie 1944.
Aportul României la zdrobirea fascismului s-a bucurat în timpul războiului şi
în perioada imediat următoare, de un larg ecou pe plan internaţional. La 13 ianuarie 1946 postul de radio Paris aprecia că prin acţiunea ei România a scurtat
durata războiului în Europa cu aproximativ 6 luni. La rîndul lor, conducători şi
reprezentanţi ai marilor puteri aliate, deşi nu au acordat României calitatea de
ţară cobeligerantă, au subliniat cu diferite prilejuri contribuţia adusă de ţara
nostră la izbinda cauzei comune.

de

Surprinde, de aceea, poziţia pe C'are se situează astăzi o parte a istoriografiei
străine care diminuează sau denaturează participarea armatei române la război,
neagă eforturile făcute pentru susţinerea frontului, apreciind activitatea guvernelor anterioare celui instaurat la fi martie 1945 si a Marelui stat major ca fiind
potrivnică participării la război şi îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Convenţia
armistiţiu. Numeroase scrieri afirmă, de asemenea, că armata română a fost slab
înzestrată şi organizată, nepregătită moral pentru a lupta împotriva trupelor germane. Se strecoară, de asemenea, ideea că armata română participantă la războiul
antihitlerist ar fi fost o armată nouă, creată cu multe eforturi după 23 august 1944.
Documentele arhivistice evidenţiază însă cu multă putere de convingere preocupă
rile permanente ale factorilor de decizie româneşti pentru sporirea capacităţii

de

combative a armatei române de pe frontul antihitlerist.
In ceea ce priveşte continuitatea armatei noastre după 23 august 1944, de
exemplu, evidenţiem faptul, cunoscut, dealtfel, că în noile condiţii istorice P.C.R.
a acţionat în guvern şi în afara lui pentru întărirea organismului militar existent
~i pentru transfc!'l11area lui revolu\ionară în concordanţă cu mersul ascendent
al revoluţiei. Cerute de noua situaţie politico-militară a ţării, modificările efectuate în structurile armatei s-au făcut „din mers", într-un ritm rapid şi au avut ca
rezultat sporirea permanentă a capacităţii de luptă a armatei de pe front. Ideea
directoare care a călăuzit activitatea organismelor de conducere a armatei române
a fost aceea că pe baza armamentului, materialelor de specialitate şi a efectivelor
disponibile să obţină unităţi şi mari unităţi operative puternice şi manevriere care
să facă faţă cu succes misiunilor de luptă de pe front. Cu acest prilej o atenţie
deosebită s-a acordat realizării unui raport adecvat între posibilităţile de dotare
~i pfectiv, întreţinerii unităţilor şi încadrării lor cu „ofiţerii cei mai buni".
In ceea ce priveşte structura organizatorică şi înzestrarea marilor unităţi şi
unităţi de pe front, deşi nu s-au putut respecta toate criteriile şi exigenţele Marelui stat major, datorită nerecuperării armamentului rămas în Moldcva după 23
august 1944, diviziile şi regimentele române au dispus de un grad sporit de
mobilitate ~i manevrabilitate faţă de structurile existente la începutul războiului,
fapt evidenţiat, dealtfel, la sfîrşitul marii conflagraţii mondiale de comandanţii
armatelor sovietice cu care marile unităţi române cooperaseră în lupte. Ca urmare 1nsă a grijii permanente a Marelui stat major de a menţine ridicată forţa
combativă a diviziilcr de pe front, dinamira efectivelor participante la lupte a fost
mereu activă, atit pe întreaga armată, la toate categoriile de personal, cit !ji !ir
marea majoritate a unităţilor şi marilor unităţi. La ofiţeri, de exemplu, numă
rul celor aflaţi in luptă directă cu inamicul a crescut de la 6.443 la 10 septembrie
·1944 la 8.:l54 la 10 mai 1945; la subofiţeri de la 6.057 la 9.430, la trupă de la
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147.931 la 153.597. In cadrul aceloraşi preocupări s-a realizat şi o foarte bună
încadrare a diviziilor în ceea ce priveşte proporţia intre elementele luptătoare
~i neluptătoare. La 20 decembrie 1944, de exemplu, pe ansamblul Armatei 4 situaţia se prezenta din acest punct de vedere, astfel:

Ofiţeri

Luptători

Nelupt!i.tori

Subofiţeri

Trupă

2.882

3.257

65.169

520

398

9 .371

In domeniul dotării, armata română dispunea la 23 august 1944 de o mare
varietate de armament şi alte mijloace de luptă, majoritatea produse in anii imediat premergători declanşării celui de-al doilea război mondial. Se detaşau chiar
citeva categorii produse de industria autohtonă: tunul anticar de 75 mm - Reşiţa, avioanele I.A.R. etc. Unele greutăţi de ordin cantitativ au fost întimpinate
iniţial datorită pierderilor suferite în timpul ofensivei sovietice de Ia Iaşi-Chişinău.
Inventivitatea şi inteligenţa românească au permis însă în scurt timp valorificarea
eficientă a posibilităţilor interne de fabricaţie. Intr-un timp scurt au fost găsite
soluţiile necesare prin care s-a asigurat o dotare corespunzătoare, care a permis
diviziilor de pe front să dispună în permanenţă de capacitatea de foc necesară
pentru a tranşa în favoarea lor confruntarea cu inamicul. Ca urmare, şi dinamica înzestrării armatei a fost mereu activă, cantitatea de armament aflată asupra marilor unităţi de pe front sporind în proporţiile de mai jos in perioada 1
decembrie 1944--10 mai 1945: cu circa 200/o la puşti mitraliere, cu 40 la sută la
mitraliere, cu 1340/o la tunuri antiaeriene, cu 160/o la tunuri anticar, cu 610/o la
aruncătoare, cu 300/o la guri de foc la artilerie, cu 400/o la avioane etc.
O analiză chiar şi sumară a dinamicii aprovizionării armatei evidenţiază
faptul că la multe categorii de materiale cantităţile lunare expediate spre front
pînă în primăvara anului 1945, au fost superioare celor din lunile următoare. La
armament, de exemplu, cele mai multe guri de foc au fost trimise în februarie
I 945 (11.056), apoi în septembrie, octombrie şi noiembrie 1944 (9.932, 6.184, respectiv 3.774). La muniţie, în ianuarie 1945 (7.194 t), martie 1945 (5.990 t) şi noiembrie 1944 (4.521 t), deci imediat după perioadele maxime de efort în luptă. Greutăţi le întimpinate în aprovizionare s-au datorat deci, nu sabotajului cercurilor guvernante, ci în special sistemului de transport, dirijat (în întregime) de comandamentu! aliat care a asigurat în primul rînd necesităţile trupelor sovietice.

Efortul de război al României nu poate fi apreciat la justa lui valoare
nu se are în vedere şi faptul că el s-a desfăşurat concomitent cu
imll'pliniTPa ireproşabilă a obligaţiilor economice asumate prin Convenţia de armistiţiu fără nici un sprijin din partea aliaţilor şi s-a ridicat
la nivPlul maxim pe tot parcursul războiului.
HomAnia a dispus deci în timpul războiului antihitlerist de o armată
puternică cu structura armonioasă în ceea ce priveşte armele componente bine încadrată şi capabilă să execute cele mai dificile misiuni de
luptă, lucru probat dealtfel în cursul crîncenei înfruntări cu trupele fasdste. Pe întregul parcurs al luptelor s-a evidenţiat unitatea poporului
român, mobilizat de comunişti, în efortul economic pentru susţinerea
frontului şi îndeplinirea prevederilor de armistiţiu.
cla<'ă

ALEXANDRU
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AL. DUTU

CONSIDERATIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION
DE L'ARMEE ROUMAINE AUX COMBATS LIVREES POUR LA
LIBERATION DE LA PARTIE NORD-OUEST DU PAYS ET APRES JUSQU'A
LA VICTOIRE FINALE SUR LE FASCISME

(Res u me)
Partie cornposante de l'dlfort general de guerre failt par k peuple roumain â
partir de 23 aout i1944 jusqu'â la reddition totale du Reich nazi, la partic.iipation
de l'armee roumaine â la guerre antihitlerienne, commencee, comme l'ont remarque maintes fois divers representants des Nations Unies, a un moment ou la defaite de l'Allemagne ne s'est pas encore nettement precisee, a eu une serie de
traits caracteristiques qui lui ont imprime plus d'originalite.
Grâce a la preparation politique-militaire irreprochable assuree par le Parti
Communiste Roumain, le retournement des armes et le declenchement des combats
contre Ies troupes allemandes et hongroises ont ete instantanes et entiers, des
la fin du jour du 23 acut 1944, sans aucune faute d'organisation ou de fonctionnement.
La presence de l'armee roumaine au front antihitlerien a ete, de meme, ininterrompue et effective jusqu'â !'eclatante victorie du mois de mai 1945. Un autre
trait caracteristique a resuite du fait que l'effort de guerre roumain s'est base
exclusivement sur Ies ressources du pays, sans appui de la part des Allies, etant
fait a une epoque ou le pays s'effor<;ait a remplir Ies accablantes tâches imposees
par la convention d'armistice, car malgre sa contribution â la defaite du fascisme,
on a refuse a la Roumanie le statut de pays cobelligerant. La participation de la
Rownanie a la guerre a represente le resultat de !'unite de volante et d'action
du 'peuple roumain tout entier. Cette action patriotique a decoule de la volante
unanime de la nation roumaine de se battre, aux cotes des Allies pour la liberation
totale de la Transylvanie, ancien territoire appartenant a l'Etat roumain, arrache
depuis quatre annees par suite du Diktat fasciste de Vienne, pour la defaite definitive du fascisme, pour le retablissement de l'independance, de la souverainete
et de l'integrite territoriale de la patrie.
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NOI DATE DESPRE OCROTIREA PATRIMONIULUI CULTURAL
IN JUDEŢUL SALAJ (1918-1948)

fără să ne fie teamă că ne abatem de la adevăr, că
s-a impus atenţiei ca păstrător al unor importante vestigii
culturale, abia după Unirea din 1918. Pentru şi despre un muzeu sălăjan,
despre monumentele judeţului şi nevoia de a le cunoaşte şi a le păstra în
cit mai bune condiţii s-a vorbit şi s-a acţionat, mai ales, prin. interrnedi ul Comisiei Monumentelor Istorice - Secţia pentru Transilvania. Invătaţ.i de renume, numeroşi oameni de cultură s-au ridicat în scopul
apărării monurnentelar istorice din Sălaj, unii prin scrierile lor, alţii
detenninînd hotăriri care au îndreptat atenţia asupra acestui colţ al României, scoţîndu-i în evidenţă valorile.

Se poate afirma,

judeţul Sălaj

ln anul 1922 se cereau ajutoare pentru fotografierea bisericii de lemn de la
Bogdana', aceeaşi rugăminte - pentru restaurare făcind-o parohia reformată
de la Coşeiu, ale cărei nevoi materiale erau apreciate la 15 000-20 OOO lei2. Tot
asemenea cereri se formulau de către alte parohii: cea de la Cehu Silvaniei, de la
Căseni 3 , Uileacu Şimleului 4 • In 1923 asemenea solicitări se formulau pentru biserica de lemn de Ia Fildul de Jos, reconstruită cu ajutorul Secţiei (5 OOO lei) la
Feiurd-Finaţă''· In anul următor, adresează tot asemenea cereri enoriaşii de la
Horoatu şi Crasna 6 •
Fiind un judeţ unde nevoile erau numeroase, asemenea cereri reYin şi ln
anul 1925, cînd Marton Roska raporta asupra nevoii de renovare a acoperişului
bisericii reformate de la Mineu, sesizind în acelaşi timp şi starea precară a bisericii de lemn, tot de aici7. In acelaşi an se cereau fonduri pentru restaurarea
bisericii de la Tăşnad 8 •
1

Arh. CMlT, nr. 143, 1922; in adresa parohiei se

menţiona că

edificiul este

din stejar cioplit, ridicat în 1753, pictat in interior.
2 Iblclem, adresa bisericii reformate şi Haport M. Roska, nr. 98, 22 VI 1922.•

cere acordarea un'-t ajutor financiar de 15.000-20.000 lei.
3 Ibidem, nr. 181, :10 XI 1922; nr. 98, 22 VI 1922. Ultima fusese clădită în secolul al XVI-ka.
4
Ibidem, nr. 205 !ii 210 din 22 şi 25 XII 1922; se cer 50.000 lei pentru lucrări
de conservare, revenindu-se în anul 1927, cind se înlocuieşte acoperişul de şindrilă;
vezi adresa nr. 58, I VIII 1927.
5 Ibidem, proces verbal din 31 VIII 1923.
1 Ibidem, raport 19 X 1924; prima fusese renovată in anul 1908 cheltuindu-se
1500 coroane, iar cea de a doua ln 1909.
1 Ibidem, nr. 572-576, 18 X şi nr. 491, 10 IV, 1925; raport M. Roska confirmă
cererea parohiei /IO.OOO lei/; biserica de lemn era datată ln 1748, iar in inventar
avea o Cazanie din 1714 şi un Octoih din 1742.
e Ibidem, nr. 563, 20 X 1923 revenind în 1928 pentru restaurare.
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Inregistrăm

totodatA demersuri pentru înscrierea în listele oficiale a unor
care a determinat înscrierea;: în
evidenţă a
pe bună dreptate „lumina ochiului Ardealului vestic", cetatea - care cunoscuse în timp gloria şi decăderea deopotrivă merita să intre în atenţia oficialităţilor în vederea mai bunei ei conobiective:

aşa face in anul 1926 Nicolae Iorga,
cetăţii de la Şimleu Silvaniei. Numită

servăris.

Din nou, în 1927, parohia Uleacu

Şimleului

a

solicitat schimbarea

acoperişului

de

sindrilălO.

·
Tot în domeniul arhitecturii remarcăm atenţia care s-a acordat bisericilor de
lemn. Printre primele obiective cercetate s-a numărat biserica de la Dragu,· unde
in 1929 Atanasie Popa constata valoarea arhitecturală deosebită şi atrăgea atenţia
asupra unor caracteristici. Ei i s-a adăugat, în 1930, biserica din Gîlgău, alt exemplar tipic pentru arhitectura din Sălaj. Acestor cauzalităţi li se datorează solicitarea de a face lucrări de conservare-restaurare: în anul 1933 se solicitau fonduri
pentru restaurarea bisericii de lemn de la Brusturiil, iar peste cîţiva ani se .expertiza în vederea conservării edificiul de la Ileanda, tot de lemn1 2• !n vara anului
1938 Comisia de la Cluj aproba vînzarea bisericii de lemn de la Sărmăşel1 4 , iar în
anul viitor acorda ajutor financiar pentru restaurarea celei de la Sărmăşag.
Din păcate, în numeroase cazuri - din care reţinem doar al bisericilor de ,la
Singiorgiu de Meseş-Buciumi şi de la Letca, propuse pentru demolare în 1928
şi respectiv, 1939 unele monumente de lemn au căzut datorită neglijenţei,
neînţelegerii rostului lor de simboluri ale civilizaţiei vechi româneşti sau, uneori,
relei credinţe.
Domeniul care a impus cel mai mult judeţul Sălajului atenţiei unor foruri
de specialişti a fost cel al arheologiei. Constituindu-se în argumente cu multiple
funcţii, patrimoniul arheologic, exprimat deopotrivă în aşezări şi inventar mobil
descoperit, a trezit un îndreptăţi.t interes. Incă în 1921, în Proiectul pentru conscrierea
monumentelor istorice din Ardeal (20 septembrie), a fost înscris Porolissumul 13. Aici,
unul dintre primii sălăjeni ce s-au distins in opera de ocrotire a patrimoniului
cultural, prof. Leontin Ghergariu, propunea în 1925, efectuarea de cercetări1 5 • In
1929 Em. Panaitescu a intocmit o notă în baza căreia se constituia rezervaţia arheologică de la Porolissum, care asigura, prin cele 8 jugăre stabilite, un început de
protecţie1s. Era absolută nevoie de o reglementare oficială a situaţiei acestei
mari staţiuni. Şi in alte părţi din judeţ se petreceau numeroase fapte care impuneau o reglementare: în 1930 Secţia de la Cluj cerea preotului din Şag să trimită la Institutul de Studii Clasice vasele ceramice descoperite aici şi să relateze
condiţiile descoperirii lor 17 . O piatră moment funerar - de la Porolissum era
achiziţionată, cu 800 lei, pentru castelul de la Bădăcin, fiind trimis M. Macrea să
o cerceteze18 • Cu aceeaşi provenienţâ, Institutul de la Cluj achiziţiona un sarcofag19
iar un arhivar de la Satu Mare, Coriolan Neamţu, asociindu-şi pe morarul Vasile
Erdei, solicitau oficial Comisiei intreprinderea de săpături Ia acest monument 20 •
9 ln decursul timpului fusese avariată în nenumărate rînduri, ceea ee a determinat în 1679 hotărirea Dietei de la Alba Iulia de a o restaura, în care scop în
anul 1685 este aprobat un ajutor de 2500 florini; la 25 septembrie 1716 Consiliul
Judeţului Crasna lua alte măsuri tot în vederea reparării ei; cf. adresa CMI nr.
683 în Arh. CMIT, nr. 705, 20 VIII 1926.
10 Vezi nota 4.
11 Arh. CMIT, nr. 626, VI 1925.
12 Ibidem, adresa Prefecturii, nr. 753, VIII, 1937. La acea dată biserica era
deja părăsită.
13 Ibidem, nr. 779, VII 1938.
.
14 I. Opriş, în ActaMN, 14, 1977, p. 550-551, nota 10.
1s Arh. CMIT, nr. 558, 25 XI 1925.
15 Nota lui Em. Panaitescu în Arh. CMIT, nr. 190, 14 V 1929.
11 Arh. CMIT, nr. 76, 3 VI 1930.
18 Ibidem, nr. 590, 1935.
1s Ibidem, FISC, 1935.
20 Ibidem, nr. 620, II, 1936.
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. ln aceeaşi perioadă în judeţ s-au făcut o serie de descoperiri arheologice sau
numismatice: in · 1936 s-a descoperit tezaurul de Ia Şimleu Silvaniei, iar în anul
urmă.tor cel de la Bobota2t. Din nou, peste ciţiva ani, Secţia a intervenit pentru
a pune ·capăt unor ilegalităţi: a oprit săpăturile neautorizate de la Şimleu Silvaniei
(dealul Misig) şi a intervenit Ia Prefectura judeţului pentru a opri exploatarea
fabricii de la Tihău, care afecta zona castrului de aici2 2• Tot acum, amintim interesul pe care 1-a stîrnit pentru Ion Nestor, în 1933, tezaurul de la Mihăeni, pentru
care intervenea la Muzeul de antichităţi al Institutului de Studii Clasice, pentru
a primi aprobarea studierii şi publicării sale2 3•
Vorbind despre obiectivul major - Porolissum - trebuie să scoatem în relief
meritul pe care I-a avut Secţia şi, în primul rînd, secretarul acesteia, Constantin
Daicoviciu. Acesta a determinat instalarea unui paznic - controlat de învăţătorul
din sat24 - iar în 1934, 1939 (100 OOO lei) şi 1940 (160 OOO lei) a executat săpături
arheologice, în colaborare cu L. Ghergariu. 1n vara anului 1935 C. Daicoviciu intervenea Ia Rezidenţa regală a Ţinutului Someş pentru a se acorda fondurile necesare continuării lucrărilor de Ia Porolisswn, arătînd că scopul lor este „desgroparea şi
studiul urmelor arheologice din epoca preistorică şi pînă în cea daco-romană, de
care· e legată originea şi formarea poporului român, ca şi toate problemele obîrşiei
noastre ca neam"2s.
După 1940, cînd în urma odiosului Dictat de la Viena această stdţiune
arheologică, rămasă în teritoriul vremelnic cedat, a fost cercetată de pe poziţii
antiştiinţifice, infirmîndu-se adevărul istoric, C. Daicoviciu a reafirmat răspicat
necesitatea intensificării în viitor a studierii unor asemenea monumente. Pe această
linie,' în 1946-1947, intre obiectivele „Programului de lucrări" al Colectivului de
arheologie şi istorie de la Cluj, au fost înscrise cercetări şi săpături de-a lungul
„limesului" roman de V şi E şi cercetări pe graniţa de E şi N a Daciei Romane, in
care scop se alocau 46 de milioane26 . Se prefigura astfel o direcţie de cercetare strict
ştiinţifică, care s-a dovedit a fi de o importanţă capitală pentru cunoaşterea unor
aspecte complexe din problematica culturii materiale şi spirituale din Dacia Romană
şi din vecinătatea ei.
Şi alte obiective arheologice din Sălaj s-au bucurat de atenţia Comisiei Monumentelor Istorice. Astfel, Nicolae Iorga, solicitat să dea aprobare sătenilor din
Buciulll pentru a construi edificiul noii biserici folosind material arheologic din
obiedivul apropiat, le interzicea aceasta cu desăvîrşire. EI fusese informat de
către C. Daicoviciu că „De la o cercetare sistematică a acestei cetăţi am putea
aştepta cu bună dreptate, o serie de informaţii preţioase cu privire Ia apărarea
Daciei şi la părăsirea acestor teritorii de către Romani. De aceea suntem de
părere că nu se poate admite sub nici un cuvint exploatarea acestor ruine din
partea comunei bisericeşti pentru material de o construcţie"27. Totodată, Secţia de
Ia Cluj informa autorităţile locale: „Cetatea Romană de la Bucium face parte din
linia de apărare a Daciei şi constituie pentru istoria trecutului acestui popor un
document de cea mai înalt!· valoare. Această cetate trebuie să fie cercetată de
8pe!'inlişti şi considerăm că în curind să şi înceapă săpături sistematice care vor
IAmuri o mulţime de probleme în legătură cu apărarea, romanizarea şi părăsirea
nar·id. Ar fi un păcat de neiertat să lăsăm să se distrugă sistematic aceste documente preţioase ale trecutului, pentru o foarte slabă recompensA materialA ce ar
da exploatarea de piatră şi cărămizi. Dacă sub regim străin, guvernele ungureşti
au admis sau chiar au încurajat asemenea distrugeri de monumente romane în
Ibidem, nr. 663, IX 1936 şi 713, 26 IV, 1937.
Ibidem, nr. 629, 18 VI, 1938.
23 Ibidem, FISC, nr. 118, 1933.

21
22
24

Arh. CMIT, nr. 684, 10 VIII
Ibidem, FISC, 1940.
Ibidem, nr. 115, 1946.
7
2 Ibidem, 704, 26 II 19-10.
2s Ibidem, nr. 705, 26 II 1940.

şi

668, 3 II 1939.

25
~6
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Dacia, pentru motive lesne de înţeles, noi nu putem să ne distrugem certificatele
noastre de romanitate pe acest pămlnt"2B.
Odată cu primele cercetări organizate, ca o consecinţă normală a nevoii de
protecţie a patrimoniului cultural, s-a pus, şi în Sălaj, necesitatea infiin ţării unei
instituţii muzeale. Cind, in anul 1938, C. Daicoviciu recupera o inscripţie, apreciată
a fi o „extrem de importantă dovadă despre viaţa strămoşilor de la Porolissum,
atestind ridicarea unui templu în timpul împăratului Caracalla ... ", el propunea:
„Cum un asemenea document important nu poate rămine la Traniş, de unde U.'?Or
ar dispare, ci trebuie să fie lntr-un muzeu, spre a putea fi studiat şi de alţii ln
orice moment, cu onoare vă rog, Domnule Prefect, să binevoiţi a dispune ca inscripţia cu pricina să fie adusă şi aşezatA în Muzeul „Astrei", pe care dorim să-l
facem într-un Muzeu al Porolissurn-ului şi al judeţului Sălaj. Dispariţia unui asemenea document ar însemna o ireparabilA pierdere pentru ştiinţă şi patrimoniul
naţional"2 9 .

Un alt document care ne vorbeşte despre nevoia unei instituţii muzeale este
prilejuit de adresa CMI către judeţ pentru a proteja un monument funerar descoperit întîmplător în anul 1940, la Unguraş'°.
In răspunsul lui L. Ghergariu, acesta cerea sprijin pentru a face la Zalău „un
muzeu istoric şi etnografic al judeţului Sălaj"3t.

Prezentînd cîteva aspecte din istoricul faptelor de apărare a patrimoniului cultural în judeţul Sălaj, nu facem altceva decît să încercăm
să luminăm mai bine faptele unor înaintaşi care au crea posibilitatea
- luptînd pentru păstrarea lui - de a avea astăzi, aici, mărturii istorice
ocrotite, cercetate şi puse în valoare aşa cum bine merită.
IOAN

OPRIŞ

ANEXE:

1.

Universitatea Regele Ferdinand
Institutul de Studii Clasice
Domnule Director,
Ocupîndu-mă în cadrul funcţiunii mele, cu antichităţile pre- şi protoistorice
ale întregului ţinut românesc şi străduindu-mă a valorifica pe cit cu putinţă cit
mai multe din aceste antichităţi în vederea unei încercări de sinteză, mă adl'esez
D-niei Voastre cu rugAmintea de a-mi permite publicarea tezaurului de aur· din
comuna Mihăieni (fostă Mihalyfalva), jud. Sălaj, aflător în colecţia Muzeului de
Antichităţi a Institutului
ce cu onoare conduceţi şi constînd din următoarele
obiecte:
1. o brăţară de aur; corpul canelat, capetele lăţite
2. un nasture conic de aur, cu tortiţă in interior
:L 3 (trei) perle tubulare, lungi, prevăzute cu cite trei aripi semicirculare
4. 5 (cinci) perle de aur, avind fiecare cite patru mici hemisfere pe corp
5. 128 (una sută două zeci şi opt) perle inelare de aur
După obiectul nr. 1 rog a mi se face şi o fotcgrafie care să-l redea văzut din
faţă, adică privind asupra capetelor lăţite.

29
30
31

Ibidem, nr. 636, 5 VIII Hl38.
Ibidem, nr. 668, 18 IV 1940 adresa CMI.
Ibidem, nr. 385, 25 XI 1940.
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In credinţa că veţi soluţiona cererea mea cu înţelegerea cu care Institutul
m-a onorat întotdeauna, rămîn, D-le Director, cu multe mulţumiri şi adinc respect,
al D-niei Voastre
Ion Nestor
Asistent la Muzeul Naţional de Antichităţi
str. V. Emanuel, III, nr. 11, Bucureşti
D-sale d-lui Director al Institutului de Studii Clasice al

Universităţii

din Cluj

2.

Domnule Rezident Regal,
Excelenţă,

ln dorinţa de a cerceta şi pune !n lumină trecutul nostru românesc, Institutul
de studii Clasice al Universităţii din Cluj îşi continuă opera sa începută în primul
an după Unire şi desvoltată fără întrerupere timp de două decenii. Principalul
obiectiv al acestor cercetări e desgroparea şi studiul urmelor arheologice din epoca
preistorică şi din cea daco-romană, de care e legată originea şi formarea poporului
român, ca şi toate problemele obârşiei noastre ca neam. Importanţa capitală a cercetărilor arheologice din punct de vedere general ştiinţific ca şi naţional românesc
e îndeobşte recunoscută, şi ele s'au bucurat întotdeauna de sprijinul material şi
moral al autorităţilor noastre.
Rezidenţa Regală a Ţinutului Someş a arătat, de asemenea, în anul trecut o
de.osebită atenţie faţă de munca noastră, acordându-ne un frumos sprijin material,
cu ajutorul căruia am putut continua cu succes, în vara anului 1939, săpăturile
dela Cetatea romană din Porolissum /Moigrad, Sâlaj /, ca şi cercetări în alte
puncte din cuprinsul Ţinutului Someş.
Nădăjduind că şi de astădată, sforţările noastre vor afla deplină înţelegere,
facem un călduros apel la solicitudinea Excelenţei Voastre, rugându-vă să binevoiţi
a dispune ca în bugetul Ţinutului pe anul curent să fie prevllzută o sumă cât mai:
mare cu putinţll, cu ajutorul cllreia să putem continua săpllturile şi cercetările
privitoare la monumentele antice ale Ţinutului Someş.
Primiţi, Vă rugăm, Excelenţă, asigurarea deosebitei noastre stime.
Director,
C. DAICOVICIU
Administrator,
Excelenţei

Sale
Domnului Rezident Regal al

Ţinutului Someş,

CLUJ.
3.

ROMANI A
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
MUZEUL NAŢIONAL DE ANTICHITĂŢI
FUNDAT IN ANUL 1864
BUCUREŞTI STRADA VICTOR EMANUEL III, Nr. 11 - TELEFON 1.07.32
Nr. 15. - din 10 Ianuarie 1944
DOMNULE PROFESOR,
Avem onoare a vă înainta alăturat, ln copie, pentru documentarea Dvs., raportul Nr. 1948/1943 al Serviciului de Presă de pe Ungă Legaţia României la Budapest·a, adresat Ministerului Propagandei Naţionale, cu privire la săpăturile arheo-
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logice dela Porolissum. Acest raport ne-a fost trimis de Minister pentru documentare.
Anexele despre care se vorbeşte în raport se află la Ministerul Propagandei,
de unde le putem cere, dacă aveţi nevoie de ele.
DIRECTOR,
D-SALE DOMNULUI
PROFESOR C. DAICOVICIU, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE STUDII CLASICE,
UNIVERSITATE, SIBIU

4.

1948
COPIE
4 Noiembrie 1943
DOMNULE MINISTRU,
Ziarul „Keleti Ujsag" din Cluj - aci alăturat - publică o dare de seamă
despre săpăturile arheologice efectuate în judeţul SAlai. Aceste săpături s'au început
şi executat sub egida Muzeului Naţional Ardelean, în comuna Moigrad (jud. ~ălaj)
în scopul descoperirii ruinelor lui Porolissum de odinioară. Conducerea lucrărilor
a fost încredinţată profesorului universitar Roska Marton şi lui Radn6ti Aladâr,
custodele Muzeului Naţional din Budapesta.
Caracterizând chiar în introducere rezultatele faimoaselor săpături, articolul
scrie răspicat: S'au scos la suprafaţă documente care doboară definitiv teoria continuităţii atât de mult accentuată de români şi care însemnează pentru lumea
ştiinţifică valori inestimabile". Dealtfel chiar titlul articolului anunţă cu litere
izbitoare: ,,Descoperirile săpăturilor din judeţul Sălaj dau un răspuns eClatant
teoriei

continuităţii

daco-romane".

Toate faptele înşirate in cuprinsul articolului sub forma unor declaraţii ale
domnilor amintiţi mai sus, nu au alt rost decât acela de a susţine teza că odată cu
terminarea stăpânirii romane, în partea aceasta a Ardealului nu există nicio urmă
că viaţa ·dacilor ar fi continuat. In repetate rânduri, articolul din Keleti Ujsag
afirmă, pe baza unor mărturii fireşte, fictive, că teoria daco-romană nu are nici
un temei.
Ziarul Ellenzek - 29.X. - aci alăturat - anunţă şi el cu un titlu monstru
„rezultatele" aceloraşi săpături subliniind că „odată cu pustiirea Porolissum-ului s'a
stins în Ardeal şi viaţa romană".
Aceste dări de seamă pot servi ca material buletinului informativ al Direcţi unii de Studii.
Primiţi vă. rog, Domnule Ministru, asigurarea profundei mele consideraţi uni.
ŞEFUL

SERVICIULUI DE PRESA

ptr. conformitate,
Domniei Sale Domnului Profesor Al. MARCU
MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT AL PROPAGANDEI
Bucureşti
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5.
No 19-1944

Sibiu, 24 ian. 1944
Domnule Director,
La adresele d-v. nr. 04160 şi 04162 din 8 l.c., cu privire la propaganda unguîn legătură cu săpăturile dela Porolissum, am onoarea a vă răspunde că
îmi este mai de mult cunoscută această propagandă.
Singurul lucru ce îl putem opune acestei activităţi maghiare e intensificarea
lucrărilor arheologice dela noi din Ardeal. Săpăturilor ungureşti dela Porolissum
le-am putea opune, de pildă, cu mult succes, săparea marelui lagăr dela Turda
/Potaissa/. Publicaţiilor lor de specialitate care sunt impunătoare ca număr de
volume şi pagini !ii ies necontenit, noi le-am putea opune tot atâtea, mai bune.
Pentru aceasta, însă, după cum am arătat într'un memoriu înaintat d-lui
rească

Ministru Al. Marcu trebue ca Institutului dela Universitatea Cluj-Sibiu
dea posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea.

să

i se

Toate celelalte sunt vorbe goale şi fără de nici un folos.
Nu mă îndoiesc că d-voastră împărtăşiţi acest punct de vedere, ca unul ce
vedeţi mai larg decât ori cine lucrurile.
Daţi-mi deci, o mână de ajutor, insistând şi d-voastră la locurile competente
pentru împlinirea acelui program minim de organizare şi punere în funcţiune a
Institutului de Studii Clasice dela Universitatea din Cluj-Sibiu.
Primiţi, vă rog, Domnule Director, asigurarea deosebitei mele stime.
C. DAICOVICIU
D-Sale
Domnului Director al Direcţiei de Studii şi Documente
din Ministerul Propagandei Naţionale,
Bucureşti.

6.
Mişcarea

intelectualilor pentru refacerea ţării
Filiala Cluj
Colectivul de arheol<;>gie şi istorie. Nr. 116-1946
SCHEMA
programului de
Nr.

lucrări

proiectate pentru anul 1946-1947.
Cine face
lucrilrile

Obiectul

crt.
Cercetări

preist01'ice
a două aşezări preistorice, una
în Ardealul de Nord (se va preciza
localitatea ulterior), alta în Ardealul de
Sud (Partoş în jud. Arad sau
Tilrtăria în jud. Alba).

I.

Săparea

2

Suma anualil
necesaril

II.

Cer·cetări

Membrii Institutului de Studii
Clasice
JO.OOO.OOO. -

protoistorice.

Săpături la cetăţile dace din
Grildiştea Muncelului jud.

Hunedoara.

regiunea
Idem
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Cine face
lucrllrile

Obiectul

Suma anual!
necesar!

pentru epoca romană
arheologice în Banat :
castrul· roman dela Teregova şi cimitirul roman dela Mehadia.
Continuarea săpăturilor începute în
1936 la castrul roman dela Bologa,
jud. Cluj.
Cercetări şi săpături de-alungul
„limesului" roman de Vest şi Est.

Idem

40.000.000. -

IV. Cercetări pentru epoca postromană
Regiunea Blandiana jud. Alba şi o
localitate în Ardealul de Nord.

Idem

6.000.000. -

III.

Observaţii

Cercetări

Săpături

4

5

6

7

8

V.

Cercetări pe teren, pentru toate
epocele (Excursii de exploarare şi
verificare, în colectiv).
a) Cercetări în Banat, dealungul
Mureşului şi partea de vest
b) Cercetări pe graniţa de Est şi
Nord a Daciei romane.

Idem

VI. Cercetări în muzee
Se vor cerceta toate muzeele regionale
din Transilvania pentru cunoaşterea
lor şi verificarea modului de funcţionare
precum şi pentru stringerea materialului necesar pentru 3 lucrări de sinteză tipologic11. (una ·de preistorie şi
două din domeniul arheologiei romane).

Idem
Total lei:

6.000.000. -

8.000.00". 130.000.qo;J.

C 1 u j, 11 Noemvrie 1946.

~

Secret ar,

C. Daicoviciu

7.
26 Februarie Hl-10

704-1940.

Domnule

Preşedinte,

La adresa D-V. Nr. 284 din 19 Le., în legătură cu cererea Parohiei Ortodoxe
Române din comµna Bucium /judeţul Sălaj/, avizul nostru este următorul:
Ruinele romane din hotarul comunei Bucium sunt resturile unui Castru roman
care făcea parte din linia de apărare a provinciei Dacia de Nord-Vest. Dela c cercetare sistematică a acestei cetăţi am putea aştepta cu bună dreptate, o serie de
informaţii preţioase cu privire la apărarea Daciei şi la părăsirea acestor teritorii de
către Romani. De aceea suntem de părere că nu se poate admite sub nici un cuvânt
exploatarea acestor ruine din partea comunei bisericeşti pentru material de con-
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strucţie.

Aceasta ar duce la o totală distrugere a monumentului şi la o ireparabil!
pierdere a unor informaţii de ordin arheologic şi istoric. Ştim din experienţă că
în asemenea ocazii nu se caută cărămizi care sunt foarte puţine, ci se scot sistematic zid urile de piatră. Preţul destul de ieftin al pietrei de construcţie, care se
poate exploata în apropiere, nu face de loc jertfirea unui monument atât de preţios.
Vă rugăm să binevoiţi nu numai a respinge această cerere, ci a atrage atenţia Parohiei şi a preotului asupra importanţei acestor ruine din punct de vedere
naţional şi ştiinţific.
Preşedinte,

C. DAICOVICIU

D-Sale
Domnului

Preşedinte

al Comisiunii. Man. Istorice,
Bucureşti.

NEW DATA ABOUT THE PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE IN
THE SALAJ DISTRICT

(Su mm a ry)
The brief retrospective survey concerning the protection of the cultural heritaP.e in thP Sălaj district between 1918-1948 presents a large documentary evidence
referring to the efforts made for the protection and conservation of the historic'al
monuments of that part of the country. There are analysed the inltiatives and steps
taken by the Committee of Historical Monuments in Transilvania Department,
which militated for the conservation and restoration of the monuments, as well
as for setting up a district museum. There are especially emphasised the efforts
they made for convincing the authorities about the importance of the research and
protection of some archaeolcgical sites, first of al! the complex of Porolissum,
which means the nort-westernmost center of the Dacian world, and as such proves
the extension and continuity of ancient civilisation on Romania's territory.
A sPrie of scholars, such as N. Iorga and C. Daicoviciu, encouraged local
initiatives, as first of all that of the profesor Leontin Ghergariu, for researching,
protecting and sheltering important finds in a district museum.
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TEZAURUL DE BRONZURI DE LA SlG
RESTAURARE- CONSERVARE

In locul numit „Coasta Piscilii" din comuna Sîg (jud. Sălaj) au fost
descoperite intîmplător în anul 1972 mai mul1:e obiecte din bronz, considerate ca făcînd parte dintr-un depozit1 .
Piesele scoase din săpătură şi avînd greutatea totală de 4,4 kg. sînt:
- situlă de 1:ip Hajduboszormeni'; 5 ceşti de bronz de mărimi şi
forme diferite; coif (fragmente); 2 celturi; fragmente de phalere; frag".Ilente de seceră; 21 de brăţări de diametre diferite; fragmente de lamă
de ferestrău; vîrf de lance; 2 torţi.
Asupra stării de conservare a tezaurului se va aminti separat deoarece obiectele au fost afectate în chip diferit, de produşii de coroziune.
Nu se va amin1:i în lucrarea de faţă despre modul de tratare şi restaurare
a situlei, care a fost restaurată în cadrul Laboratorului de restaurare şi
conservare Cluj-Napoca. Ca o privire generală asupra obiectelor se poate
spune că, în urma analizelor de laborator se constată prezenţa cuprului
şi staniului (în aliaj) la toate obiectele. Tot pe baza analizelor de laborator s-a constatat prezenţa clorurilor în produşii de coroziune la toate
obiectele; mai puţin la brăţări, în procent mare la ceşti, celturi, fragmente de seceră, lamă de ferăstrău.
In urma observaţiilor macroscopice şi a analizelor de laborator s-a putut
stabili diferenţiat tratamentul pe grupuri de obiecte astfel:
- brăţări şi ceşti; celturi, fragmente de seceră şi ferestrău, torţi; fragmente
de phalere, vîrf de lance.
In acest an au intrat in lucru în laborator primele două grupuri de obiecte.
RESTAURARE
Brăţări şi ceşti

Brăţările în număr de 21 sînt de dimensiuni diferite: 20 de brăţări sînt circulare cu capetele ascuţite deschise petrecute sau nepetrecute. Ca mărime diametrul
lor variază de la 7,5 la 10 cm. Toate acestea sînt neornamentate. Excepţie face o
brăţară ovală cu capetele puţin îngroşate, deschise şi nepetrecute, ornamentată

1

T. Soroceanu -

E. Lak6, in

ActaMP, 5, 1981, p. 145-156.
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bogat. Ornamentaţia constă din incizii fine de diferite lungimi plasate in unghi,
oblic, sau zig-zag.
Toate brăţările sînt acoperite cu un strat verde-albăstrui ce reprezintă patina
nobilă a bronzului, iar în mică parte (400/o) suprafaţa lor este acoperită cu un
strat cu aspect poros de culoare verde-albicios.
Ceştile în număr de 5 se deosebesc în privinţa mărimii şi a ornamentaţiei.
Toate au fundul mic uşor bombat în interior, corpul uşor bombat de înălţimi diferite de la 5,5 cm la 7 cm. La toate ceştile toarta este mai mult sau mai puţin ornamentată prin incizie, puţin suprainălţată şi prinsă cu patru nituri, două în interior
şi două în exterior ..Buza ceştilor este uşor evazată. Trei dintre ceşti au corpul
ornamentat, dar şi aceasta este diferenţiat. Ornamentaţia constă din caneluri circulare la baza obiectului urmată de şiruri de proeminenţe mai mari sau mai mici
în tehnica „au repousse". Abundenţa ornamentaţiei variind de la trei şiruri pe
un obiect la şase şiruri pe un alt obiect. Cit priveşte starea de conservare ele sînt
obiectele din tezaur care au pus cele mai multe probleme. Produşii de coroziune
prezenţi sub formă de cloruri la toate ceştile au acoperit partea de jos a lor pînă
aproape de buză, într-un strat neuniform, dar foarte solzos. Restul obiectului a
fost acoperit cu un strat de patină nobilă. Nu numai produşii de coroziune au
fost prezenţi aici, ci şi lipsurile în obiect. Trei ceşti se păstrează aproape întregi,
exceptind una la care lipseşte toarta. Două dintre ele sînt foarte fragmentate şi
friabile. Lipsurile la cele două ceşti sînt mari, una mai păstrează o porţiune a
corpului, lipsind fundul din care cauză s-au consolidat doar fragmentele, neavînd
analogie pentru completare. (Pl. I-II).
Cea mai fragmentară este ceaşca la care ornamentaţia este şi cea mai bogată
(6 rînduri de proeminenţe şi trei rînduri de caneluri). S-au mai păstrat :l fragmente
din fund, o parte din corp, buză şi toartă (Pl. II).
Coroborind analizele de laborator în ce priveşte natura produşilor de coroziune
cu observaţiile macroscqpice s-a propus ca tratament imersia pieselor în soluţie de
hexametafosfat de sodiu 150/o pentru păstrarea patinei. nobile 2• In prealabil ipic~k
au fost degresate pentru a înlătura uiime de grăsimi provenite din manipulare sau
zacere tn sol. D111Pă degra>are cu acetonă au fost imersate in soluţie de hexametafosfait de sodiu unde au fost ţinute 188 'de ore. Zilnic la interviale de citeva ore
piesele au fost periate sub jet de aij)ă au perie moale, aceasta fiind nea-sară rpentrn
a mări accesibilitatea soluţiei la suprafaţa piesei.
Una dintre ceşti (pl. III, 1-2) după curăţare a trecut la completare. Toate
fragmentele fiind foarte friabile au fost consolidate în interior cu pînză de sticlă
şi răşini epoxidice de tip Araldyt Ay 103 + întăritor Hy 956. Tot pînză de sticlă
s-a folosit ca supo1 t in porţiunile lipsă ale piesei unde completările s-au făcut cu
duracryl (pi. IV, 1). Pe porţiunile completate cu duracryl o mare parte din ornamente au lipsit şi u fost necesară completarea lor. S-a negativat o porţiune de
ornament în dentaflex, iar în negativ s-au turnat bucată cu bucată proeminenţelE'
care ulterior au fost lipite pe corpul ceştii cu lichid de duracryl. Pentru ca porţiu
nile completate să nu facă notă discordantă cu restul obiectului 3 s-au colorat cu
pigment verde dizolvat ln lichid de duracryl în aşa fel ca să se obţină o culoare
apropiată de patina nobilă a bronzului. Pentru finisările necesare pentru redarea
formei ceştii cit şi a clarităţii ornamentelor s-a apelat la M.T.S. lucrîndu-se cu
freze de diferite mărimi (pl. V, 1-2).

Celturi, fragmente de

seceră ~i ferăstrău

Celturile în număr de 2 au dimensiuni intre 12,8 şi 13,9 cm. Buza îngroşată sctermină la fiecare cu urechiuşă. Ornamentaţia este diferită de la nervuri transversale şi în formă de unghi obtuz, la nervuri în formă de unghi ascuţit.
2 Plenderleith H. J., Conservarea
lul VIII.

antichităţilor şi

a operelor de

artă,

capito-

Norme privind reglementarea activităţii de restaurare a bunurilor istorice.
artistice, ştiinţifice, tehnice, de istorie naturală care fac parte din patrimoniul cultural naţional, CCES, Bucureşti, 1982, p. 19-20.
1
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Tezaurul de bronzuri de la Sig

Produşii de coroziune sînt prezenţi sub formă de crustă solroasă şi neuniformi
ce acoperă mare parte din suprafaţa obiectelor dar şi interiorul lor. Fragmentele
de secerii sînt de dimensiuni mici 12,2 cm. cu nervuri xn lungul lamei. Produşii de
coroziune sînt prezenţi şi aici în cantitate mare chiar sub formă de aglomerări.
Analizele de laborator şi observaţiile macroscopice au constatat prezenţa
patinei nobile în cantitate mică faţă de cea activă, astfel că tratamentul ce se va
aplica obiectelor urmăreşte curăţirea radicală a lor cu renunţarea la patina nobilă.
Piesele au fost imersate în soluţie de E.D.T.A. 3,750/0 cu un ph. 9,5-10 unde au fost
ţinute mai multe zile. Periodic au fost periate sub jetul de apă cu perie de sirmă
pentru a accelera curăţirea de produşii de coroziune. In interiorul unui celt a
fost observată prezenţa unei bare de bronz (6,5 cm.) sudată la celt prin zacere
de produşii de coroziune (pl. VI-VII).
Acelaşi celt a necesitat completarea buzei şi a unei porţiuni din urechiuşă.
Aceste completări s-au făcut cu duracryl (pl. VIII, 1). Pentru ca aceste obiecte
să nu facă notă discordantă cu restul tezaurului la care s-a păstrat patina nobilă
cit şi pentru o mai bună conservare în timp a lor, s-a refăcut patina pe cale
<'himică. Obiectele degresate au fost imersate în soluţie de:
- clorură de amoniu; clorură de sodiu; apă oxigenată; apă distilată;
Piesele ~mersate în soluţie au fost urmărite pînă ce reacţia a slăbit din intensitate după care au fost scoase pentru intensificarea culorii patinei ln atmosferă.

CONSERVARE FINALA
metodă de ronservare am optat pentru metoda parafinării. Obiectele au
fost încălzite după care parafina topită a fost aplicată prin pensulare. Sub influenţa
parafinei obiectele îşi împrospătează culoarea atit cele la care patina nobilă s-a
păstrat cit şi cele care au fost patinate chimic.
Pentru păstrarea în bune condiţii a obiectelor restaurate se necesită încadrarea

Ca

pal'dmetrilor microclimatici în limitele prescrise 4 •

Prin restaurarea obiectelor de faţă şi păstrarea lor în condiţii optime,
colectia de tezaure al muzeului nostru a crescut cu un frumos tezaur
de br~nzuri ce va putea fi expus în vitrinele Muzeului de istorie şi artă
Zalău

(pl. IX-X).
ANA POP

THE BRONZE HOARD OF SIG

Restauration and conservation
(Su mm ary)
The bronze items dealt with belong to a bronze hoard discovered in Sîg village,
district. According to the nature of the corrosion and according to the necessary treatment, the items were put in three groups: 1. armrings and bowls;
2. axes and fragments of sikles; 3. helmet, handles, fragments of phalerae.
In 1983 the groups 1 and 2 were treated. For the first group a Na hexametaphosphate (150/o) solution was used în oder to conserve the patina. For the second
group a E.D.T.A. solution with a 9,5-10 ph was used, in order to take away the
corrosion products and the patina. The lacking parts of the bowls were replaced
by duracryl.
The final conservation was done by layng parraffin with a brush.
Sălaj

' Legea nr. 63 '197 4 cu privire la ocrotirea patrimoniului cultural
B•.;c ure"jti, 1980, p. 23.
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Planşa
ceşti,

I. I ; 2 ; 3
înainte de restaurare
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-

Plansa II. 1; 2
ceşti, înainte de restaurare
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Plansa III. 1; 2

-

ceaşcă, înainte de restaurare

Planşa

-

Planşa

ceaşcă, după

IV. 1
completare

V. 1 ; 2

ceaşcă, după

restaurare-conservare
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Planşa

celturi, fragmente de

VI. 1-2; 3-4; 5
de fierestrău, înainte de restaurare

seceră şi
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Planşa

celt,

Planşa

celt,

VII. I.

după curăţare

VIII. I.
completare

după

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Planşa

X. 1

brăţări, după

restaurare

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

RESTAURAREA UNEI SABII

ŞI

A UNUI PUMNAL DE TIP APA

In cursul lunii iulie a anului 1982 au fost predate spre restaurare
laboratorului secţiei de istorie două piese de bronz şi anume: sabia şi
pumnalul de tip Apa, avînd numerele de inventar 2354 respectiv 2~55.
Cele două piese au fost descoperite la Oradea în cursul anului 1900 în
punctul „Cărămidăria Knapp", fiind cunoscute în literatura de specialitate1. Din momentul descoper:irli şi pînă în 1959 au fost păstrate în
colecţia Liceului nr. 4 din Oradea, după care au fost incluse în colecţiile
muzeului orădean.
Cele două piese sînt considerate ca făcînd parte dintr-un depozit,
probabil aparţinînd unui războinic 2 . Tot literatura de specialitate face
legătura între tipul Apa si o spadă aflat în mormîntul VI de la Micene.
Pe de altă parte, în morrnîntul II de la Micene s-a găsit un pumnal de
o formă foarte apropiată celui de la Criţ, ca şi a celui ce însoţeşte sabia
de tip Apa din depozitul de la Oradea~.
Sabia

Obiectul era întreg, pierderi de material de mică întindere putindu-se cbserva
la miner, tăiş şi virful sabiei (fig. 1-4). Cele două constituente - miner şi lamă
- erau solid îmbinate prin patru nituri simetric dispuse faţă de nervura mediană,
axa de simetrie perfectă pentru întreg ansamblul piesei. O ornamentaţie bogată, cu
puncte, Unii spiralice şi geometrice acopereau zona de îmbinare a minerului şi
douA fişii înguste de-a lungul a două treimi din lamă. Extremităţile părţii cilindrice a minerului erau marcate cu cercuri paralele. Orificiul superior al minerului
era marcat cu un motiv punctat care a ieşit la iveală după tratare. Intreaga ornamen.taţie, de un înalt rafinament, a fost realizată prin incizie.
Sabia este din bronz şi patina ei nobilă prezintă o impozanţă frumuseţe, aşa
cum l!sa să se vadă o zonă a minerului, răzuită cu energie de posesorii anteriori.
Pentru a fi corecţi cu un obiect de asemenea valoare, trebuie să amintim că erau
vizibile zgirieturi adlnci în patina verde-albastră, dovezi ale unui tratament nu
tocmai blajin şi absolut lipsit de consideraţie. Sabia fusese vopsită - evident ulterior descoperirii - cu bronz aurit, fapt care afectase culoarea naturală a patinei
şi masca ornamentaţia. Patina, de grosime constantă (aproximativ un mm) urma
fidel ornamentaţia care cindva era incizată pc cele două feţe ale sabiei.
Al. D. Alexandrescu, Spadele de bronz de pe teritoriul R. S. România, Bucu1968 (rezumatul tezei de doctorat), T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul
Transilvaniei, Bucureşti, 1978, p. 92-94; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de
bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 41.
1

reşti,

2

Al. D. Alexandrescu, op. cit.

a Ibidem.
36 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. Vlll/1984
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Intrucit patina sabiei era nobilă, se impunea un tratament care să nu o
afecteze, ci să-i purtă în evidenţă adevărata valoare estetică•. Practic s-a recurs
la un tratament indicat pentru prezervarea patinei nobile şi înlăturarea celei active
cu soluţie în concentraţie de 50/o de sesquicarbonat de sodiu".
In scopul degresării şi mai ales a îndepărtării bronzului auriu, sabia a fost
imersată în acetonă timp de două ore. Lacul fiind peliculizat la nivelul suprafeţei,
nu a necesitat un timp mai îndelungat pentru dizolvare. Prin pensulări directe în
baia de solvent s-a indepărtat aproximativ jumătate din stratul inestetic.
Tratamentul chimic a implicat o imersare de 34 de ore în soluţia de sesquicarbonat de sodiu. Pe parcursul acestui interval de timp au fost efectuate mai multe
perieri sub jet de apă distilată. Pentru o completă îndepărtare a bronzului aplicat,
~-au degajat sub lupă - toate inciziile modelului şi s-a efectuat o răzuire superficială de foarte mică grosime, mascindu-se astfel zgîrieturile rebele amintite.
Operaţia a fost efectuată cu un bisturiu pentru chirurgia ochiului. Astfel s-a putut
pune în valoare întreg ornamentul piesei (vezi desenul), revitalizîndu-se şi culoarea
naturală a patinei. S-au efectuat şi completări de mică întindere la nivelul tăişului
şi minerului şi s-au consolidat două nituri, totul cu răşină tip Araldyt (Ay103),
colorată cu praful de patină rezultat de la răzuire.
Pentru conservare finală am apelat la metoda parafinării. Sabia avînd 430 mm
lungime a fost încălzită pe porţiuni sub acţiunea directă a unui bec IR şi pensulată cu parafină topită. Obiectul astfel conservat îşi recapătă prospeţimea culorii
~i un uşor luciu (fig. 6-12).

Pumnalul
Urmele unor intervenţii anterioare neavizate erau evident vizibile şi pe pumnal. Obiectul se prezenta sub forma a trei fragmente inegale, cîndva lipite intre
ele - în ciuda faptului că lipsea o porţiune - şi fixate cu un fir de nylon transparent, pe un suport de plexy, a cărui formă urma discret conturul obiectului,
(vezi desenul). Se poate afirma cu certitudine că fragmentele fuseseră vopsite cu
bronz auriu, ceea ce a dat o tentă bej-maronie suprafeţei. Erau vizibile urmele
unor zgîrieturi recente - comparativ cu vîrsta obiectului - chiar ruptura era
de dată recentă, întrucît nu era acoperită cu patină. Se poate presupune că obiectul
era fragilizat sau fisurat din vechime, dar rupturile au survenit la descoperire.
Lama pumnalului prezenta o secţiune rombică, cele două nervuri mediane
fiind pronunţate. Lipsea vîrful pumnalului, iar la extremitatea opusă se putea presupune existenţa unui miner aplicat cu patru nituri, sugerată de cele patru orificii
dispuse simetric. Fragmentele reproduceau la scară redusă lama unei săbii de
tip Apa şi nu prezentau nici un ornament. Patina, nobilă, de culoare albastră virînd
spre verde era tipică obiectelor de bronz. Din rupturi s-a evaluat ca fiind cuprinsă
între 0,5 şi 1 mm. grosime.
In urma observaţiilor făcute s-a trecut la restaurarea pumnalului.
Prin imersare de durată - 48 de ore - în acetonă (p.a.) s-au înlăturat urmele de impregnare (probabil plexy dizolvat, Jacul bronzului) şi eventualele urme
de grăsimi. Testul de umiditate 6 a demonstrat că patina era nobilă. Fragmentele
au fost tratate cu soluţie 50; 0 sesquicarbonat de sodiu (obţinut din carbonat Şi
bicarbonat de sodiu), timp de 4 ore. Acest tratament chimic nu a impietat asupra
patinei nobile. După spălările de rigoare, efectuate în apă distilată, fragmentele
au fost ţinute in alcool etilic (48 ore). Urmele de bronz auriu aU: fost "îndepărtate
prin răzuire superficială.
M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă
1970, p. 154.
s Ibidem, p. 154.
8 H. J. Plenderleith, Conservarea antichităţilor
reşti, cap. VIII.
4

şi

a monumentelor istorice,

Bucureşti,
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S-a trecut la întregirea obiectului. ln funcţie de forma fragmentelor am evaluat lungimea zonei pierdute pe care am reconstituit-o din răşină Araldyt (Ay103),
lnglobind şi praful de patină recuperat de la intervenţia anterioară. Această completare s-a făcut in conformitate cu principiile şi normele de restaurare'. Fasonarea
mecanică s-a efectuat cu bisturie şi hirtie abrazivă cu granulaţie foarte fină. Nu
S-au completat virful şi minerul pumnalului (fig. 13).
Ca metedă de conservare finală am optat pentru parafina-Pe.
Pentru păstrarea, in general, a obiectelor restaurate, in cazul de faţă a sabiei
şi pumnalului tip Apa se indică încadrarea parametrilor microclUI1atici in limitele
prescrise 8 şi in special evitarea contaminării cu praf care aderă uşor la parafină.
Descoperite in acelaşi loC' şi la aceeaşi dată, provenind din aC'eeaşi epocă,
cele două obiecte au patină de culoare diferită. Această deosebire nu se poate
pune dedt pe seama compoziţiei chimiC'e9 , cu toate că elementele chimice prezente
variază in cantităţi nesemnificative de la sabie la pumnal.

Am găsit necesar a face cunoscută restaurarea acestor două piese nu
atît pentru problemele speciale ridicate de intervenţii, cît mai ales pentru
faptul că s-a degajat ornamentaţia sabiei de tip Apa de la Oradea, permiţînd reconstituirea întregului model.
OLIMPIA

MUREŞîlN

THE CONSERVATION OF A SWORD AND OF A DAGGER OF THE APA-TYPE
(Sum ma ry)
From the first time, after the restauration of the sword and of the dagger of
the Apa-type from Oradea, their true arnamentation came out.
The two items have supported mecanic trcatments and chemical treatment with
natrium sesquicarbonatum 50/0.

7
Norme privind reglementarea activităţii de restaurare a bunurilor istorice,
artistice, ştiinţifice, tehnice, de istorie naturală care fac parte din patrimoniul cultural naţional, C.C.E.S„ Bucureşti, 1982, p. 18-21.
8 Legea nr. 63/1974 cu prit.:ire la ocrotirea patrimoniul cultural naţional, Bucu-

reşti,

1980, p. 23.
M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit„ p. 41.
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2 Pumnal. Scara 1 : 3
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EXECUTAREA COPIILOR CERAMICE IN LABORATORUL
DE RESTAURARE

Cerinţele crescinde din partea unor instituţii (şcoli, muzee) dar îndeosebi necesitatea înlocuirii obiectelor fragile din expoziţie ne-au obligat la executarea copiilor ceramice.
Copiile au fost executate după materiale ceramice cu utilitate diversă
(unelte, cahle, fragmente de vase etc.). Ca material de amprentare ne-am
limitat la: a). cauciuc siliconic sau latex (Revultex MR); şi b). ipsos.

, a). Cauciucul siliconic sau latex-ul îl folosim în cazul obiectelor lipsite de
conicitate sau cind acestea ar necesita forme din bucAţi. După acoperirea obiectelor
cu un strat protector (nitrolac, PV A, etc.) executAm negativele din cauciuc siliconic sau latex. Stratul izolant poate fi mai gros fără a atenua detaliile. Surplusul
de peliculă izolantA se înlătură după amprentare. Aplicarea unor pelicule izolante este necesară deoarece la desprinderea negativului pot fi antrenate particule
de material, iar ln cazul latex-ului amoniacul din compoziţie reacţionează cu mineralele din ceramică, schimblnd cromatica culorii obiectului.
In cazul amprentării cu latex se lucrează cu 4-5 straturi, executîndu-se paturi
de stabilizare doar pentru obiectele mijlocii şi mari.
b). Amprentarea cu ipsos este folosită la obiecte cu conicitate, care nu necesită forme din bucăţi. Ca şi in primul caz obiectele trebuie impregnate. După
executarea negativului de ipsos (cu o grosime de 2--4 cm., în funcţie de mărimea
obiectului) acesta va fi lăsat să se usuce, în prealabil scoţindu-se obiectul şi executindu-se patru adincituri de ghidare la colţuri. Uscarea se face la temperatura
camerei. Grăbirea uscării negativului duce la scurtarea utilizării prin spargerea
acestuia.
După uscarea completă a negativului de ipsos, acesta va fi izolat pe margine
(lacuri, grăsimi, săpun), se aşează obiectul şi se execută cea de-a doua valvă dacă
este necesar.
Argila utilizată la executarea copiilor face parte din categoria celor feruginoase, ordinare. De fapt utilizAm trei feluri de argilă, ln unele cazuri, ea provenind
din zăcăminte folosite şi in preistorie. lncercările de turnare a argilei în forme
nu au dat rezultate mulţumitoare, în cazul negativului de cauciuc avind loc o contracţie puternică care a dus la deformarea negativului. In cazul negativelor de
ipsos contracţia la fel de puternică nu a dus la deformare, în schimb s-a obţinut o
copie cu aproximativ 100/o mai mică declt originalul. Cauza constă în pierderea
apei de constituţie. Am recurs la presarea argilei în tipare. Lutul plastic, dar nu
lipicios, este presat în valvă. In cazul utilizării metodei bivalve el se presează cu
valva inferioară. Valva (valvele) neimpregnate absorb o parte din apa de constituţie. Se aplică sau se incizează apoi litera C, pentru a nu se crea confuzie. După
uscarea copiei aceasta se desprinde singură din valvă; în cazul utilizării negativelor
din cauciuc, acestea vor fi desprinse cu grijă, netezindu-se apoi marginile.
Arderea este precedată de o „coacere" la cca. 200°C, după care sînt arse între
500-900°C. Arderile sînt executate în cuptor cu gaz, electric sau foc de mangal,
in funcţie de culoarea şi gradul de ardere a originalului. Dacă culoarea neagră şi
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cărămizie

se obţin fără greutate, nuanţele de portocaliu brun ridică reale probleme, ele fiind redate prin culori tempera. După ardere copiile faţă de original
prezintă contracţii de 2-30/o. in funcţie de mărime şi argila utilizată.
Fireşte, metoda prezintă avantaje şi dezavantaje. In primul rînd, aspectul este
mult mai apropiat de original decit cel al copiilor din ipsos; rezistenţa fizică şi
chimică este mai mare. In unele cazuri prezintă un instrument de lucru pentru
arheolog si fotograf.
Ca dezavantaj principal se poate socoti contracţia argilei, copiile fiind în
totdeauna mai mici decit originalele, chiar dacă se aplică tratamente de mărire a
negativelor de cauciuc. „Accidentele" de spargere a copiei in timpul uscării sau
arderii pot fi înlăturate dacă uscarea este lentă şi arderea progresivă.
ŞTEFAN

CADARIU

.·,
DIE HERSTELLUNG VON ABGUSSEN NACB
IN RESTAURIERUNGSWERKSTATT

KERAMIKGEGENSTĂNDEN

(Z u s sa m m e n fa s s un g)
Die Nachfrage seitens von Institutioncn (Schulen, Museen), vor allem aber
die Notwendigkeit des Austausches von Ausstellungsgegenstănden machte · die
Herstellung von Abgussen notig. Um eine je grossere Ahnlichkeit mit dem Original
zu erzielen wurde fi.ir die Abgussen Ton verwendet.
·
Die Negative wurden aus Silikonkautchuk hergestellt, aus Revultex MR tu.ir
die komplizicrteren Originale). Gips fiir die einfd'chen. Kopien wurden nacb Werkzeugen, nach Ornamentalplatten Keramikfragmenten usw. gemacht. Der Versuch,
Ton in Formen zu gicsscn, schcitcrte teils weil er Spri.inge und Riesse bekommt.
Deshalb wurdl' dcr Ton in Formen gepresst. Nachdem die Kopie getrocknet
war, !Ost sic sich selbst aus dem Negativ. Die Rănder werden retouchiert, dann
sind sic bei 200°C gebrannt, wonach das eigentliche Brennen bei 500-900''C folgt.
Das schnelle Brennen ist moglich, weil gewi:ihnlicher, eisenhaltiger Ton verwendet
wird.
Der Vorteil besteht bekanntlich in der Ahnlichkeit der Kopie mit dem Original, în seiner mechanischen Festigkeit und in seiner erhohten chemischen Festigkei t dem Gips gegeni.iber.
Dcr Nachteil besteht darin, dass die Kopien um 2-30/o kleiner sind als die
Originale, je nach der Grăsse des kopierten Gegenstands und der Qualităt des
Tons. Abgusse wurden nur nach archăologischcn Gegenstănden hergf>stellt.
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2. Pintaderă neolitică
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copie
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VEGETAŢIA LEMNOASA DE LUNCA DIN ZONA MUNŢILOR PLOPIŞ

Munţii Plopişului, cunoscuţi în literatura geografică şi sub denumirile Munţii de Aramă sau Muntele Şes, fac parte din Carpaţii occidentali, grupa Munţilor Apuseni şi sînt situaţi în partea nord-vestică a
acestora. Infăţişarea lor de ansamblu este aceia a unei •culmi unitare şi
pr:elungi (cca 40 Km lungime şi 12-15 Km lăţime) care începe în zona
defileului Crişului Repede la V de Ciucea şi se desfăşoară spre N-V,
pierzînd treptat din înălţime, pînă pe aliniamentul localităţilor DernaVoievQzi-Borumlaca. Delimitarea lor se face cu uşurinţă deoarece ei se
prezintă sub forma unui horst, înconjurat de zone mai coborîte cu aspect
depresionar. Fundamentul geologic al Munţilor Plopiş îl reprezintă cristalinul autohton al Munţilor Bihorului, acoperit parţial de o cuvertură
sedimentară constituită din şisturi argiloase cafenii cu intercalaţii de
marnocalcare, conglomerate şi cakare dolomitice, toate atribuite ca vîrstă
tri?sicului inferior şi mediu (Ciornei 1953; K r aut ne r 1940). In
de~lurile piemontane care tivesc bordura Munţilor Plopiş, predominante
sînt depozitele sedimentare mio-pliocenice, reprezentate prin conglomerate, marne, gresii şi argile nisipoase.
Văile care drenează aceşti munţi sînt în general adînci şi înguste,
puternic umbrite mai ales cele de pe versantul nordic, şi cu un topodimat mai rece şi mai umed. Rîurile mai importante de pe versantul
nor.c;lic, care aparţin bazinului hidrografic al Barcăului, sînt următoarele:
valea Topliţei, valea Boului, valea Iazului, valea Mare, valea Albă, valea
Bistra. şi valea Fizeşului. Cele mai importante văi de pe versantul sudic
sînt: valea Borodului, valea Răchiţilor, valea Omului, valea Gepiş, valea
Peştiş; valea Morii, valea Şinteului şi· ele aparţin bazinului hidrografic
al Crişulu~ Repede (Mi h ă i 1 e s cu 1963; Co 1 d ea 1972). In luncile
ace~tor văi se întîlnesc de regulă soluri aluviale care s-au format pe depozite. aluviale sau aluvio-coluviale, ·.de textură variată, necarbonatice,
sub fitocenoze de Salix purpurea şi Alnus glutinosa.

fo cele ce urmează vom analiza sub aspect geobotanic fitocenozele lemnoa5e
din luncile acestor văi intramontane. In numeroase Junci vegetaţia lemnoasă poten·
ţiali 'a fost defrişată, iar în prezent pe aceste terenuri se dezvoltă fie o vegetaţie
ierboasă; fle culturi agricole . .Precizăm că celelalte tipuri de cenoze forestiere, au
fost analizate âe noi in unele lucrări apărute anterior (Coldea 1970, 1971, 1975;
Miclăuş 1975).
· CI. Salicetea purpureae Moor 1958.
Ofd. Salicetalia purpureae Moor 1958.
·Al. Salicion triandrae Th. Muller et Gors 1958.

(;'.Qldea,
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ln această alianţă încadrăm sălcetele care vegetează, pe prW1dL"?urile inundabile de la marginea văilor şi pe soJ.urile aluviale, din etajul colinar şi submontan
al Mun\ilor Plopi.:;. Speciile caracteristice şi diferenţiale 'pentru aceste unităţi si.ntaxonomice sînt: Salix purpurea, Salix triandra, Salix fragilis, Salix pentandra,
Myricaria germanica, Mentha longifolia şi Heracleum sphonylium.
As. Salicetum purpureae (Soo 1934) Wendelbg.-Zelinka 1952. Pilcuri repre-

zentative pentru această asociaţie pionieră am intilnit, pe suprafeţe mai mari,
în 1W1ca Crişului Repede în apropierea localităţilor Groşi şi Aleşd, precum şi în
lunca văii Mari, nu departe de looalitatea Plopi.ş. Specia caracteristică pentru
asocia\ie şi totodată şi edificatoare pentru stratul arbustiv, care are o acoperire
inire 20-600/o, este Salix purpurea. In sinuzia arbustivă au mai fost intilnite şi
speciile: Salix triandra, Sali:r fragilis, Myricaria germanica, Populi.:.:. alba, Alnus
glutinosa şi Rosa canina, prin a căror participare acoperirea stratului arbustiv se
ridică la o mediie de 600/o. Alături de aceste specii lemnoase în stratul ierbos al
asociaţiei apar cu o prezenţă şi uneori cu o acQPerire ridicată, unele specii higromezofHe cum sint Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Lysimachia nummularia, Stellaria nemorum, Potentilla reptans, care relevă particularităţile ecologice ale acestor
ecotopuri. Prezenţa în compoziţia floristică a asociaţiei şi a u.nor specii de altă
factură ecologică cum sint Euphorbio cyparissias, Poa compressa, Centaurea micranthos, Oxalis stricta, etc. reflectă neomogenitatea substratului edafic, respectiv
fazele diferite de solificare în care se întilnesc aceste terenuri populate de răchi lă
ro.?ie, începind de la prundişurile inundabLle şi pînă la solurile aluviale (Tabel nr. 1).
Pe măsură ce solul evoluează spre unul tLpic aluvial, pe aceste terenuri se vor
instala treptat, într-o succesiune naturală lentă, fitocenozele de Alnus gl!J.tino.~a.
CI. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
Ord. Fagetalia Pawl. 1928
Al. Alno-Padion Knapp 1942.
ln această aLianţă se încadrează fitocenozele specifice zăvoaielor, care vegetează frecvent pe soluri aluviale, în lunci, începînd din etajul colinar şi pînă în
etajul montan. Speciile mezohigrofile caracteristice şi diferenţiale pentru alianţă
sînt: Stellaria nemorum, Carex remota, Poa trivialis, Cirsium oleraceum, Sympnytum officinale, Aegopod-ium podagraria, Rubus caesius.
As. Stellario-Alnetum glutinosae Lohm. 1957 (Tabelul nr. 2). Fitocenozele de
anin negru (Alnus glutinosa) populea7.ă luncile din zona premontană a Munţilor
Plopiş, alcătuind uneori păduri compacte (valea Scudului, valea Morii),
apărind sub formă de pilcuri răsleţe (valea Şi.nteu) care mărginesc
şi făgeto-cărpinetele. Ele vegetează pe soluri aluviale mai mult sau

iar aJ.teori
carpinetele
mal puţin
glei?.ate (Co 1 d e a 1972). ln compoziţia floristică a asociaţiei sint bine reprezentate, atit speciile caracteristice şi diferenţiale pentru alianţă (190/o), cit şi cele pentru ordinul Fagetalta (210/o) şi clasa Querco-Fagetea (250/o). Stratul arborescent al
acestor fitocenoze îl formează specia Alnus glutinosa însoţită uneori de Acer campestre, Carpinus betulus şi Fraxinus excelsior. Prezenţa frasinului în aceste arini.şe
ne reaminteşte de unele fragmente ale asociaţiei Fraxino-Alnetum Matusz, 1952,
care probabil în trecut era mai bine reprezentată şi pe aceste lunci. Dar frasinul,
fiind o esenţă valoroasă pentru om, a fost mereu tăiată fapt care a determinat
rărirea considerabilă şi uneori dispariţia lui din at:este cenoze. Stratul aiibustiv
al asociaţiei este slab dezvoltat, datorită mai ales ruderallzării accentuate a fitocenozelor. Dintre speciile cu prezenţă mai mare în această sinuzie menţionăm pe
Crataegus monogyna şi CorylUs avellana. ln stratul ierbos al asociaţiei se remarcă
printr-o prezen\ă şi acoperire ridicată speciile Poa trivialis, Aegopodium podagraria,
Carex remata, Rubus caesius, Ranunculus ficaria, Poa annua şi Caltha palustris.
Ca o trăsătură specifică pentru aceste cenoze este prezenţa în compoziţia lor floristică a speciei Symphytum cordatum, element dacic caracteristic pentru făgetele
şi făgeto-cărpinetele de pe cuprinsul Carpaţilor româneşti. Sub aspect sindinamic
precizăm că zăvoaiele de anini constituie pentru aceste eootipuri cenozele în stadiu
de climax, cu un rol bine determinat în menţinerea echilibrului biologic. Pe lîngă
ro.lui lor de fitocl·noze tampon pentru celelalte formaţiuni forestiere, ele au un
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rol important, în conservarea unor specii dacice şi carpatice la altitudini .J<>ase,
precwn şi tn menţinerea reliefului natural împiedicînd alunecările de teren şi
procesele erozionale din aceste zone. De asemenea vegetaţia lemnoasă de luncă are
un rol important în oprirea viiturilor şi în reglarea cursurilor apelor.
GHEORGHE COLDEA
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Tabel nr. 1
As. Salicetum

pierpureae

(Soo 1934) Wendelbg.

Numărul ridicării

Altitudinea m.s.m.

Zelinka 1952

1
280

2
280

3
280

4
360

2.3
20
200

3
45
400

2,5
35

2,5

200

200

p

4.5

4.5

3.5

2.5

4

+

1.3

2.5
1.:J

4
2

+

3
2
2
2

+
+

2
3
3

Expoziţia

!nălţimea arbuştilor m
Acoperirea stratului ierbos
Suprafaţa analizată m•

O/
!O

Char. ass.
Sali:rc purpurea
Salicion triandrae el Saiicetalia purpurcae
~aliI triandra
Salix fragilis
Myricaria germanica
Saponaria officinalis
Mentha longifolia
Heracleum sphondylium
Salicion albae
Populus alba
Humulus lupulus
Rubus caesius
Lysimachla nummularia
Solanum dulcamara
Glechoma hederacea
I nsoJiloare
Alnus glutiosa
Rosa canina

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+.3

T

1.3

+ .:J
+-

+

+

1.3

+
+
+.4

+
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+
+
+

+
1.5

+

1.5

3
1
2
4
2
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(Ccmtinuare Tabel nr •.. 1.)
2
Agrostis stoloniiera
Stellaria nemorum
Poa trivialis
Potentilla rept8l1S
Euphorbia cyparissias
Oxalis stricta
Poa compressa
Centaurea micranthos
Stenactis 8lll1U&
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Artemisia vulgaris
Daucus carota
Setaria viridis
Erigeron canadensis
Cichorium intybus
Eupatorium cannabinum
Galium mollugo
Rorippa silvestris

1.3
+
1.5
+
+
+

3

4

3.5
+
+
+

2.5
+
1,5
+
1.5
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

1.5

4

~

1.5

+

6'"

5

+
+
+

'"''
„ i

2
2
3
3
3
2 .'
2
4
3
3
2
2:
2
2 „
2
2
2
I

+
+

.

2.5
+
+
2.5
+
1.5
+
+
+

+

Specii întîlnite într-o singură ridicare : Dactylis glomerata 1 : +, Lycopus europaeus I : +
Chrysanthemum leucanthemum I:+. Taraxacum officinale 1: +, Ilromus mollis 1 :+,
Myosotis caespitosa 1 : +, Festuca rubra 1 : +, Arenari& serpyllifolia 1 : +, Herniari& glabra
I : +, Silene alba 2 : +, Bellis perennis 2 : +, Equisetum arvense 2 : +, Ranunculus repens
2 : +, Polygonum lapatifolium 2 : +, Petasites hybridus 2 : +, Anagalis arvensis 2 : +,
Cyperus fuscus 2: +, Juncus bufonius 2: +, Sedum sexangulare 3: +, Carex hirta 3·; +,
Trifolium repens 3 : +, Sedum maximum 4 : +, Gypsophila muralis 4 : +, Echium vulgare
4 : +, Origanum vulgare 4 : +, Stellaria media 4 : +, Potentilla erecta 4 : +. Locul şi ,a'ata
ridicărilor: Lunca Crişului Repede (Aleşd), 31.V. 1969 - ridicarea 1 ; Lunca Crişului Repede
(Groşi), 29.IX.1969 - ridicările 2,3; Valea Mare (Plopiş), 27. XI. 1969 - ridicarea 4. · · ·.

Tabel.nr, 2

As. Stellario-Alnelum glulinosae Lohm. 1957
Numărul ridicării

Altitudinea m.s.m

1
270

Char. ass.
Alnus glutinosa
Stellaria nemorum

9
350

8
17
07

30
40
400

25
30
400

25
50
400

20
40
400

:'..,ţ

4.5
+

4.5

5.5
+.5

4.5

y.

4
360
V
5
23
07

5
340

6
450

7
460

20
06

3
390
V
5
20
06

8
06

18
07

20
50
400

20
40
400

25
40
400

25
50
400

20
25
400

3.5
+

4.5
+

3.5
+

4.5
+

Expoziţia

Înclinarea în grade
?nălţimea arborilor m
închegarea coronamentului
Acoperirea stratului
ierbos %
Acoperirea litierei %
Suprafaţa analizată m 1

8
560
NV
8
20
08

2
280
V
5
20
06

sv

23
06

.

'

„

3.5
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(Continuare Tabel nr. 2)

2
Alno-Padion
Rabus caesius
2.5
Aegopodium podagraria
+
Ranunculus repens J _ .., f.~ L
Caltha palustris
..oL I.
~ I
Poa trivialis
Carex remota
Galeopsis speciosa
Matteuccia struthiopteris
Cirsium oleraceum
Symphytum officinale
Chrysosplenium alternifolium
+
Humulus lupulus
A patorium cannabium
Fagetalia
Asarum europaeum
Anemone nemorosa
Oxalis acetosella
Symphytum cordatum
Carex silvatica
Pulmonaria officinalis
Anemone ranunculoides
+
Corydalis solida
+
Geranium robertianum
Dentaria bulbifera
Euphorbia amygdaloides
Mycelis muralis
Mercurialis perf'nnis
Querco-Fagetea
Acer campestre
Fraxinus excelsior
Crataegus monogyna
+
Corylus avellane.
Ligustrum vulgare
Ajuga reptans
+
Glechoma hederacea
+
Geum urbanum
Viola silvestris
+
Stellaria media
+
Ranunculus fice.ria
2.5.
Dryopteris filix-mas
+
linpatiens nolitangere
Veronica chamaedrys
Moehryngia. trinervia
Circaea lutetiana
Carp inion
Carpinus betulus
+
Stellaria holostea
Carex pilosa
Arction
Sambucus nigra
+
U:rtica dioica
+

3

4

5

6...

8

9

10

1.5]
+
+
2.5

1.5
+
+
2.5

+
2.5
1.3
+
+

+

+

+

7

11

~.

+
+
+

+
+
+
1.5
2.5

+
1.3
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
1.5
+
+
1.3
1.5
+

+

+

1.5
+

+

+
+
+
1.5
1.3
2.5
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
1.5

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

1.3
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

II
II
I

+

+
+
+
+

IV
IV
IV
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II

+

III
II
IV
III

+
+.3
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
1,3

+
+
+

+

+.3
+

+

+
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+

V
IV
III
III
II
II
II.
II
Il

+

+

+

2.3

+

+

V

+
+
+
+
+

+

II

+
+
+
2.5
+

IV
IV
IV
III
HI
III
III
II
II
II
I

+

+

+
+
+

III
II
II

+

+
+

+
+

III
V
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(Continuare Tllbil nr. 2)
2
Anthriscus silvestris
Chelidonium majus
I nsoţitoare
Taraxacum officinale
Poa annua
Lysimachia nummularia
Euphorbia cyparissias
Rumex crispus
jcopus europaeus
Plantago major
Glyceria fluitans
Polygonum hydropiper
Juncus effusus
Cardamine pratensis
Heracleum sphondylium
Mnium cuspidatum
Hypnum cupressiforme

3

4

+

+
+
+.5

+
+

6

+
+
+

+
+
l.3
+
+
+
+
1.5

+
+
+
+
+
+
+
+.5

+
+

7

+

+
+
1.3

5

+
1.3
1.5

+
1.3
+
+

8

9

10

+

+
+

+

l.5
+
+

+

+

+

+
+
+
+

l.5
+
+
+
+

II
V

+

IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
II

+
+

III

+
+
+
+

+
+

III

+
+
+
+
+.3
+

11

n

II

Specii întîlnite într-o singură ridicare : Sanicula europaea I : +, Ranunculus auricom~
1 : +, Rosa canina 1 : +, Lathyrus vemus 2: +, Polygonatum latifolium 2: +, Equisetum
silvaticum 3 : +, Solanum dulcamara 3 : +, Primula acaulis 3 : +, Daphne mezereum 3 : +,
Paris quadrifolia 3 : +, Lamium galeobdolon 3 : +, Aposeris foetida 3 : +, Cornus sanguinea
3 : +, Melica uniflora 3 : +, Brachypodium silvaticum 3 : +, Campanula rapunculoides 3 : +,
Dactylis glomerata 3: +. Lapsana communis 3: +. Prunus avium 3: +. Trifolium repens
4 : +, Cerastlum caespitosum 4 : +, Prunella vulgaris 4 : +, Scirpus silvaticus 5 : +, Evonymus europaeus 5 : +, Mentha longifolia 5 : +, Galium cruciata 5 : +, Crepis paludosa 6 : +,
Equisetum palustre 6 : +, Carex brizoides 7 : +, Astragalus glycyphyllos 7 : +, Pyrua pyra.ste
9 : +, Evonymus verrucosa 9 : +, Bellis perennis 9 : +. Locul şi data ridicărilor : Pir. Şinteu
17.IV.1968 - ridicările 1,2; Valea Gepişului, 17.IV.1968 - ridicarea 3; Valea Morii, li.VI
1968 - ridicările 4-5; Valea Scudului, 7.VI.1968 - ridicările 6,7; Valea Boului (Tusa)
29. VI.1968 - ridicarea 8; Pir. Terhoi (comuna Cetea), l.VII.1968 - ridicarea 9.

LA VEGETATION ARBORICOLE DE PLAINE INONDABLE DANS LES MONTS
PLOPIŞ

(Resurne)
Apres une breve presentation geomor.phologique et geologique des Monts Pk>on fait une description floristique et ecologique detaillee de deux asociations
ligneuses de plaine inondable. L'a550ciation Salicetum purpureae (Soo 1934) Wendelbg.-Zelinka 1952 est plus pauvre en especes et elle peuple, dans la premiere
etape, Ies plaines inondables, aux sols peu evolues, d'habitude gravier. A mesure
de l'evolution du processus de pedogenese, dans ces stations vont s'instaler Ies
phytocenoses de l'association Stellario-Alnetum glutinosae Lohm. 1957, avec un
grand nombre d'especes. Les especes de reconnaissance pour l'alliance Alno-Padion
ainsi que celles de l'ordre Fagetalia et la classe Querco-Fagetea sont bien representees. Pour telles ecotopes, l'association Steltario-Alnetum glutinosae represente
la vegetation potentlelle dans la phase de climax.
piş,
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DOCUMENTAŢII

PENTRU CREAREA UNOR REZERVAŢII NATURALE
DE INTERES NAŢIONAL lN JUDEŢUL SALAJ

a rezervaţiilor naturale din ţara noastră, judeţul
o pată albă. Din acest motiv, Academia R. S. România,
prin Comisia Monumentelor Naturii, a iniţiat în anul 1980 o acţiune
pentru depistarea unor ecosisteme sau formaţiuni geologice de o deosebită valoare, în vederea declarării lor drept zone ocrotite.
Pe plan local, în baza deciziei nr. 25911975 a Comitetului Executiv
al Consiliului Popular Judeţean Sălaj, beneficiază de protecţie 4 rezervaţii
naturale (Staţiunea tinerilor naturalişti Jibou, Poiana cu narcise
de la Racîş-Hida, Balta Ceheiu, Valea Sălajului cu laleaua pestriţă),
4 locuri fosilifere (Gresiile „Grădina Zmeilor", „Stînca Dracului" Hida, Calcarele de Rakoczi de pe d. Rona - Jibou, Stîncile „Moşu şi
Baba" de lîngă Someş-Guruslău) şi un număll" de airborete şi arbori
seculari.
Prin studiile noastre, la care a participat un colectiv de cadre de
specialitate de la Centrul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca (Flavia
Raţiu, Florica Dan, Adriana Pop, Alexandrina Tarţa, Gh. Coldea, M.
Teodoreanu, T. Piciu), ne-am propus pe de-o parte să reanalizăm valoarea
ştiinţifică a rezervaţiilor judeţene şi deci interesul pe care îl prezintă
din punct de vedere al ocrotirii naturii, iar pe de altă parte să identificăm alte obiective valoroase sub raport biologic sau geologic. Această
sardnă a fost destul de dificilă, ca urmare a faptului că în ţinuturile
sălăjene cercetările de ştiinţele naturii sînt extrem de restrînse, iar
bibliografia botanică şi zoologică referitoare la această parte a ţării consemnează foarte puţine titluri; există însă lucrări detaliate în do:r.eniul
geologiei şi al paleontologiei.
1n final s-a apreciat că UJimătoarele 6 formaţiuni naturale din jud.
Sălaj prezintă interes major, justificîndu-şi statutul de viitoare rezervaţii
naturale: 1. Stanii Cliţului; 2. Lacul Ceheiu; 3. Mlaştina de la Iaz; 4.
Lunca Sălajului cu laleaua pestriţă; 5. Poiana cu narcise de la Racîş
Hida; 6. „Grădina Zmeilor" - Gîlgău Almaşului. Din documentaţiile tip
C.M.N. care au fost întocmite, prezentăm în cele ce urmează principalele
elemente care caracterizează cele cinci ecosisteme şi formaţiunea geologică mai sus amintite.
în actuala

reţea

Sălaj reprezintă
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D. MUNTEANU 1. Stanii

D. M. RAUS
Cliţului

St.anii Cliţului sînt situaţi imediat în aval de satul Cliţ, aparţinînd de comuna
pe malul stîng al Someşului. ln conformitate cu normele ortografice, pluralul substantivului stană este stane, dar localnicii folosesc varianta stani, pe care
o preluăm şi noi. Ei se înfăţişează ca un perete stîncos, cu panta de 60-70°, care
se ridică de la limita terasei de pe stînga Someşului pe o diferenţă de nivel de
140-150 m, baza sa situîndu-se la altitudinea de 220 m, iar nivelurile superioare
ajungînd pină la 360-370 m. Din punct de vedere geologic, stîncile de la Cliţ sînt
constituite dintr-o gresie cuarţoasă grosieră, datînd din oligocenul superior, stratificată in bancuri masive şi clivată puternic, cunoscută în lucrările de specialitate
sub numele de gresie de Cliţ.
Aceste gresii constituie suportul pentru o vegetaţie deosebit de interesantă,
dominată de prezenţa speciei Calluna vulgaris (L.) Hull. sau iarba neagră.
Element european avînd o răspîndire predominant atlantică şi nordică, iarba
neagră se află în ţara noastră la limita sud-estică a arealului ei. 'Este cunoscută
în deosebi din Munţii Apuseni, apoi din Carpaţii Orientali (în zona cursului superior al Oltului şi Trotuşului) şi mai rar din cei Meridionali, vegetînd intre
800-1200 m alt.; in judeţul Sălaj, iarba neagră fusese semnalată în Mţii Meseşului
şi la N de comuna Cizer.
Valoarea populaţiei de Calluna vulgaris de la Stanii Cliţului constă nu atit
in prezenţa sa la o altitudine neobişnuit de joasă pentru condiţiile ţării noastre
(coboară pînă la aproape 220 m), ci mai ales în partici.p!IJl"ea acestei plante la edificarea unei asociaţii pînă acum necunoscută în covorul vegetal al României, şi
anume Cytiso-Callunetum (Prsg. 53) Oberd. 57 (Raţiu, Coldea, Tăuber, 1982).
Aria principală de răspiru:lire a acestei asociaţii se întinde peste vestul Europei, in condiţiile unui climat oceanic cu umiditate ridicată şi în acelaşi timp
pe un substrat acid. Speciile ei caracteristice sînt Calluna vulgaris, Cytisus albus•

Băbeni,

Cytisus nigricans, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea şi Peucedanum oreoselinum; lipseşte însă Genista germanica, SJ?ecie componentă a acestei asociaţii în

vestul continentului.
In compoziţia floristică a cenozelor de pe Stanii Cliţului mai intră şi alte
specii, după cum urmează:
- Specii proprii pajiştilor acidofile: Potentilla erecta, Sieglingia decumbens, Hypericum maculatum.

-

Specii proprii tufărişurilor de lizieră: Pleurospermum austriacum, Achillea distans, Cynanchum vincetoxicum.
- Specii proprii pădurilor: Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare, Sedum maximum, Luzula zuzuloides, Lamium galeobdolon, Solidago virgaurea, Galium schultesi,
Oxalis acetosella.
- Specii de arbori şi arb~ti: Quercus petraea, Betula verrucosa, Rhamnus frangula, Sorbus aucuparia, Populus tremula, Corylus avellana, Tilia cordata; in · condiţiile precare de pe abrupt, copacii sînt piperniciţi, avînd un aspect arbustiform,
dar se dezvoltă vigllll'oşi pe platforma superioară.
·
- Specii însoţitoare: Veronica chamaedrya, Dianthus armeria, Silene dubia (ende~
mit al Carpaţilor româneşti). Leontodon danubialis, Agrostis tenuis, Festuca rubTa,
Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense. S-au identificat de asemenea specii
de muşchi şi de ciuperci (macromicete).
S-a propus ca suprafaţa rezervaţiei propriu-zise, reprezentată prin abruptul
dinspre Someş, să fie de 15 ha, iar suprafaţa zonei tampon (nivelurile superioare.
împădurite) de cca 50 ha. Urmează ca aici să se interzică orice intervenţii uinane
care ar avea drept consecinţă degradarea substratului cu interesanta sa vegetaţie·
dominată de Calluna vulgaris. Fig. 1.

2. Lacul Ceheiu

L. Ceheiu este situat In lunca rîului Crasna, la 4 km de Şimleu Silvaniei
la NV de satul Ceheiu, la altitudinea de 192 m. Din punct de vedere geologic,
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t•ste amplasat în formaţiuni aluvionare cuaternare, care se suprapun peste depozite de marne şi de argile ponţiene.
Iniţial lac de luncă inundabilă, format într--0 meandră a cursului Crasnei, el
Pstl' în prezent separat de rîu prin aluviunile care s-au depus pe malul stîng a;.
ac-estuia, în paralel cu deplasarea Crasnei către NE, la limita dintre cristalin şi
rlPpozitele sedimentare. Mai recent, construirea rBlffibleului căii ferate a întrerupt
<"omplet legătura Crasnei cu lacul, care actualmente este alimentat doar de ape
1'1·eatice şi pluviale; faptul are semnificaţie pozitivă· pentru bazinul lacustru, în
sensul că el nu mai poate fi colmatat de suspensiile care intrau odinioară odată
<"li apele rîului, mai ales în perioadele de viituri.
L. Ceheiu are o formă ovală şi o suprafaţă totală de 18,2 ha, dintre care doar
t ,:l ha revin ochiului de apă liberă din centru; adîncimea sa maximă este de 2,6 m
(Pop şi Măhăra, 1967).
În vegetaţia lacului se disting două asociaţii, ~i anume trestişul Phragmitetum
communis şi păpurişul Typhetum angustifoliolatifoliae. Dintre speciile higrofite
menţionăm:

Hydrocharis morsus-ranae, Carex pseudocyperus, Scutellaria galericulata, Glyceria maxima, Galium uliginosum, Sparganium simplex, Ranunculus scelcratus, de asemenea feriga Dryopteris thelypteris (deosebit de abundentă) şi muş
chiul natant Riccia fluitans. Spre marginea sudică a lacului, trestişul este invadat
de arini (Alnus glutinosa) şi sălcii (Salix cinrrca).
L. Ceheiu adăposteşte o faună caracteristică pentru ecosistemele acvatice,

atît dintre nevertebrate (odonate, coleoptere acvatice, heteroptere, viermi, crustacee inferioare), cit şi dintre vertebrate (mai ales păsări: Ixobrychus minutus, Gallinula chloropus, Anas p!atyrhynchos, Acrocephalus arundinaceus ş.a.).
Importanţa ştiinţifică a lacului Ceheiu constă în faiptul că el c>ste o unitate
hidrografică naturală, cu o vegetaţie palustră nemodificată de intervenţii antropice;
compoziţia floristică a principalelor fitocenoze cuprinde speciile caracteristice în-

mlăştinirilor

euitrofe,

cărora

li se

alătură

elemente faunistice acvatice sau higrofile.
este de 36 ha (Fig. 2 şi 3).
şi interzicerea exploatării

Suprafaţa totală pe care o indicăm pentru ocrotire
Propunem opri rea oricăror lucrări de hidroamelioraţii

stufului

şi

a papurei.
:l.

Mlaştina

de la Iaz

Este situată la 1,5 km de Iaz, sat al comunei Plopiş, în zona piemontului cuaternar de eroziune Plopiş-Casnici u. Actuala mlaştină, rezultată prin colmatarea unui
lac format în pleistocen, are o suprafaţă de 0,35 ha şi o adîncime maximă de 5,1 m.
Mlaştina de la Iaz reprezintă un valoros document floristic pentru zona în
care este situată, atît prin flora mezo-oligotrofă care se dezvoltă aici, cit şi prin
S!'rlimentul său palinologic (Coldea, 1971).
în zona centrală a mlaştinei, pe 2/3 din totalul suprafeţei, se află o vegetaţie
llll'Zo· oligotrofă tipică aparţinînd asociaţiei Cariei stellulatae-Sphagnetum So6 (34)54,
cu următoarea compoziţie floristică: Carex stellulata, Sphagnum amblyphyllum,
Splic1unum magcl!anicus, Sphagnum subsecundum, Polytrichum strictum, Molinia
caerulea, Carp.i: vesicaria, Calamagrostis canescens, Drosera rotundifo!ia, Eriophorum
angustifolium, Potentilla erecta, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris.
ln zona marginală a mlaştinii se dezvoltă o vegetaţie eutrofă cu Sparganium
ercctum, Glyceria fluitans, Carex vesicaria, Juncus effusus, Juncus conglomeratus,
Typha latifolia, Alnus glutinosa, Rhamnus frangula, Salix aurita etc. (fig. 4, 5).

Analizele polinice au arătat că sedimentul turbos a început să se depună în
faza stejărişului amestecat, în urmă cu B.O:JO de ani, continuînd în faza carpenului
(subboreal) şi în cea mai mare parte a fazei fagului (subatlantic); un . interes aparte
il constituie frecvenţa ridicată a polenului de Betu!a (600/o).
Dintre speciile animale colectate, menţionăm identificarea la Iaz a unui coleopter (fam. Curculionide) nou pentru fauna ţării, şi anume Phytobius velaris Gyll.
(M. Teodoreanu).
37 - Acto Mvsci Porolisscnsis -

voi. Vlll/1984
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Apa mlaştinii de la laz a fost un timp folosită în scopuri terapeutice, pentru
calde, in instalaţii şi încăperi rudimentare.
Propunem ocrotirea integrală a acestei mici mlaştini, principala măsură de
protecţie constînd în evitarea poluării ei.
băi

4. Lunca

Sălajului

Rezervaţia propusă în .lunca Sălajului este situată la 1 km S-V de ora'iuI
Cehu Silvaniei, scopul ei principal urmînd să fie protejarea lalelei pestriţe (Fritillaria meleagris), identificată aici în urmă cu cîţiva ani (Zoicaş Viorica, 1979). Specia
vegetează într-o fîneaţă higrofilă, variată sub aspect floristic şi destul de mozaicată
din punct de vedere fitocenotic (asociaţiile Deschampsielum caespitosae Horvatic 30,
Agrostetum albae So6 57, Scirpo-Phragmitetum Koch 26, cu numeroase specii edificatoare şi însoţitoare). Fig. 7.
Laleaua pestriţă înregistrează o densitate maximă de 25-:JO exemplare/m2,
dar în urma lucrărilor de drenare, a păşunatului şi a cositului, numărul plantelor
a scăzut mult in ultimul timp. De altfel, situarţia actuală, la patru ani după cercetările noastre, nu ne este cunoscută.
Sub raport faunistic, se remarcă bogăţia şi varietatea entomofaunei din vegetaţia ierboasă a fînaţelor, precum şi prezenţa unor păsări caracteristice terenurilor
umede (raţa mare, lăcari etc.).
Propunerea noastră vizează ocrotirea unei suprafeţe de cca 5 ha de fineaţă
higrofilă pe stînga pirîului Sălaj şi o întindere de alte 5 ha în vecinătatea anterioarei, cu rol de zonă tampon. Ca măsuri de protecţie se preconizează sistarea
lucrărilor de drenări şi a păşunatului. Fig. 6.

5. Poiana c:t narcise de la

Racîş-Hida

Teritoriul pe care vcgeteat.ă na:·cisele se află pe teritoriul comunei Hida, pe
de ape dintre Agrij şi Almaş, în principal spre obirşia pîrîului Jernău
(afluent al Almaşului).
Populaţiile speciei Narcis.us angustifolius Curt. (numită local cocoroţea) veW!tează abundent, avînd pe alocuri densităţi de pînă la 70 exemplare/m 2, în poienile
situate în lunca şi pe versanţii p. Jernău, între păduri mezofile de stejar pedunculat (Miloneanu, 1979). Fitocenozele ierboase de aici sînt mezohigrofile, adaptate
solurilor de luncă argilo-iluviale, pseudogleizate. Vegetaţia forestieră este constituită de cenozele de Quercus robur şi Carpinus betulus, în care specia ierboasă
edificatoare este elementul dacic Melampyrum bihariense (as. Melampyro - Carpinetum (Borza 41) So6 62). Aceste păduri mezohigrofile au un rol important în
ameliorarea condiţiilor mediale necesare narciselor, contribuind pe de-o parte la
drenarea naturală a luncilor, iar pe de altă parte la menţinerea unui grad ridicat
de umiditate a solului şi a aerului în tot cursul perioadei de vegetaţie.
Se propune spre ocrotire o suprafaţă de 1,5 ha situată spre izvoarele Jernău
lui, deci aproximativ 1/10 din întreaga întindere pe care cre5c narcise, într-un loc
unde plantele au densitatea maximă. ln vederea menţinerii narciselor este necesar
să se oprească păşunatul (pajiştea putînd fi totuşi cosită) şi să se restrîngă şan
ţurile de drenaj oare au fost săpate în ultimul timp. Se impune de asemenea să
se ducă o muncă de lămurire cu localnicii pentru a nu distruge frumoasele flori
ale narciselor. Fig. 8.
cumpăna

6.

„Grădina

Zmeilor"

Situată in apropiere de satul GHgău Almaşului, corn. Bălan, „Grădina Zmeilor" constituie un amplu fenomen de prăbuşire şi erodare destructivă, dezvoltat
în gresia de Sînmihai-u. Aceasta este o gresie de virstă miocen inferioară, relativ
slab cimentată, avînd intercalaţii de pietrişuri şi conglomerate, caracteristice pentru stratele de Sînmihaiu din bazinul Almaşului. Fig. 9-10.
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Formaţiunile de aici au luat naştere prin desprinderea unor blocuri sau compartimente de gresii din masivul care constituie dealul Inchieturi (alt. max. 376 m)
~i alunecarea lor pe argilele vineţii de la bază, spre firul pîrîului Dosurilor. Ulterior, prin denudaţie şi eroziune eoliană şi pluvială, s-au format cele mai bizare
coloane, metereze, poduri, ciuperci etc., unele dintre ele avînd înălţimi de peste
l0-12 m (Şuraru, 1967). In ansamblu, ele formează o îngrămădire haotică ciudată,
<'are din fiecare punct de unde o privim ne înfăţişează alte şi alte imagini, dintre
cde mai ciudate şi surprinzătoare, unele vag antropomorfe.
Tradiţia populară locală dă o explicaţie fantezistă originală acestor formaţiuni interesante, după cum se poate deduce şi din denumirea pe care o poartă,
<lCl'ea de „Grădina Zmeilor".
Jn decursul timpului, prin _9Cţiunea aceloraşi factori erozionari", unele dintre
formaţiuni şi-au modificat aspectul, ~i-au redus dimensiunile sau chiar au fost
distruse. Omul a contribuit de asemenea, într-o mare măsură, la degradarea .. Gră
dinii Zmeilor", pericolul acţiunilor sale inconştiente sau intenţionate fiind foarte
mart'.
Se are în vedere ocrotirea unei suprafeţe de 5 ha, atîta cit ocupă „Grădina
Zmeilor", de la primele formaţiuni pînă la baza abruptului, în care se va interzice
deteriorarea formaţiunilor sculpturale prin lovire, prin spargere, prin căţărarea pe
Ple sau prin alte acţiuni destructive.

Ţinînd seama de constatările prezentate mai sus, propunem ca decizia nr. 259/1975 a Consiliului Popular Judeţean să fie completată cu
rezervaţiile naturale Stanii Cliţului şi Mlaştina de la Iaz, dar în acelaşi
timp sîntem de părere că acţiunea de inventariere a celor mai valoroase
obiective naturale ale judeţului trebuie să se reia, să continue deci şi în
anii viitori. In acest sens amintim că în anexa la proiectul noii legi privind ocrotirea naturii, penfru judeţul Sălaj era indicată o singură zonă
ocrotită rezervaţia forestieră Someş-Odorhei, în suprafaţă de 885 ha,
care însă nu figurează în decizia judeţeană (ea nu a intrat în preocupă
rile noastre de studiu). De aceea, propunem ca după alte cercetări. în
diferite puncte ale judeţului, decizia privitoare la ocrotirea naturii în
Sălaj să fie completată şi actualizată, ţinînd seama şi ele normativele
legislative promulgate între timp (de ex. legea privind economia vînatului şi vînătoarea, 1976).
Pe de altă parte, ne exprimăm opinia că ar fi de dorit ca viitorul
muzeu de ştiinţele naturii, în curs de organizare la Jibou, să prezinte
în dioramele sale ecosisteme proprii Sălajului, în primul rînd unele dintre rezervaţiile naturale.
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DOCUMENTATION CONCERNING THE CREATION OF SOME NATURAL
RESERVATIONS OF NATIONAL INTEREST IN THE SALAJ DISTRICT

(Su mm ar Y)
In 1975 the administration of the Sălaj district gavc the statute of natural
reservation for four ecosystems and four fossil areas, but, for the time being,
none of them was really included in the objectives of national reservations.
A team from the Biologica! Research Center in Cluj has reanalysed the scientific value of these districtual reservations and found out other ecosystems of
certain interest too. As a result of these investigations, complete documentations
for six future reservations (5 ecosystems and a geologica! structure) were realized.
They have been presented to the Roumanian Academy.
Our work is a summary of these materials.
1. The rocks from Cliţ are important because here was identified, from the
first time in Romania, the Cytiso-Callunetum association, and Calluna vulgaris
reaches a very low altitude for the conditions in the Romanian Car.pathians (220 m).
2. The lake Ceheiu is a natural aquatic basin unmodified by human intervention, with a characteristic hygrophilous vegetation and fauna.
3. The swamp from Iaz .preserves a valuable sediment of pollen, allowing to
establish the vegetation history in this area during the last 8000 years.
4. In the Sălaj river plain, in the neighbourhood of the Cehu Silvaniei town,
there is a beautiful population of Fritillaria meleagris, a protected plant in Romania.
~al
5. The narcissus glade from Racîş-Hida is remarkable by the abondance of
Narcissus angustifolius species, flowering here in May.
6. „The Dragons' Garden" („Grădina Zmeilor") from Gîlgău Almaşului is an
ensemble of high forrnations, with strange figures cut in sandstone by wind and
water erosion.
For all cases the proposed perimeters for protection and the necessary steps
are indicated.
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STUDII FLORISTICE ASUPRA MLAŞTINEI DE LA „BĂILE IAZ"

Munţii Plopişului cu o culme cristalină mai largă ca a Meseşului pot
împărţiţi în două sectoare distincte, din care în limitele judeţului Sălaj
găsim numai versanţii nord-estici ai sectorului sud-vestic. Suprafaţa de

fi

netezire de 600-700 m, imprimă culmii principale a Munţilor Plopiş
aspectul de cîmpie suspendată (12).
•
Din Munţii Plopiş izvorăşte Barcăul care aparţine bazinului Crişu
rilor şi este cel mai nordic afluent al Crişului Repede. Rîul Barcău drenează depresiunea Plopiş şi părăseşte judeţul Sălaj în aval de localitatea Marca.
Judeţul Sălaj, se încadrează climatului caracteristic regiunilor nordvestke şi vestice ale României, unde influenţa maselor de aer nordatlantice, cu caracter oceanic, îmblînzeşte caracterul continental specific,
favorizînd astfel dezvoltarea unui climat continental moderat.
Temperatura medie anuală pe culmea Munţilor Plopiş este de 6°C,
iar la periferia cadrului muntos de 8°C (12).
In ţara noastră mlaştinile de turbă ocupă suprafeţe mici şi se găsesc
răspîndite mai ales în regiunile de munte, cum este şi aceasta care face
obiectul cercetării de faţă.
In nordul Europei Continentale, din Germania pină în Belgia, apoi
în Anglia se găsesc întinse turbării, locuri umede în care uşor te poţi
b1potmoli.
Numai în Germania ele ocupă peste 400.000 ha. Cele mai frumoase
şi mai tipice mlaştini de turbă din ţ3ra noastră se găsesc în subzona molidişurilor din Munţii Apuseni, Carpaţii Răsăriteni şi Sudici, la Ghiorghieni, Ciuc, poalele' Harghitei, Făgăraş, Lunca Jiului la Craiova, etc ....
(8). Ţara noastră este bogată în mlaştini eutrofe (plane) şi oligotrofe
(înalte) numite şi tinoave.
Astfel se cunosc 173 mlaştini eutrofe şi 267 de mlaştini oligotrofe.
Datorită faptului că în multe din aceste mlaştini se află o floră
interesantă, caracteristică şi cu relicte glaciare care !l"idică probleme insuficient studiate, cîteva dintre acestea au fost puse sub protecţia legii
ca rezervaţii naturale (în judeţul Braşov, Harghita, Suceava, Prahova şi
Bihor).
Turbăriile numite şi tinoave, molhaşuri sau bahne, reprezintă o formaţiune
mlăştinoasă care are o anumită asociaţie de plante, (de obicei muşchi din specia
Sphagnum) condiţionate de umezeala pămîntului, dar şi a aerului, prin slaba
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aerisire, dar mai ales printr-un anumit fel de putrezire a plantelor care are dJ·ept
urmare acumularea unei mari cantităţi de acid humic.
Din cauza aceasta în mlaştinile de turbă nu pot creşte orice plante. Muşchii
sînt nelipsiţi deoarece le place umezeala. Arbuştii, ca mici tufe, îşi întind rădăcinile
nu în adinc ca pe pămîntul sănătos, ci aproape de suprafaţă. Din neamul păioa
selor, cresc cele care au trunchiul gol, plin cu aer iar din celelalte familii de
plante cresc cele care caută convieţuirea cu ciupercile.
Speciile din neamul rogozului, pipirigului şi chiar al trestiei formează cadrul
în care creşte şi feriga cu aripioarele frunzelor ascuţite. Vegetaţia se aseamănă
cu aceea de pe lingă oricare baltă sau cu aceea din fineţele umede. Pe marginea
bălţii cresc rogozuri mari, trestie, papură, mană de apă. Împreună cu trestia şi
papura cresc limbariţa, săgeata apei, buzduganul de apă, iar fixată pe fundul
mlaştinii creşte foarfeca bălţii.
Pe suprafaţa aipei am intilnit plante plutitoare ca: otrăţelul-de-apă, linti~a.
iarba-broaştei-Or, mătaseacbroaştelor, diferite alge, toate la un loc alcătuiesc un
desiş şi un mediu de trai pentru animalele de apă mici şi mari (Pl. I, 1, 2).
Mlaştina studiată de noi se găseşte la baza piemontului nord-estic al Munţilm·
Plopiş la 1,5 km S-V de satu1 Iaz şi la 2,5 km S de comuna Plopiş. Mlaştina
este situată la o altitudine de 340 m.
Stratul geologic al regiunii este alcătuit în cea mai mare parte din argile şi
marne nisipoase, alături de care mai apar conglomerate şi gresii.
Relieful este reprezentat de un ansamblu de culmi piemontane domoale, cu
înălţimi care variază între 450 m şi 360 m şi care sub aspect geomorfologic se
încadrează în piemontul cuaternar de eroziune Plopiş Cosniciu (7).
Datorită poziţiei pe care mlaştina o ocupă la zona de contact a piemontului
cu depresiunea, ea este înconjurată în cea mai mare parte de făgete care aparţin asociaţiei Fagetum caripaticum Klika 28, Borza 31, foarte răspîndite pe aceşti
versanţi.

Vechiul lac care s-a format în această zonă piemontană, în pleistocen, ca
rezultat al unor alunecări de teren, prin colmatare a dat naştere la actuala mlaş
tină. Ea se întide pe o suprafaţă de cca. 3.500 mp. şi are o adîncime maximă, în
zona centrală, de 510 cm.
Accesul la mlaştină se face pe drumul judeţean Nuşfalău-Sîg. Din satul
Boghiş pe un drum comunal se ajunge la Iaz, iar de-a lungul pîrîului Racoviţa
se ajunge la locul numit d~ localnici „Băile Iaz". Aceste băi rusticP, cu efecte
terapeutice, sînt amplasate la marginea nordică a mlaştinii Iaz.
Terenul pe care se află mlaştina este situat în perimetrul satului Iaz, comuna
Plopiş, el fiind înregistrat ca neproductiv.
Mlaştina de la Iaz, datorită poziţiei pe care o ocupă la zona de contact a
piemontului cu depresiunea, reprezintă un valoros document fitoisto.ric pentru
această regiune, atît prin flora mezooligotrofă a mlaştinii, cit şi prin sedimentul
său palinologic. Din punct de vedere ştiinţific şi în ceea ce priveşte vegetaţia mlaş
tinei se disting atît sub aspect floristic cit şi ecologic, două zone concentrice: zona
centrală şi zona marginală Jimltată la o bandă concentrică ce urmăreşte Iagul.
Zona centrală a mlaştinii, care ocupă 2/3 din suprafaţa totală a sa, este
reprezentată printr-o vegetaţie mezo-oligotrofă tipică:
Flora
-

determinată

în

această zonă

Carex flava L. (rogoz)
Sphagnum amplyphyllum
Sphagnum subsecundum
Polytrichum strictum
Molinia coerulea L. (Moench)

(iarbă

albastră)

-

Carex vesicaria L. (rogoz)
Drosera rotundifolia L. (roua cerului)

cuprinde

următoarele

specii:

-

Eriophorum angustifolium Honck
Potentilla erecta (L.) Hampe
Lythrum salicaria L.
Lysimachia vulgaris L.
Poteîtil'..'I r<-:ptans L.
Eriopl·,orum latifolium Hoppe (bum-

-

Lysimach:a punctata L.
Potamoge:ton crispus L.

băcăriţă)
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-

Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton natans L.
Najas minor All.
Sagitaria
sagittifolia L.
apei)
Butomus umbellatus L.
Zona

marginală

a

mlaştinei

-

de la

Băile

laz
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Stratiotes aloides L. (foarfeca

băl

ţii)

-

(săgeata

-

mlaştinei,

vegetaţie eutrofă caracteristică.

In

care

Hydrocharis morsus-ranae L. (iarba
broaf?telor)
Glyceria fluitans (L.) R. Br. (mană
de apă)
Helodea canadensis Rich
lagul, este reprezentată printr-o
acestor cenoze sînt prezente urmă

urmăreşte

compoziţia

toarele specii:
-

Sparganium erectum L. (buzdugan)
Gliceria fluitans (L.) R. Br. (mană
de apă)
Carex vesicaria L. (rogoz)
Lythrum salicaria L.
Lysimachia vulgaris L. (gălbăşoară)

-

Lysimachia punctata L. (iarbă de
lungoare)
Juncus effusus L. (rugină)
Alisma plantago-aquatica L. (limbariţa)

-

Juncus conglomeratus L. (rugină)
Typha latifolia L.
Typha angustifolia L. (papură)
Lycopus europaeus L.
Lemna minor L. (lintiţă)
Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray.
(feriga de baltă)
Peplis portula L. (mătreaţa)
Anagal!is tenella (L). Murr. (scînteuţă)

-

Triglochin maritimum L.
Speciile caractt>ristice tinoavelor se

-

Triglochin palustre L.
Scheuchzeria palustris L.
Juncus bufonius L. (rugină)
Stellaria aquatica (L.) Scop. (rocoţea)

-

Rhamnus frangula L. (cruşin)
Alnus glutinosa Gaertn. (arin negru)
Salix aurita L. (salcie)
Phragmites communis Trin. (stuf,
trestie)
.
Najas marina L. (inariţă)
Dactylis glomerata L. (golomăţ)
Heleocharis palustris (L.) Roem et
Schuet
Plantago altissima L. (pătlăgină)
Potentilla reptans L. (cinci degete)
Potentilla erecta (L.) Hampe. (sclipeţi)

-

Taraxacum palustre (Lyns) Lam. et
DC.
Lycopus europaeus L. (cervană)
Veronica becoabunga L. (bobornic)

dezvoltă

luxuriant în zona de lag a

mlaştinii.

Covorul muscinal şi cel ierbos care acopereau această mlaştină au avut un
rol primordial în amorsarea stratului de turbă.
După cum arată analizele palinologice (3) o mică parte din sedimentul turbos
a început să se depună în faza stejărişului amestecat, puţin înainte de culminarea
alunului (Corylus), poate acum 8.000 de ani.
Amorsarea stratului turbos a continuat apoi în faza caripenului în subboreal
1ii cea mai mare parte în faza fagului, respectiv în subatlantic.
Pe malul mlaştinei, în trecut a existat o pădure mult mai extinsă, care azi
este de fapt un parc dendrologic, care constituie un cadru geografic deosebit, creînd
un topoclimat specific.
Speciile predominante în această pădure sînt: Quercus pedunculiflora Koch.
şi Quercus pubescens Wild.
In această turbărie cresc şi specii arborescente ca: Pinus sylvestris L., Salix
aurila L., Betula pubescens Ehrh., Alnus incana L. (Monch), Populus tremula L.,
Sa!ix silesiaca Wild, Salix cinerea L.
Arbuştii ocrotiţi în unele mlaştini din ţară sînt prezenţi în număr mic şi în
mlaştina de la laz (şi-i propunem spre ocrotire). Aceştia sînt: Betula mana L.,
Corylus colurna L. (alun-turcesc) (13).
ln partea terminală a mlaştinei există o zonă întinsă acoperită cu vegetaţie
higrofilă care face trecerea de la stuf la pipirig, rogoz şi pajişti de luncă reflectînd acţiunea intensă de colmatare. (Pl. 11, 1).
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Un interes deosebit pentru istoricul fazelor silvestre îl
rile ridicate ale frecvenţei polenului de Betula (600/o) (3).

prezintă

aici

şi

valo-

Mlaştina de la Iaz are o mare importanţă ştiinţifică pentru regiune,
deoarece pe lîngă faptul că adăposteşte unele specii turbicole mai deosebite (Drosera rotundifolia, Molinia coerulea, Sphagnum ambyphyllum,
etc.) ea reprezintă un eşantion natural autentic pentru istoricul pădu
rilor din regiune.
Motivul cercetării în această zonă a fost lipsa unor rezervaţii botanice cu zăcămînt turbos, în partea de nord-vest a ţării, care să conserve
şi un bogat material sporoplonic.
Măsuri speciale de ocrotire nu necesită deoarece zona de lag a mlaş
tinii este foarte bogată în apă în tot cursul anului, împiedicînd intrarea
animalelor şi mai ales a omului în interiorul mlaştinei. Se interzice doar
depozitarea unor resturi menajere pe suprafaţa mlaştinei sau în apropierea ei, de către localnici sau de către eventualii turişti care m::1i viziteciză
băile.

DOINA MONICA RAUS

FLORA DETERMINATĂ !N MLAŞTINA „BĂILE IAZ"
Ordinul

Tabel sistematic -

I Familia

I Specia

Salicales

Salicaceae

Popuhrn tremula L.
Salix cinerea L.
Salix aurita I,.
Salix silesiaca Wild.

Fag ales

Fagaceae

Quercus pcdunculiflora Koch
Quercus pubesccns Wild

Betulacea

Alnus glutinosa Gaertn.
Betula pubescens Ehrh.
Betula nana L.
Alnus incana (L.) Monch
Corylus columa L.

Alismataceae

Sagitaria sagittifolia L.
Alisma plantago-aquatica L.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Juncaginaceae

Triglochin maritimum L.
Triglochin palustre L.
Scheuchzeria palustris L.

Najadaceae

Najas marina L.
Najas minor Al!.

H ydrocharitaceae

Hclodea canadensis Rich
Hydrocharis morsus-ranae L.
Stratiotes aloidcs L.

Helobiae
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I Familia

Ordinul

i

de la

Băile

Iaz

Typha angustifolia L.
Typha latifolia L.

Sparganiaceae

Sparganium erectum L.

I Polypodiaceae

Potamogeton
Potamogeton
' l'otamogeton
Potamogeton
----·

perfoliatus L.
lucens L.
natans L.
crispus L.

Driopteris thelypteris (L.) A. Gray.

Parietales

Dro;;eraceae

Drosera rutundifolia L.

Glumiflorae

Gramineae

Phragmites communis Trim,
(;Jyceria aquatica (L.) Wglbg
Glyccria fluitans (L.) R. Br.
:\lolinia coerulea (L.) Moench
Dactylis glornerata L.

I

I

---·

Ginadrae

Lemnaceae

Liliiflores

Juncaceae

Tubiflores

Plantaginaceae

Plantago altissima L.

Scrophulariaceae

Veronica becoabunga L.

Labiatae

Lycopus europaeus L.

Lentibulariaceae

Utricularia n1lgaris L.

Rosales

Rosaceae

Potentilla reptans L.
Potentilla erecta (L.) Hampe.

Sinandrales

Compositae

Taraxacum palustre (Lyns) Lam et
DC.

Primulales

Primulaceae

Cyperales

.Cyperaceae

Eriophorum latlfolium Hoppe.
Eriophorum angustifolium Honck
Carex pauciflora Light
Carex flava L.
Carex vesicaria L.
Heleocharis palustris (L.) Roem et
Schult.
Holoschoenus vulgaris Link.

Myrtales

Lythraceae

Lythrum salicaria L.
Peplis portula L.

Centospermae

Caryophyllaceae

Stellaria aguatica (L.) Scop.

Rhamnales

Rharrnaceae

Rham.nus frangula L.

Conifer ales

Pinaleac

l''nus silvestris L.

Lemna minor L.
Juncus effusus L.
Juncus conglorneratus L.
f Juncus bufonius

I

Lysimachia vulgaris L.
Lysimachia punctata L.
Anagallis tenella (L.) Murr.

----

38 -

.

Acta Mvsei Porolissensis -
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I Specia

Typhaceae

Potamogetonaceae

Filicales

mlaştinei

voi. Vlllf1984
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ETUDF,S FLORISTIQUE SUR LE MARECAGE DE „BAILE IAZ"
(Re sume)
Le marecage „Băile Iaz" se trouve dans le village Iaz, la commune Plopiş,
la departement de Sălaj. Grâce â sa position dans la zone de contact du piemont
avec la depression, il represente un document phytohistorique de valeur pour cette
region, autant par sa flore rnezo-oligotrophe que par son sediment palinologique.
Les raisons qui ont determine la recherche de cette zone ont ete: l'absence
des reserves botaniques ayant du gisement tourbeaux dans la partie du Nord-Ouest
du pays qui conservent un riche materie! sporopolinique et la declaration de la
zone comme reservation naturelle.
Nous avons determine un nombre de 61 especes de planţes herbacees, d'arbres
et d'arbustes dans les deux zones du marecage: la zone centrale et marginale.
L'importance scientifique du marecage est donnee par la presence des especes
tourbeuses plus particulieres et le fait qu'il represente un echantillon naturel
authentique pour l'histoire des forets de la region.
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Plan>;Hl I. 1. Aspect <le

Planşa
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COLECŢIILE

DE CARTE VECHE ROMANEASCA DIN DEPOZITELE
EPARHIALE DE LA ŞIMLEU SILVANIEI ŞI ZALĂU

Incercarea de faţă se înscrie în acţiunea comună de cercetare şi
valorificare a moştenirii noastre culturale, concretizată aici în cartea
veche românească din judeţul Sălaj, depozitată aproape în întregime, împreună cu alte bunuri culturale, în cele două depozite eparhiale din
oraşele Şimleu Silvaniei şi Zalău 1 .
Cercetările întreprinse la începutul secolului al XX-lea în acest domeniu, în unele sate din Sălaj, evidenţa bunurilor culturale existente,
realizată si ea cu ocazia unor inventarieri făcute între anii 1857-1919 2
au fost r~luate şi completate între anii 1976-1983 de către cercetătorii
de la OPCN - Sălaj. Aceste cercetări au precedat acţiunea de centralizare a obiectelor (în bună parte repertoriate) în cele două depozite care
au luat fiinţă în anul 1981.
Din totalul de 2122 bunuri susceptibile a face parte din patrimoniul
cultural naţional, au fost deipozitate un num"ăr de 1863 că1rţi, 249 icoane,
10 alte obiecte, după cum urmează:
- La Şimleu Silvaniei: 351 cărţi, 21 icoane pe sticlă 3 , 38 icoane pe
lemn, 3 icoane pe pînză, alte obiecte (3 uşi de altar şi 1 cruce din lemn);
- La Zalău: 1156 cărţi, 57 icoane pe sticlă 4 , 123 icoane pe lemn,
1 icoană pe pînză, alte obiecte (6 cruci din lemn).
Infăţişăm succint, numai patrimoniul de carte veche românească pe
baza registrelor inventar\ realizate după extrasele de inventar de la
parohiile deţinătoare 6 , în ordinea în care au fost aduse.
• In anul 1980 au fost constituite pe lingă Protopopiatele ortodoxe române
din judeţul Sălaj, în oraşele Şimleu-Silvaniei şi Zalău, două depozite pentru centralizarea bunurilor susceptibile a face parte din patrimoniul cultural naţional.
1 Mulţumim pe această cale preoţilor Vasile Pârău şi Ioan Ghiurco pentru
sprijinul acordat O.J.P.C.N. - Sălaj în preluarea şi ordonarea materialelor la
depozite.
2 A. Andea S. Andea, în Acta MP, 6, 1982, p. 341.
3 C. Grad, în ActaMP, 1, 1977, p. 433.
4 C. Grad, în Acta MP, 3, 1978, p. 427.
5 Registrele de inventar conţin următoarea rubricatură: Data intrării. Nr. de
inventar; De unde şi pe baza cărui act s-a primit; Denumirea şi descrierea obiectului; Nr. de inventar provenienţă; Valoarea PCN; Menţiunea scoaterii din inventar.
6 Au fost folosite 205 inventare, provenite de la Parohiile ortodoxe române,
care deţin bunuri culturale.
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1n depozitul de la
următoarele cărţi

vechi

Şimleu

Silvaniei se află în prezent (în custodie)
cu alte 40 editate după anul

româneşti împreună

1B30:
MARCA (- filia Cerîşa -): 1. Octoih, Rîmnic, 1742 (196); 2. Antologhion, Rîmnic
1742 (192); 3. Evanghelie, Blaj 1765 (193); 4. Triod, Rîmnic, 1771 (192); 5. Evanghelie,
Sibiu 1806 (187); 6. Strastnic, Blaj 1817 (194); 7. Sinaxar, sec. XVIII (195); 8. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (63); 9. Minei, (manuscris 1732) (56); 10. Liturghier,
Blaj 1775 (70); 11. Apostol, Blaj 180~ (71); 12. Penticostar, Sibiu 1805 (58);
PERICEI: 13. Teologia - moralis (vol. I) 1765 (24); 14. Teologia - moralis 1765,
vol. II (24/1); 15. Prudenţia Humana, Roma 1762 (25); 16. Liturghier, Blaj 1775
(25 /1); 17. Penticostarion, Blaj 1768 (17); 18. Minologhion, Blaj 1781 (18); 19. Strastnic, Blaj 1817 (18/1); 20. Octoih, Rîmnic 1750 (30); 21. Şematism, Gherla 1914 (21J);
~2. Şrmatism, Gherla 1900 (26); 23. Triodion -, sec. XVIII (21); 24. Evanghelie,
Bucureşti 1888 (15); 25. Catavasier, Blaj 1624 (23);
PLOPIŞ: 26. Chiriacodromion, Bucureşti 17,32 (49); 27. Apostol, Bucureşti 1743 (133);
28. Penticostarion, Blaj, 1808 (50); 29. Triodion, Blaj 1812 (51); 30. Strastnic, Blaj
1817 (52); 31. Evanghelie, Blaj 1817 (53); 32. Octoih, Blaj 1825 (134);
V ALCAU: 33. Cazanie, sec. XVIII (20); 34. Triod, Blaj 1800 (11); 35. Apostol, Sibiu
1878 (18): 36. Evanghelie, Bucureşti 1723 (19); 37. Octoih, Blaj 1877 (13); 38. Ce'dslov,
Bucureşti 1748 (16); 39. Liturghii, sec. XVIII (14); 40. Molitvenic, Blaj 1815 (7);
41. Minologhion, sec. XVIII (9); 42. Antologhion, Rîmnic 1737 (10); 4J. Cazanii, manuscris 1733 (8); 44. Penticostarion, sec. XVIII (10); 45. Cazanier, Rîmnic 17 46 (9);
46. Evanghelie, Bucureşti 1723 (4); 47. Triod, Blaj 1800 (8/1); 48. Molitvenic, Blaj
1784 (6); 49. Molitvenic, sec. XVIII (11); 50. Liturghii, Blaj 1775 (5); 51. Octoih,
Blaj 1760 (3); 52. Octoih, Blaj 1792 (3/1); 53. Penticostarion, sec. XVIII (5/1); 54.
Octoih, Tîrgovişrte 1712 (5/2); 55. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (5/3); 56. Minei,
manuscris 1731 (5 /4);
COSNICIU DE SUS (COSNICIU DE JOS): 57. Minologhion, Blaj 1781 (16); 58. Antologhion, Rîmnic, 1746 (7); 59. Cazanii, Bucureşti 1768 (8); 60. Octoih mare, Blaj
178:{ (9);
HALMAŞD: 61. Evanghelie, Blaj 1776 (171); 62. Triod, Blaj 1830 (172); 63. Polunoş
niţă, sec. XVIII (242); 64. Octoih şi slujba de obşte, sec. XVIII (243);
PORŢI: 65. Triod, Rîmnic 1761 (1); 66. Penticostarion, Sibiu 1805 (2); 67. Psaltire,
Hîmnic (?) 1697 (3); 68. Octoih, Blaj 1825 (4); 69. Octoih, Blaj 1825 (5); 70. Molitvenic, Blaj 1825 (6); 71. Liturghie, Rîmnic 1767 (7); 72. Raţiunile B.O.R. 1929-1946
(8); 73. Liturghii, Blaj 1807 (9); 74. Antologhion, Rîmnic, 1745 (10); 75. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (11); 76. Penticostarion, Rîmnic 1743 (12); 77. Antologhion,
Rîmnic 1745 (13); 78. Evanghelie, Bucureşti 1723 (14); 79. Liturghii, Blaj 1877 (15);
80. Molitvenic, Blaj 1815? (16);
RECEA: 81. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (188); 82. Octoih, Rîmnic 1763 (189);
83. Strastnic, Blaj 1753 (192); 84. Molitvenic, Bucureşti 1729 (190); 85. Pentioostarion, Blaj 1808 (191); 86. Triodion, Blaj 1813 (193); 87. Evanghelie, Blaj 1817 (166):
SIG ( - TUSA -): 86. Triodion, Bucureşti 1747 (64); 89. Evanghelie, Sibiu 160<i
(65); 90. Penticostarion, Blaj 1768 (68); 91. Liturghii, Blaj 1607 (67); 92. Strastnic,
Blaj 1773 (8); 93. Evanghelie, Bucureşti 1723 (3); 9-1. Triod ion, Rîmnic, 1761 (4;:
95. Penticostarion, Bucureşti 1768 (5); 96. Antologhion, Blaj 1838 (97); 97. Antologhion, Rîmnic 1737 (39);
BANIŞOR ( - BAN -): 98. Penticostarion, Bucureşti 1743; 99. Antologhion, Rîmnic 1745; 100. Apostol, Buzău 1743; 101. Evanghelie, Bucureşti 1760; 102. Antologhion, Rîrnnic 1766; 103. Molitvenic, Rîmnic 1768; 104. Cazanii, Bucureşti 1766;
105. Cazanii, Bucureşti 1768; 106. Teologhie dogmatică şi moralicească despre taine
preste tot, Blaj 1801 (vol. I); 107. Teologhie dogmatică şi moralicească despre taine
preste tot, Blaj 1802; 108. Triodi.on, Rîmnic 1761; 109. Triodion, Bucureşti 1747;
110. Apostol, Blaj 1767; 111. Psaltire, Bucureşti 1743; 112. Psaltire, Chişinău 1907;
113. Liturghii, Blaj 1807; 114. Liturghii sec XIX; 115. Ceaslov, sec. XVIII; 116.
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Octoih, Blaj 1884; 117. Ceaslov, sec. XVIII; 118. Strastnic, Blaj 1773?; 119. Molitvenic, sec. XVIII; 120. Molitvenic, sec. XIX;
CEHEI: 121. Triodion, Blaj 1771 (7); 122. Apostol, Blaj 1802 (8); 123. Triodion,
Blaj 1800 (14); 124. Evanghelie, Bucureşti, 1770 (9); 125. Euhol:oghion, Blaj 1893 (5);
CIZER: 126. Strastnic, Blaj 1773 (92); 127. Evanghelie, Rîmnic 1780 (97); 128. Evanghelie, Blaj 1765 (98); 129. Penticostarion, Bucureşti, 1768 (96); 130. Octoih, Rimnic
1763 (99); 131. Psaltire, sec. XVIII (607);
CRIŞTELEC: 132. Chiriacodromion, Alba Iulia 1799 (107); 133. Triodion, Blaj 1761
(112); 134. Antologhion, Rîmnic 1766 (109); 135. Strastnic, Blaj 1773 (114); 136. Penticostarion, sec. XVIII (115); 137. Octoih, sec. XVIII (117); 138. Psaltire, sec. XVIII,
(127); 139. Evanghelie, Blaj 1766 (98); 140. Ap06tol, Blaj 1802 (101); 141. Molitvenic,
Blaj 1784 (123); 142. Liturghii, Blaj 1870 (104);
FIZEŞ ( - LAZURI -): 143. Minei (manuscris) 1732 (12); 144. Orologhion anterioran 1748 (5); 145. Minologhion, Blaj 1781 (6); 146. Liturghii, Blaj 1807 (8); 147.
Octoih, Blaj 1790 (13); 148. Strastnic, Blaj 1817 (7); 149. Biblie, Blaj 1795 (16);
150. Triodion, Blaj 1800 (9); 151. Evanghelie, Bucureşti 1742 (5); 152. Penticostarion,
sec. XVIII 1768 (6); 153. Ceaslov, Sibiiu 1790 (7); 154. Triodion, Blaj 1800 (11); 155
Apostol, Blaj 1802 (8); 156. Strastnic, Blaj 1810 (9); 157. Minei, Sibiu 1858 (10); 158.
Varlaam, Carte românească de învăţătură, Iaşi 1643; 159. Ceaslov, sec. XVIII; 160.
Penticostarion, Blaj, 1768 (7) (5/1); 161. Strastnic, sec. XVIII (6 }l); 162. Euhologhion,
sec. XVIII; 163. Octoih, sec. XVIII;
MAIERIŞTE: 164. Antologhion, Rîmnic 1737 (85); 165. Triodion, Rimnic 1761 (86);
166. Octoih, Rîmnic 1742 (87); 167. Evanghelie, Blaj 1765 (84); 168. Penticostarion,
Bucureşti 1783 (88); 169. Ceaslov, sec. XVIII (115); 170. Ceaslov, Sibiu 1890 (17);
171. Apostol, Blaj 1909 (91); 172. Evanghelie Blaj 1900 (83); 173. Minei, Blaj 1910
(65); 174. Minei, Blaj 1913 (66); 175. Ceaslov, sec. XVIII (115); 177. Psaltire sec.
XVIII (178); 178. Psaltire, sec. XV.III (179);
NUŞFALAU: 179. Octoih, Bucure~ti 1742 (53); 180. Antologhion, Blaj 1781 (54); 181.
Triodion, Blaj 1771 (43); 182. Octoih, Blaj 1760 (42); 183. Evanghelie, Blaj 1765
(45); lE-1. Antologhion, Blaj 1781 (46); 185. Strastnic, Blaj 1753 (53); 186. Apostol,
Blaj 1818 (54); 187. Polunoşniţă, sec. XVIII (55); 188. Cazanii, Bucureşti 1768 (62);
SARMAŞAG: 189. Catavasier, Blaj 1824 (15);
SALAJENI: 190. Triodion, Blaj 1781 (110); 191. Apostol, Blaj 1783 (113); 192. Strastnic, Blaj 1783 (114); 193. Minologhion, Blaj 1783 (115); 194. Penticostarion, Blaj
1808 (129);
IAZ: 195. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (98);
V!RŞOLŢ: 196. Penticostarion, Blaj 1768 (16); 197. Triodion, Blaj 1800 (17); 198.
Minologhion, Blaj 1781 (18); 199. Cazanie, (71); 200. Strastnic, Blaj 1753;
ST!RCI: 201. Biblie, Blaj 1795 (18); 202. Cazanii, Bucureşti 1768 (14); 203. Strastnic,
Blaj 1817 (22); 204. Strastnic, Blaj 1817 (21); 205. Penticostarion, Rîmnic 1743 (17);
206. Apostol, Blaj 1802 (2); 207. Triodion, Rîmnic 1761 (15); 208. Antologhion, Bucureşti 1760 (247); 209. Triodion, Rîmnic, 1848 (201); 210. Octoih mic, Blaj 1843 (105);
211. Octoih mare, Sibiu 1876 (4); 212. Acatistier, Sibiu 1876 (5); 213. Psaltire, Sibiu
1855; 214. Molitvenic, sec. XIX (12); 215. Strastnic, Blaj 1817 (l); 216. Molitvenic,
sec. XVIII (2); 217, Acatistier, Blaj 1876 (3);
ŞUMAL: 218. Octoih mare, Bucureşti 1730; 219. Apostol, Blaj 1802; 220. Strastnic,
Blaj 1817; 221. Octoih mare, sec. XVIII; 222. Evanghelie, Blaj 1818; 223. Minei,
sec. XIX; 224. Antologhion, Blaj 1781; 225. Pentioostarion, Blaj, 1768; 26. Minologhion, sec. XVIII;
BADACIN: 227. Minei, Blaj 1838 (51); 228. Apostol, Blaj 1878 (20); 229. Triod, Blaj
1890 (21);
ZALNOC: 230. Evanghelie, Bucureşti 1723 (8); 231. Penticostarion, Blaj 1768 (14);
232. Octoih, Blaj 1770 (9); 233. Triodion, Blaj 1771 (10); 234. Strastnic, Blaj 1773
(11); 235. Molitvenic, sec. XVIII (15); 236. Catavasier, Sibiu (17); 237. Antologhion, sec. XVIII (13); 238. Apostol, Blaj 1802 (12); 239. Strastnic, Blaj 1817 (18);
240. Molitvenic, Sibiu, 1874 (18/1); 241. Apostol, Blaj 1878 (19); 242. Orologhion mare,
Blaj 1890 (20);
ŞEREDEI: 243. Strastnic, Blaj 1817 (318);
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SILVANIEI: 244. Psaltire, Iaşi 1743 (109); 245. Evanghelie, Bucureşti 1750
(110); 246. Cazanii, Bucureşti 1768 (111); 247. Penticostarion, Bucureşti? 1768 (112);
248. Strastnic, Blaj 1773 (14); 251. Strastnic, Blaj 1817 (113/1);
GIURTELEC: 252. Evanghelie, Blaj 1817 (31); 253. Varlaam, Carte românească de
învăţătură, Iaşi 1643 (42); 254. Penticostarion, Blaj 1768 (49); 255. Octoih mare, sec.
XVIII (50); 256. Liturghii, Blaj 1807 (51); 257. Biblie, Blaj 1795 (52); 258. Minei,
sec. XVIII (53); 259. Clain Samuil, Teologhie dogmatică şi moralicească despre
taine preste tot, Blaj 1801-1802 (54); 260. Polunoşniţă (foi volante);
DRIGH IU: 261. Evanghelie, Bucureşti 1723 (1); 262. Cazanii, Bucureşti 1768 (21;
263. Penticostarion, Sibiu 1841 (3); 264. Evanghelie, Bucureşti 1742 (4); 265. Apostol,
Buzău 1743 (5); 266. Octoih, Blaj 1770 (6); 267. Triod, Blaj 1771 (7); 268. Strastnic,
Blaj 1773 (8); 269 Apostol, Blaj 1802 (9); 270. Octoih, Blaj 1897 (10); 271. Antologhion, sec. XVIII (11); 272. Apostol, sec. XVIII (12); 273. Strastnic, Blaj 1753 (13);
274. Octoih mic, sec. XVIII (14); 275. Octoih mic, sec. XVIII (15);
MALADIA: 276. Strastnic, Blaj 1817 (76); 277. Octoih mic, 1857 (77);
DOH: 278. Evanghelie, Blaj 1776; 279. Penticostarion, Sibiu 1805; 280. Octoih mare,
sec. XVIII; 281. Triodion, Blaj 1813; 282. Strastnic, Blaj 1753; 283. Caza•nier, sec.
XVIII; 284. Apostol, Blaj 1767; 285. Evanghelie, Blaj 1766; 286. Apostol, Blaj 1814;
287. Triodion, Rîmnic 1761; 288. Octoih mic, sec. XVIII; 289. Molitvenic, sec. XVIII;
290. Liturghie, Bucureşti, 1728; 291. Teologhie dogmatică, Blaj 1804;
MARIN: 292. Evanghelie, Blaj 1765 (11); 293. Apostol, Blaj 1814 (10); 294. Cazanie,
Rimnic 1748 (9); 295. Striastnic, Blaj 1753 (8); 296. Minologhion, Blaj 1781 (7); 297.
Penticostarion, Blaj 1768 (6);
CHIEŞD: 298. Minologhion, Blaj 1781; 299. Apostol, Blaj 1802; 300. Triod, Blaj 1800;
301. Apostol, Blaj 1878; 302. Strastnic, Blaj 1773; 303. Evanghelie, Bucureşti 1760;
304. Penticostarion, Bucureşti 1768. 305. Euhologhion, Sibiu 1893; 306. Penticostarion, sec. XVIII; 307. Octoih mic, Bucureşti 1746; 308. Euhologhion, Sibiu 1893;
309. Octoih mic, Bucureşti 1746 (?); 310. Liturghii, Sibiu 1909; Antologhion, Rîmnic
l 7fiG (17);
DERŞIDA: 311. Antologhion, Rîmnic, 17G6 (17);
HOROATU-CRASNEI: 312. Liturghie, Blaj 1807 (94); 313. Liturghii, Bucurel)ti
1747 (9ti); :!14. Cazanie, Bucureşti 1768 (68); 315. Minei, Blaj 1838 (63); 316. Strastnic,
Blaj 1753 (70); 317. Apostol, Blaj 1802 (69); 318. Euhologhion, Blaj, 1819 (?) (73);
PRIA: :l19. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (205); 320. Evanghelie, Bucureşti, 1742
(206); 321. Penticostarion, Blaj? 1768 (204); 322. Clain Samuil, Teologhie dogmatică
şi moralicească despre taine preste tot, Blaj 1801--1802 (207); 323. Strastnic, Blaj
H\17 (208); 324. Octoih, Blaj 1763 (209); 326. Octoih, Rîmnic 1776 (210); 326. Strastnic,
Blaj 1773 (213); 327. Apostol, Bucureşti 1774 (216); 328. Psaltire, Rîmnic 1751; 320.
Catavasier, Bucureşti 1724; 330. Ceaslov, Iaşi 1750;
CRASNA: 331. Minei, Blaj 1838 (4); 332. Triod, Blaj 1890 (5); 333. Apostol, Blaj,
sec. XIX (6); 334. Strastnic, Blaj 1804 (7); 335. Minei, manuscris 1733? (8); 336.
Euhologhion, Blaj 1893 (9);
HUREZ: 337. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (65); 338. Minologhion, Blaj 1781 (32);
:339. Cazanii, Bucureşti 1768 (32/1); 340. Apostol, Blaj 1802 (32 /2); 341. Strastnic,
Blaj 1817 (32/3); 342. Catavasier, Blaj 179:l (32/4); 343. Apostol, sec. XIX (32/5);
:344. Molitvenic, sec. XIX (32 /6); 345. Penticostarion, Blaj 1768;
CEHEI: 346. Strastnic, sec. XVIII (4); 347. Penticostarion, Rîmnic 1743 (6); 348.
Molitvenic, Blaj 1815? (13); 349. Ceaslov, Bucureşti, sec. XVIII (10); 350. Triod,
Blaj 1800 (11); 351. Bobb loap, Carte de învăţături creştineşti, Blaj 1805 (180 /15).
Depozitul de la Zalău cuprinde 937 cărţi editate intre anii 1643-1830 şi 2l~l
cărţi din a doua parte a secolului al XIX-lea prima parte a secolului XX:
AGHIREŞ: 1. Evanghelie, Bucureşti 1760 (32); 2. Cazanii, Bucureşti 1768 (33); ::.
Penticostarion, Blaj 1768 (34); 4. Octoih, Blaj 1770 (39); 5. Strastnic, Blaj 1773 (:lti);
6. Liturghier, Blaj 1808 (35); 7. Minei, Blaj 1838 (40); 8. Molitvelnic, Sibiu, 185::
(37); 9. Apostol, Blaj? (38);
AGHIREŞ FETINDIA: 10. Evanghelie, Blaj 1765 (3); 11. Cazanie, Bucureşti 17fi8
(4); 12. Strastnic, Blaj 1773 (5); 13. Triod,_ Blaj 1800 (6); 14. Apostol, Blaj 1814 (7);
15. Octoih, Blaj 1825 (8);
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AGRIJ: 16. Psaltire, sec. XVIII (205); 17. Liturghier, Alba Iulia 1870 (173); 18.

Strastnic (foaia de titlu), Blaj 1773 (204); 19. Penticostarion, Bucureşti 1766 (174);
20. Apostol, Blaj 1814 (172); 21. Penticostarion, Blaj 3ec. XVIII (176); 22. Triod,
Blaj sec. XVIII (206);
ALMAŞU: 23. Antologhion, Bucureşti 1766 (1); 24. Octoih, Rîmnic 1750 (2); 25. Molitvenic, Iaşi 1754 (3); 26. Catavasier, Blaj 1777 (4); 27. Octoih, Sibiu 1859 (~i); 28.
Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (6); 29. Octoih, Blaj 1825 (7); 30. Octoih, sec.
XVIII (213); 31. Liturghier, Blaj sec. XVIII 1775 (255);
ALUNIŞ: 32. Liturghier, Blaj 1775 (139); 33. Evanghelie, Blaj 1776 (143); 34. Strastnic, Blaj 1817 (122);
BENESAT: 35. Evanghelie, Blaj 1765 (91); 36. Strastnic, Blaj 1817 (92); 37. Penticostarion, Blaj 1808 (93); 38. Triodion, Blaj 1813 (100); 39. Molitvenic, Blaj 1 /2 sec.
XIX (101); 40. Octoih, Blaj 1/2 sec. XIX (102); 41. Chiriacodromion, Alba Iulia
1699 (103);
BENESAT-HOROATU-CEHULUI: 42. Evanghelie, Blaj 1776 (132); 43. Triodion, Blaj
1813 (133); 44. Strastnic, Blaj 1817 (134); 45. Apostol, Blaj 1802 (135); 46. Octoih,
Blaj 1770 (136);
BULGARI: 47. Chiriacodromion, Alba Iulia 1599 (22); 48. Catavasier, Blaj 1824
(12); 49. Liturghier, Blaj 1807 (18); 50. Strastnic, Blaj 1753 (25); 51. Apostol, Bucureşti 1682? 1704? (159); 52. Octoih, Bucureşti 1731 (24); 53. Triod, Blaj 1813 (26);
54. Euhologhion Blaj, 1815? (30); 55. Octoih, Sibiu sec. XIX;
BU LGARI-SALAŢIG: 56. Evanghelie, Bucureşti sec. XVII (86); 57. Strastnic, Blaj
1804 (87); 58. Molitvenic, Blaj? sec. XVIII (88); 59. Chiriacodromion, Bucureşti 1732
(115);
BABENI: 60. Minei, Blaj 1781 (290); 61. Evanghelie, Blaj 1776 (289); 62. Molitvenic,
Blaj 1784 (295); 63. Penticostar, Blaj 1768 (292); 64. Chiriacodromion, Bucureşti 1732
(296); 65. Triod, Blaj 1771 (291); 66. Octoih, Blaj 1770 (302); 67. Strastnic, Blaj 1773
(293); 68. Apostol, Blaj 1802 (294);
BOCŞA: 69. Minei, Blaj 1751 (180); 70. Evanghelie, Blaj 1765 (175); 71. Euhologhion,
Sibiu? 1868 (181);
BIUŞA: 72. Minei, Blaj 1838 (50); 73. Penticostar, Blaj 1808 (53); 74. Strastnic, Blaj
1753; 75. Evanghelie, Blaj 1776; 76. Liturghier, Tîrgovişte 1713;
BRTGLEZ: 77. Octoih, Blaj 1770 (104); 78. Strastnic, Blaj 1753? (106); 79. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (108); 80. Apostol, Blaj 1802 (109);
BR!GLEZ-MUNCEL: 81. Evanghelie, Blaj 1765 (8); 82. Penticostarion, Sibiu 1805
(9); 83. Triod, Blaj 1813 (10); 84. Apostol, Blaj 1814 (11); 85. Liturghier, Blaj 1807
(12); 86. Octoih, Blaj 1770 (13); 87. Carte românească de învăţătură, Iaşi 164:l (14);
88. Antologhion, Bucureşti 1776;
BADON: 89. Octoih, Bucureşti 1746 (234); 90. Evanghelie, Blaj 1765 (235); 91. Apostol,
Blaj 1767 (236); 92. Penticostarion, Blaj 1768 (237); 93. Catavasier, Blaj 1769 (238);
Minologhion, Blaj 1781 (239); 95. Triod, Blaj 1771 (240); 96. Strastnic, Blaj 1773
(241); 97. Octoih, sec. XVIII (244);
BADON - GURUSLAU: 98. Triod, Blaj 1771 (103); 99. Octoih, Rîmnic 1742 (104);
100. Minei (I-III), Blaj? (105); 101. Strastnic, Blaj 1817 (106);
BALAN: 102. Evanghelie, Bucureşti 1760 (338); 103. Octoih, Blaj 1770 (348); 104.
Euhologhion adică Molitvenic, Blaj 1784 (347); 105. Penticostar, Sibiu 1805 (339);
106. Polustavă, Buda 1807 (349); 107. Carte de învăţături creştineşti, Blaj 1805
(350); 108. Triod, Bucureşti 1747 (346); 109. Analele asoc., Sibiu 1919 (407 /34); 110.
Analele învăţătorilor români, Sibiu 1919 (407 /33); 111. Factorii istorici ai vieţii româneşti, Cluj 1921 (407 /37); 112. DicţionaTul Transilvaniei şi Banatului, Cluj 1921
(407 /38); 113. Istoricul Episcopiei Clujului (407 /39); 114. Catolicismul unguresc ...
şi pol. relig., Cluj 1921 (407 /43); 115. Studiul pastoralei în biserica românească, Sibiu
1924 (407 /45); 116. Biserica neamului şi drepturile ei, Sibiu 1928 (407 /67); 117. Contribuţiune la istoria bisericească ... (407 /70); 118. Ep. Orto. Rom. a Vad. Feleac. şi
Cluj, (407 /78); 119. Nulitatea concordatului (407 /107); 120. Muzeul Eparhiei Ortodoxe
române a Clujului, (407 /121); 121. Viaţa şi activitatea episcopului V. Moga, Cluj
1939 (407 /130);
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BEZDED: 122. Evanghelie, Bucureşti 1723 (101); 123. Şapte taine, Iaşi 1645 (102);
124. Octoih, sec. XVIII (103); 125. Strastnic, Blaj 1773 (104); 126. Euhologhion, Blaj
1784 (105); 127. Penticostarion, Blaj 1768 (106); 128. Triod, Blaj 1802 (107); 129. Minei,
Waj 1781 (108); 30. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (109); 131. Euhologhion, Blaj
1787 (110);
BORZA: 132. Evanghelie, Bucure~ti 1760 (106); 133. Apostol, Blaj 1767 (96); D4.
Penticostarion, Bucureşti 1768 (95); 135. Triodion, Rîmnic 1782 (92); 136. Minei sec.
XVIII (97);
BORZA - PRODANEŞTI: 137. Apostol, Blaj 1814 (120); 138. Penticostarion, Sibiu
1805 (121); 139. Minei, Blaj 1838 {123); 140. Triod, Blaj? (124);
BORZA - CIGLEAN: 141. Triod, Blaj 1813 (56); 142. Antologhion, Bucure~ti 17fiG
(57); 143. Evanghelie, Bucureşti 1723 (58);
BUZAŞ: 144. Evanghelie, Blaj 1776 (162); 145. Strastnic, Blaj 1773 (171);
BUZAŞ ROGNA: 146. Apostol, Blaj 1802 (91); 147. Evanghelie, Blaj 1776 (92);
148. Strastnic, Blaj 1804 (93); 149. Catavasier, Blaj 179,'J (94); 150. Liturghier, Blaj
1807 (95); 151. Octoih, Blaj 1825 (96);
BUZA.) - PODIŞ: 152. Apostol, Rîmnic 1747 (124); 153. Evanghelie, Blaj 1765 (120);
154. Strastnic, Blaj 1773 (125); 155. Octoih, Rîmnic, l 76Cl (129); 156. Minei, Blaj 18:l8
(169/170);
CALACEA: 157. Molitvenic, Blaj 1815 (122); 158. Liturghii, Blaj 1807 (121); 15~J.
Octoih, Blaj 1825 (123); 160. Evanghelie, Sibiu 1859 (125); 161. Triod ion, Blaj 1771
(120); 162. Antologhion, Hîmnic 1745 (118); 163. Molitvenic, Sibiu 1849 (127); 164.
Petru Maior Prediche [ ... ] Buda (1810-1811 (10); 165. Clain Samuil, Teologhie Moralicească, Blaj 1796 (16);
CEACA: 166. Triodion? (161); 167. Strastnic, Blaj 1773 (163); 168. Octoih, sec. XVIII
(164); 11Î9. Chiriacodrornion, Alba Iulia 1699 (165); 170. Penticostarion, Bucureşti
1768 (166); 171. Octoih, se<:. XVIII (167); 172. Euhologhion, sec. XVIII (159); 173.
Evanghelie, Blaj 1765 (233); 174. Evanghelie, Bucureşti 1682 şi Apostol, Bucureşti
1683 (174); 175. Triodion, sec. XVIII (1687); 176. Cazanii, Bucureşti 1768 (80);
CEHU-SILVANIEI: 177. Triodion, Blaj 1813 (146); 178. Liturghii, Blaj 1807 (147);
179. Evanghelie, Blaj 1776 (148); 180. Penticostarion, Blaj 1808 (70 /b); 181. Pcnticostarion, Sibiu 1805 (70 /a);
CERNUC: 182. Liturghii, Bucureşti 1729 (1); 183. Penticostarion, Rîmnic 1743 (2);
184. Strastnic, Blaj 1753 (3); 185. Psaltire, Braşov 1810 (4); 186. Molitvenic, Blaj
182:3 (5); 187. Octoih, Blaj 1825 (6); 188. Minei, Blaj 1838 (7); 189. Apostol, Blaj
1814 (8); 190. Clain Sarnuil, Teologie moralicească, Blaj 1796 (9);
CHENDREA: 191. Penticostarion, Sibiu 1805 (69); Strastnic, Blaj 1773 (70); 193.
Triodion, Blaj 1800 (72); 194. Octoih, Blaj 1792 (74); 195. Octoih, Rîmnic 1742 (73);
196. Minei, Blaj 1838 (75); 197. Evanghelie, Blaj 1765 (78); 198. Apostol, Bucur~~ti
1784 (79);
CHENDREA TRESTIA: 199. Evanghelie, Blaj 1776 (218); 200. Liturghii, Blaj
1807 (219); 201. Triodion, Blaj 1813 (220); 202. Strastnic, Blaj 1817 (221); 203. Evanghelie, Rîmnic 1746 (223); 204. Cazanii sec. XVIII (224); 205. Minei, Blaj 1838 (225);
206. Penticostarion, Sibiu 1805 (226);
CHECHIŞ: 207. Strastnic, Blaj 1753 (64); 208. Octoih, Blaj 1792 (67); 209. Antologhion, Rîmnic 1766 (63); 210. Apostol, Ilîmnic 1794 (62); 211. Triodion, Blaj 1800 (68);
212. Euhologhion, sec. XVIII (71); 213. Penticostarion, Sibiu, 1805 (65); 214. Evanghelie, Blaj 1817 (61); 215. Cazanii, Rimnic 1781 (72); 216. Strastnic, Blaj 1817 (69);
217. Octoih, Sibiu 186 (66);
CHILIOARA - BOCŞI'ŢA: 218. Evanghelie, Bucureşti 1742 (44); 219. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (83); 220. Antologhion, Sec. XVIII (84); 221. Octoih, ~cc.
XVIII (85); 222. Apostol, Blaj 1802 (86); 223. Evanghelie, Blaj 1817 (90);
CRIŞENI: 224. Evanghelie, Blaj 1812 (79); 225. Strastnic, Blaj 1817 (77); 226. Cazan;:,
Rîrnnic, 1748 (82); 227. Minei, Blaj 1838? (111); 228. Triodion, Blaj 1771 (78);
CIUMARNA: 228. Evanghelic, Sibiu 1859 (177); 229. Molitvenic, Sibiu 1874 (176);
230. Apostol, Blaj 1819 (178); 231. Triodion, Blaj 1800 (179); 232. Penticostarion,
Bucureşti 1768?; 233. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (151); 234. Triodion. Blaj
rn1:1 (153);
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CHICHIŞA: 236. Evanghelie, Bucureşti 1723 (163); 237. Penticosta1768 (167); 238. Octoih, Blaj 1792 (165); 240. Cazanie, Rîmnic 1781
(165); 241. Strastnic, Blaj 1804 (166);
CRISTOLŢEL: 242. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (23); 243. Apostol, Blaj 1802
(24); 244. Strastnic, Blaj 1817 (26); 245. Octoih, Blaj 1770 (28); 246. Evanghelie,
Bucureşti 1742 (33); 247. Minei, Blaj 1838 (30); 248. Penticostarion, Sibiu 1805 (25);
249. Triodion, sec. XVIII (27); 250. Molitvenic, Blaj 1784 (29);
CUZAPLAC: 251. Minei, Blaj 1838 (4); 252. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (15);
253. Apostol, Blaj 1808 (lfj); 254. Triodion, Blaj 1813 (3); 255. Evanghelie, Blaj
ID18 (1);
CUZAPLAC - MIERŢA: 256. Triod, Blaj 1800 (13); 257. Minei, Blaj 1838 (l); 258.
Evanghelie, Blaj 1817 (14); 259. Cazanii, Rîmnic 17-18 (5); 260. Molitvenic, Sibiu
1849 (15); 261. Octoih, Blaj 1792 (16); 262. Penticostarion, Bucureşti 1743 (17); 263.
Strastnic, Blaj 1804 (18); 264. Euhologhion, Bucureşti, sec. XX (18); 265. Noul Testament, Alba Iulia 1648 (20);
CREACA: 266. Evanghelie, Bucureşti 1760 (141);
CIOCMANI: 267. Evanghelie, Bucureşti 1760 (234); 268. Triod, Blaj 1771 (235); 269.
Penticostarion, Blaj 1768 (236); 270. Strastnic, Blaj 175;J (237); 271. Octoih, Blaj
1792 (238); 272. Octoih, Sibiu 1859 (239); 273. Penticostarion, Sibiu 1841 (240); 274.
Molitvenic, Sibiu 1874 (241); 275. Catavasier, Blaj 1792;
CUCEU: 276. Strastnic, Blaj 1753 (84); 277. Strastnic, Blaj 1817 (85); 278. Evanghelic, Rîmnic 1746 (86); 279. Antologhion, sec. XVlII (89); 280. Clain Saanuil, Teologhie moralicească, Blaj 1796 (90); 281. Triod, Blaj 1771 (94); 282. Cazanii, Bucureşti 1768 (95); 283. Penticostar ion, Blaj 1768 (96); 284. Antologhion, Rîmnic 1766
(97); 285. Liturghii, Blaj 1807 (98);
CH EU D: 286. Triod, Blaj 1800 (107); 287. Strastnic, Blaj (108); 288. Apostol, Rîmnic
1747 (109); 289. Octoih, sec. XVIII (110); 290. Octoih, sec. XIX (111); 291. Viturghii,
Blaj 1808? (112); 292. Evanghelie, Bucureşti 1742 (11:1);
COŞEI: 298. Octoih, Blaj 1792; 299. Octoih, Blaj 1792; 300 Penticostarion, Blaj 1808;
CRISTOLŢ: 301. Evanghelie, Blaj 1765 (363); 302. Apostol, Blaj 1767 (318); :J03.
Octoih, Blaj 1792 (622); 304. Octoih, Blaj 1792 (640);
DHAGU: 305. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (121/2!1); 306. Penticostarion, Ilîmnic
1743 (121/30); 307. Evanghelie, Bucureşti 1723 (121 /:37); 308. Apostol, Hurezu 1743
(121 /37); 30fl. Liturghii, sec. XVIII (121/38); 310. Octoih, sec. XVIII (121 /39); 311.
Molitvenic, sec. XX (121 /36); 312. Strastnic, 1773? (121138); :l13. Minei, Blaj 1081
(121/34); 314. Catavasier, Blaj 1824 (121.133); :l15. Biblie, Sibiu 185(j (121 /30);
DRAGU ADALIN: 316. Evanghelie, Rîmnic 1746 (37/2); 317. Chiriacodromion,
Alba Iulia 1799 (37 /15); 318. Octoih, sec. XVIII (37 /16);
DOBRIN: 319. Bilblie, Blaj 1795? (8); 320. Penticostarion, Sibiu 1805 (5); 321. Evanghelie, Blaj 1765 (13); 322. Apostol, Blaj 1814 (6); 323. Minologhion, Blaj 1751 (2);
324. Triod, Blaj 1800 (4); 325. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (:3); 326. Octoih
mic, Sibiu 1877 (11); 327. Octoih mic, Sibiu 1905 (12);
DOMNIN - BIRSA: 328. Apostol, Buzău 174:l (407); 329. Triod, Blaj 1813 (408);
330. Evanghelie, Blaj 1776 (409); 331. Euhologhion, sec. XVIII (410); 3:l2. Octoih,
sec. XVIII (462);
DOLHENI: 333. Evanghelie, Blaj 1765 (1); 3:l4. Minologhion, Blaj 1781 (2); :l35.
Pcnticostarion, Blaj 1808 (3); 336. Triod, Blaj 1800 (4); 337. Molitvenic, Sibiu
1874 (5); 338. Apostol, Blaj 1802 (7); 339. Octoih, Sibiu 1873 ()10); :140. Octoih, Sibiu
1859 (12fi); 341. Octoih mic, Sibiu 1845 (127);
DOLHENI ŞASA: 342. Octoih, sec. XVIII (107); 343. Penticostarion, Blaj 1808
(128); 344. Minologhion, Blaj 1781 (129); 34'5. Triod, Blaj 1802? (130);
DOLHENI BIRSAUŢA: 346. Evanghelic, Blaj 1776 (117); 347. Triod, Blaj 1800
(118); :1-10. Strastnic, Blaj 1804 (119); 349.
Penticostarion, Bucureşti 1782 (120);
350. Minologhion, Blaj 1781 (121); :l51. Apostol, Bucureşti 1774 (122); p52.
Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (123); 353. Octoih mare, sec. XVIII (124);
FILDU DE SUS: 354. Evanghelie, Blaj 1776 (27); 355. Liturghier, sec. XIX (47);
a56. Penticostarion, Rîmnic 1767 (48); 357. Apostol, sec. XVIII (51);
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Buzău 1743 (2);
360. Antologhion, Bucureşti 1766 (3); 361. Penticostarion, Bucureşti 1768 (4); 362.
Psaltire, Blaj 1780 (5); 363. Molitvenic, Blaj 1784 (6); 364. Liturghier, Blaj 1807
(7); 365. Octoih mic, Sibiu 1855 (8); 366. Catehism, Blaj 1857 (9); 367. Acatist, Sibiu
1876 (11); 368. Strastnic, Blaj (14); 369. Istoria universală, Blaj 1881 (16); 370. Instituţiunile dreptului bisericesc, Blaj 1877 (18); 371. Teologia fundamentale, Blaj 1876
(19); 372. Teologia dogmatică, Blaj 1881 (20); 373. Ierarhia bisericească, Gherla
18!1-l (22); :JH. Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj l!l04 (21); 375. Autonomia bisericească, Blaj 1903 (24); :J76. Cuvîntări bisericeşti, Gherla 1872 (26); 377.
Harta averilor paroh., 1938 (30); 378. Clain Samuil, Teologia morală, Blaj 1796
sec. XVIII; 379. Tratat de morală, Blaj 179G sec. XVIII; 3130 Despre sfintele taine,
sec. XIX; 381. Urmarea lui Isus, sec. XIX;
FIRMINIŞ: 382. Evanghelie, Blaj 1765 (134); Catavasier, Blaj 1769 (135); 384. Psaltirea, Blaj 1773 (130); 385. Strastnic, Blaj 1773 (131); 386. Apostol, Blaj 1802 (126);
387. Penticostarion, Sibiu, 1813 (127); 388. Triodion, Blaj 1813 (132); 389. Molitvenic,
Blaj 1815 (128); 390. Ceaslov, Neamţ 1858 (133);
FlRMINIŞ POPENI: 391. Evanghelie, Blaj 1765 (133); 392. Strastnic, Blaj 1817
(174);
FILDU DE JOS: 393. Octoih mare, sec. XVIII (3); 394. Octoih mic, sec. XVIII (4);
395. Etica creştină, Blaj 1873 (154); 396. Minei, 1838 (7); 397. Penticostarion, Blaj
1768 (2); 398. Evanghelie, Blaj 1765 (5); 399. Apostol, Blaj 1802 (69); 400. Strastnic,
Blaj 1773 (1);
FfNTINELE: 401. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (66); 402. Penticostarion, Blaj
17687 (67); 403. Strastnic, Blaj 1773 (73); 404. Apostol, Blaj 1802;
GALAŞENI: 405. Minei, sec. XIX (18); 406. Evanghelie, Blaj 1776 (14); 407. Apostol,
Blaj 1802 (13); 408. Triod?, Blaj 1800 (12); 409. Strastnic, Blaj 1773 (16); 410. Penticostarion, Sibiu 1805 (11); 412. Triodion, Blaj 1800, sec. XVIII (17); 414. Strastnic,
Blaj 1773 (15); 415. Apostol, Blaj 1802 (19);
GALAŞENI ŞASA: 416. Evanghelie, Blaj 1776 (1); 417. Minei, Blaj 1838 (2);
GALP!IA: 418. Penticostarion, Bucureşti 1768 (153); 419. Cazanii, Bucureşti 1768;
420. Apostol, Blaj 1767 (149); 421. Strastnic, Blaj 1773 (152); 422. Triod, Blaj 1800
(150); 423. Molitvenic, Sibiu 1874 (159); 424. Tipicul, sec. XIX (154); 425. Minei Xlf,
Sibiu 1856 (156); 426. Minei XI, Sibiu 1856 (157); 427. Minei III-IV, Sibiu 185:~
(137); 428. Minei V-VI, Sibiu 1854 (157); 429. Minei I-II, Sibiu 1853 (157); 430.
Minei VII-VIII, Sibiu 1854 (157); 431. Minei IX-X, Sibiu 1854 (157); 432. Chiriacodromion, Sibiu 1855 (157); 433. Octoih, Rîmnic 1742?; 434. Patima şi moartea domnului nostru Isus Christos, Sibiu 1888; 435. Minei I, Sibiu 1853; 436. Minei III,
Sibiu 1853; 437. Minei IV, Sibiu 1854; 438. Minei V, Sibiu 1854; 439. Minei VI,
Sibiu 1854; 440. Minei VII, Sibiu 1854; 441. Minei VIII, Sibiu 1854; 442. Minei IX,
Sibiu 1855; 443. Minei X, Sibiu 1855; 444. Minei XI, Sibiu 1856; 445. Minei XII,
Sibiu 1856; 446. Chiriacodromion, Sibiu 1855; 447. Biblie, Sibiu 1856-1858; 448.
Minei II, Sibiu 1853 (158);
GALPIIA - ROMITA: 449. Liturghier, Sibiu 1798 (25); 450. Octoih, Blaj 1772 (75);
451. Octoih, Bucureşti 1746 (65); 452. Molitvenic, sec. XVIII (72); 453 Strastnic (anterior anului 1774), (76); 454. Evanghelie, Blaj 1765 (45); 455. Apostol, Blaj 1802
(62); 456. Triod, Blaj 1800 (63); 457. Penticostarion, Bucureşti 1768 (78); 458. Penticostarion, sec. XVIII (64);
GILGAU: 459. Octoih, Bucureşti 1746 (141); 460. Molitvenic, Blaj 1757 (142); 461.
Evanghelie, Sibiu 1859 (134); 462. Evanghelie, Blaj 1776 (135); 463. Apostol, Blaj
1802 (136); 464. Penticostarion, Sibiu 1841 (137); 465. Triod ion, Blaj 1800 (138); 466.
Strastnic, Blaj 1773 (139); 467. Minologhion, Blaj 1751 (140); Minologhion, Blaj
1780 (143); 469. Octoih, Bucureşti 1746 (141); 470. Lazăr Diacu, O întîmplarc adevărată, Bucureşti 1923 (33); 471. Onisifor Ghibu, Ziaristica bisericească, Sibiu 1910
(37); 472. Contribuţiuni istorice, Sibiu 1913 (39); 473. Date nouă despre Gheorghe
Lazăr, Arad 1914 (42); 474. N. A. Constantinescu, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu,
Bucureşti 1921 (43); 475. Situaţia bisericii ortodoxe române, Bucureşti 1939 (44);
476. Gh. Tulbure, Activitatea literară a lui Andrei Şaguna, Sibiu 1909 (47 /48); 477.

FILDU DE MIJLOC: 358. Octoih mic, sec. XIX (1); 359. Apostol,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Colecţii

de carte veche

românească

în depozite eparhiale

Puşcariu, Metropolia
tedrală din Sibiu, Sibiu

599

românilor ortodoc-şi ... , Sibiu 1900 (45); 478. Biserica ca1908 (46); 479. Dr Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea
episcopului V. Moga, Cluj 1939 (49); 480. Episcopia ortodoxă română a Vadului,
Feleacului şi Clujului, Cluj 1930 (52); 481. V. Alecsandri, Cintece din bătrîni, Sibiu,
Iunie 1913 (201); 482. Analele asociaţiei „Andrei Şaguna", Sibiu 1922 (48);
G!LGAU - CAP!LNA: 483. Evanghelie, Blaj 1776 (14); 484. Minei, Blaj 1781 foaie volantă (15); 485. Apostol, Blaj 1802 (16); 486. Penticostar ion, Sibiu 1841 (18);
Minei (carte manuscris), sec. XVIII (19);
GTLGAU - ALMAŞ: 488. Minei, sec. XIX (197); 489. Triod, Bucur~ti 1747 (194);
490. Evanghelie, Bucureşti 1723 (189); 491. Apostol, Bucureşti 1743 (191); 492. Penticostarion, 1 / 2 sec. XIX (202); 493. Octoih, sec. XVIII (203); 494. Chiriacodromion,
Alba Iulia 1699 (206); 495. Euhologhion, sec . XIX (199); 496. Strastnic?, sec. XVIII
(208);
G!RBOU: 497. Ceaslov, sec. XVIII (199); 498. Molitvenic, (200); 499. Octoih mare,
(201); 500. Penticostarion, Blaj 1808 (207); 501. Triod, sec. XVIII (196);
GIRBOU - DOBA: 502 . Octoih mic, Sibiu 1866;
CIRCEI DOBA: 503. Evanghelie, Bucureşti 1682 (11); 504. Carte românească
de învăţătură, Iaşi 1643 (195); 505. Apostol, Bucureşti 1743 (14); 506. Octoih, Rîmnic
1750 (196); 507. Octoih, Bucureşti 1770 (198); 508. Euhologhion, Blaj 1784 (197);
CIRCEI: 509. Evanghelie, Blaj 1765 (147); 510. Molitvenic, Blaj 1784 (148); 511.
Strastnic, Blaj 1817 (149); 512. Penticostarion, Sibiu 1805 (150); 513. Liturghier,
Blaj 1807 (151); 514. Triod, Blaj 1800 (151); 514. Triod, Blaj 1800 (151);
GOŞTILA: 515. Nulitatea concordatului, Cluj 1935 (237); 516. Relaţiile B.O.R., Sibiu
1928 (109); 517. Patriarhia ortodoxă română şi Concordatul, Bucureşti 1929 (117);
518. Teodor Herrnann, Monografie istorică, Cluj 1925 (126); 519. Antologhion, Rîmnic
1766 (214); 520. Antologhion, Rîmnic, sec. XVIII (55); 521. Contribuţiuni istorice
la trecutul românilor, Sibiu 1913 (104); 522. Petru Maior, Prediche ( . ..) Buda 1811
(196); 523. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (197); 524. Liturghii, Sibiu 1798 (228);
525. Evanghelie, Bucureş ti 1760 (215); 526. Triod, Sibiu 1860 (41); 527. Biblie, Sibiu
1856-1858 (190);
GOSTILA - FALCUŞA: 526. Octoih mare, Blaj 1872 (17); 527. Chiriacodrornion,
Alba Iulia 1699 (16); 528. Minei, Blaj 1838 (19); 529. Triod, Blaj 1813 (21); 530.
Evanghelie, Blaj 1776 (18); 531. Apostol, Blaj 1802 (20);
GLOD: 532. Apostol, Blaj 1802 (25); 533. Octoih, Bucureşti 1720 (69); 534. Triod,
Blaj 1813 (37); 535. Penticostarion, Blaj 1768 (23); 536. Strastnic, Blaj 1773 (24);
537. Evanghelie, Blaj 1765 (30); 538. Apostol, Blaj 1767 (25);
GLOD - FRTNCENI: 539. Minei, Blaj 1784 (26); 540. P enticostarion, Blaj 1768 (27);
GLOD - B!RSAU MARE: 541. Varlaam, Carte românească de învăţătură, Iaşi 1643;
542. Strastnic, Blaj 1773? (12); 543. Evanghelie, Sibiu 1806 (8); 544. Penticostarion,
Sibiu 1805 (19); 545. Triodion, Blaj 1800 (13);
HAŞMAŞ: 546. Strastnic, sec. XVIII (188); 547. Chiriacodromion, Bucureşti 1732
(194); 548. Apostol, Bucureşti 1743 (182); 549. Evanghelie, Blaj 1817 (181); 550. Penticostarion, Sibiu 1800 (186); 551. Triod, Blaj 1800 (187); 552. Molitvenic, sec. XVIII
(190); 553. Octoih mic, Sibiu 1897 (200); 554. Minei I-III, Sibiu 1853;
DOBRIN: 555. Evanghelie, Blaj 1765 (l);
HERECLEAN: 556. Penticostarion, Blaj 1808 (45); 557. Strastnic, Blaj ţ773 (467);
558. Evanghelie, Rîmnic 1746 (42); 559. Antologhion, Rîmnic, 1766 (39); 560. Triodion, Blaj lS CO (44); 561. Cazanii, Bucureşti 1768 (40); 562. Octoih, sec. XVIII (43);
563. Liturghii, Blaj 1807 (41); 564. Molitvenic, Blaj 1784 (47);
HIDA: 565. Evanghelie, Sibiu 1859 (92); 566. Evanghelie, Blaj 1765 (91); 567. Apostol,
Blaj 1802 (89); 568. Antologhion, Rîmnic 1745 (90);
HIDA - BAICA: 569. Chiriacodromion, Sibiu 1855 (75); 570. Penticostarion, Sibiu
1805; 571. Octoih, Blaj 1792 (74); 572. Evanghelie, Sibiu 1859 (72); 573. Strastnic,
Blaj 1773 (80); 574. Apostol, sec. XVIII (86); 575. Biblie, Sibiu 1856-1858 (77); 576.
Triodion, Blaj 1813 (82); 577 . Minei, sec. XVIII (15); 578. Minei, sec. XVIII (84); 579.
Evanghelie, Bucureşti 1775 (73); 580. Minei, Sibiu 1853 (76); 581. Minei 1856 (75);
582. Minei, Sibiu 1856 (81); 583. Liturghii, Sibiu 1856 (83); 584. Cazanie, Bucur~ti
1768? (71);
~
Il.
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ILEANDA: 585. Strastnic, Blaj 1753 (61); 586. Liturghii, Iaşi 1759 (62); 587. Evanghelie, Blaj 1817 (71); 588. Liturghii, Blaj 1776 (65); 589. Octoih, Blaj 1763 (63);
590. Molitvenic, Blaj 1784 (68); 591. Octoih, Blaj 1783 (69); 592. Apostol, Blaj 1806
(67); 593. Evanghelie, Blaj 1765 (72); 594. Penticostadon, Blaj 1768 (70);
ILEANDA DAB!CENI: 595. Molitvenic, Sibiu 1819 (47); 596. Octoih mic, Blaj
1783 (48); 597. Evanghelie, Bucureşti 1723 (49); 598. Petru Maior, Prediche (... ),
Buda 1810-1811 (52); 599. Triod, sec. XVIII (51); 600. Minologhion, Blaj 1781;
MILUAN: 601. Cazanii, Rîmnic, 1781 (170);
JAC: 606. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (187); 607. Molitvenic, Sibiu 1874 (186);
608. Molitvenic, Sibiu 1874 (59); 609. Cazanii, Bucureşti 1768 (185);
JAC - BRUSTURr: <HO. Apostol, Blaj 1802 (54);
LETCA: 611. Octoih, Rîmnic, 1706 (18); 612. Liturghier, sec. XVIII (19); GlJ. Octoih
mic, sec. XIX (12); 614. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (5); 615. Minologhion,
Blaj 1781 (11); 616. Triodion, Blaj 1800 (17); 617. Strastnic, Blaj 1773 (15); 618.
Octoih mic, sec. XIX (20); 619. Antologhion, Rîmnic 1705 (16);
LETCA CUCIULAT: 620. Apostol, Blaj 1802; 621. Penticostarion, Sibiu 1805
(11); 622. Strastnic, sec. XVIII (12); 623. Triodion, Blaj 1813 (3); 624. Evanghelie,
Sibiu 1806 (31); 625. Minei, Sibiu 1858 (5); 626. Molitvenic, Blaj 1784 (29); 627.
Octoih, sec. XIX (30);
LUMINIŞUL: 627. Molitvenic, Sibiu 1874 (92); 628. Octoih mare, sec. XIX (88);
629. Ceaslov, Sibiu 1859 (90); 630. Octoih mic, Sibiu 1857 (84); G31. Evanghelie,
Sibiu 1859 (63); 6,.12. Strastnic, Blaj 1773 (95);
LUMINIŞUL PERII VADULUI: 633. Liturghii, Sibiu 1862 (10); 634. Octoih mic,
Sibiu 1887 (17); 635. Evanghelie, Blaj 1776 (14); 636. Apostol, Blaj 1802 (15);
LUMINIŞUL RASTOCI: 637. Apostol, Blaj 1802 (9); 638. Evanghelie, Blaj 1817
(13); 639. Penticostarion, Blaj 1768 (4); 640. Strastnic, Blaj 1753; 641. Triod, Blaj
1800 (8); 642. Cazanii, Bucureşti 1768 (3); 643. Liturghier, Sibiu 1852 (11); 644. Molitvenic, Sibiu 1833; 643. Liturghie, Sibiu 1798 (7);
CALACEA: Liturghii, Blaj 1775; Evanghelie, sec. XVIII; Molitvenic, Sibiu 1819;
CLIŢ: Cazanii, Rîmnic 1747;
BIUŞA: 650. Triod, Blaj 181:l (51);
G!RBOU: 651. Octoih mic, sec. XIX (150);
LEMNIU: 652. Apost-01, Rîmnic 1747 (222); 653. Evanghelie, Rîmnic 1746 (221); 654.
Catavasier, Blaj 1777 (220); 655. Liturghier, sec. XVIII (223); 656. Penticostar ion,
Sibiu 1805 (225); 657. Minei, sec. XIX (224);
LEMNIU TOPLIŢA: 658. Molitvenic, Sibiu 1874 (5); 659. Octoih, Rîmnic, 1742
(6); 660. Apostol, Blaj 1802 (207); 661. Evanghelie, Blaj 1765 (213); 662. Penticostarion, Blaj 1808 (4); 663. Strastnic. Blaj 1773 (214); 664. Minei (carte manuscris),
1738 (3); 665. Triodion, Blaj 1771 (2);
LOZNA: 666. Minologhion, Blaj 1871 (49); 667. Evanghelie, Blaj 1765 (42); 668.
Liturghii, Blaj 1807; 669. Triod, Blaj 1800 (55); 670. Liturghier, Blaj 1807?;
MESTEACAN - CUTIŞ: 672. Cazanii, Bucureşti 1768 (157); 673. Catavasier, Blaj
1798 (134); 674. Liturghii, Blaj 1870 (142); 675. Octoih mic, sec. XVIII (153); 676.
Evanghelie, Blaj 1765 (159); 677. Triod, Blaj 1800 (150); 678. Penticostarion, Sibiu
1805 (158); 679. Apostol, Blaj 1802 (164);
MOIGRAD: 680. Liturghii, Blaj 1813 (46); 681. Triodion, Blaj 1813 (45); 682. Strastnic, Blaj 1800 (46); 683. Minei, Blaj 1838 (47); 684. Evanghelie, Bucureşti 1760 (48);
685. Strastnic, Blaj 1817 (43);
MOIGRAD - MIRŞID: 686. Triodion, sec. XVIII (28);
MOTIŞ: 687. Cazanie, sec. XVIII (243); 688. Octoih mare, Blaj 1825 (245); .689.
Strastnic, Blaj 1817 (244); 6DO. Apostol, Blaj 1814 (246); · 691. Catavasier, Blaj .1824
MESEŞENII DE JOS: 692. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (I); 693. Minei, Blaj
1838 (2); 694. Penticostar-ion, Sibiu 1805 (3); 695. Strastnic, Blaj 1817 (4);
MESEŞENII DE SUS: 696. Ceaslov, sec. XVIII (205); 697. Liturghii, Blaj 1807 (16);
698. Octoih, Blaj 1825 (15); 699. Evanghelie, Blaj 1776 (202); 700. Evanghelie, Bucureşti 1766 (9); 701. .Aipostol, Bucureşti 1774 (10); 702. Triodion, Rîmnic, 1761 (8);
703. Minei, Rîmnic? (12); 704. Strastnic, Blaj 1817 (14); 705. Evanghelie, Blaj 1817
(13); 706. Apostol, sec. XVIII (20-l); 707. Strastnic, sec. XVIII (203);
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MILUAN: 708. Octoih, Blaj 1792; 709. Evanghelie, Blaj 1765;
MINEU: 710. Antologhion, Rîmnic, 1766; 711. Triodion, Blaj 1813 (4); 712. Penti-

costarion, Blaj 1808 (5); 713. Apostol, Blaj 1814 (6); 714. Strastnic, Blaj 1817 (8);
NAPRADEA: 715. Triod, Blaj 1813 (88); 716. Strastnic, Blaj 1817 (21); 717. Apostol,
Blaj 1814 (89); 718. Evanghelie, Blaj 1776 (86); 719. Minologhion, Blaj 1781 (87);
720. Octoih, Blaj 1825 (92); 721. Minei, Blaj 1815 (90);
NOŢIG: 722. Penticostarion, Blaj 1768 (4); 723. Minei, Blaj 1781 (1); 724. Triodion,
Blaj 1800 (2); 725. Octoih, Blaj 1770 (16); 726. Octoih, Blaj 1770 (8); 727. Minei,
Blaj 1784 (7); 728. Chiriacodromion Alba Iulia 1699 (6); Strastnic, Blaj 1773 (5);
730. Apostol, Blaj 1802 (3); 731. Evanghelic, Blaj 1776 (17);
PAUŞA: 732. Strastnic, Blaj 1753 (82); 733. Antologhion, Rîmnic 1745 (90); 7:3-!.
Evanghelie, Bucureşti 1723 (85); 735. Chiriacodrornion, Sibiu 1855 (89); 736. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (84); 737. Octoih mic, Sibiu 1892 (88); 738. Ceaslov,
sec. XVIII (82); 739. Octoih, Rîmnic, 1742 (78); 740. Triodion, Blaj 1800 (86); 74:l.
Penticostarion, Sibiu 1805 (80);
PAUŞA BOZNA: 741. Cazanie, Rîmnic 1781 (5); 742. Strastnic, Blaj 1817 (82);
744. Penticostarion, Rîmnic? (222); 745. Evanghelie, Blaj 1817 (221); 746. Apostol,
Blaj 1802 (7); 747. Evanghelie, Bucureşti 1760 (220); 748. Molitvenic, Blaj 1815 (219);
749. Molitvenic, Blaj 1815 (4); 750. Strastnic, sec. XVIII (2); 751. Triod ion, Blaj
1800 (3); 752. Octoih, Sibiu 1861 (1);
POIENIŢA: 753. Evanghelie, Blaj 1776 (139); 754. Apostol, sec. XVIII (146); 755.
Triodion, Blaj 1813 (145); 756. Penticostarion, Sibiu 1805 (144); 757. Octoih mic,
Sibiu 1905 (149); 758. Strastnic, sec. XVIII (148); 759. Octoih, Blaj 1825 (147); 7GO.
POENIŢ A PI ROŞA: 760. Ceaslov, sec. XVIII (80); 761. Evanghelie, Blaj 1776
(76); 762. Apostol, Blaj 1802 (82); 763. Octoih, sec. XVIII (79); 764.
J>OIENIŢ A ŞOIMU ŞENI: 764. Octoih mic, Sibiu 1866 (79); 765. Octoih, sec. XVIII
(80); 766. Apostol, Sibiu, 1851 (82);
POIENIŢA: 767. Ceaslov, sec. XVIII (153); 768. Molitvenic, sec. XVIII (141); 769.
Catavasier, sec. XVIII; 770. Carte de rugăciuni, sec. XIX;
POIANA BLENCHII: 771. Molitvenic, Sibiu 1874 (56); 772. Mătyas Kirăly (133/91);
773. Andrei Şaguna, Manualulu de Studiulu pastoralu, Sibiu 1878 (133/90); 774.
Andrei Şaguna, Dreptu canonicu, Sibiu 1876 (133/89); 775. Mitropolitu Andrei
Şaguna, Sibiu 1909 (133/93); 776. Minei I, Sibiu 1853 (39); 777. Minei II, Sibiu 1853
(40); 778. Minei III, Sibiu 1853 (41); 779. Minei IV, Sibiu 1854 (42); 780. Mine[ V,
Sibiu 1854 (43); 781. Minei VI 1854 (43/a); 782. Minei VII, Sibiu 1854 (44); 78:L
Minei VUI, Sibiu 1854 (45); 784. Minei IX, Sibiu 1855 (46); 785. Minei X, Sibiu 1855
(47); 786. Minei XI, Sibiu 1856 (48); 787. Minei XII, Sibiu 1856 (49); 788. Chiriacodromion, Sibiu 1855 (60); 789. Testamentul nou, 1859 (59); 790. Testamentul vechi
1856 (59); 791. Biblia lui Şaguna, Sibiu 1856 (59); 792. Minei, Blaj 1781 (51); 79:1.
Noul Testament, 1885 (133); 794. Ceaslov, sec. XIX (142); 795. Petru Maior, Propovedanie, Buda 1809 (133); 796. Evanghelie, Blaj 1765 (28); 797. Penticostarion,
Sibiu 1805 (57); 798. Virgil Ciobanu, Statistică (. .. ), Cluj 1926 (133/76); 799. Mateiu
Voileanu, Contribuţii la istoria bisericii din Ardeal, Sibiu 1928 (133 /33); 800. Monografia istorică a protopiatului Dej, Cluj 1925 (133/4); 801. Viaţa şi activitatea
episcopului V. Moga, Cluj. 1939 (133/6); 802. Analele asociaţiei Andreiu Şaguna,
Sibiu 1919 (133/93); 803. S. Dragomir, Istoria dezrobirii religioase, Sibiu 1920
(133 /86); 804. Varlaam, Carte românească de învăţătură, Iaşi 1643 (131);
POIANA BLENCHfI - MAGURA: 805. Antologhion, Rîmnic, 1766 (48); 806. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (46); 807. Molitvenic, Iaşi 1739 (42); 808. Liturghil,
Blaj 1807 (38); 809. Liturghii, Bucureşti 1741 (37); 810. Octoih mare, Blaj 1792 (4fl);
811. Strastnic, Blaj 1817 (51); 812. Strastnic, Blaj 1808 (95); 813. Penticostar ion, Blaj
1808 (52); 814. Triodion, Blaj 1813 (50); 815. Evanghelie, Blaj 1765 (32); 816. Apostol,
Blaj 1767 (35);
POPTELEAC: 817. Cazanii, Rlmnic 1748 (104); 818. Liturghii, Blaj 1807 (80 /a);
819. Molitvenic, Blaj 1815 (106); 820. Evanghelie, Blaj 1676 (70); 821. Strastnic,
Blaj 1773 (128); 822. Penticostar, sec. XVIII (129); 823. Strastnic, Blaj 1753 (127);
824. Apostol, Blaj 1802 (76);

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

G02

ANA ClNDA

RACIŞ: 825. Penticostarion, 1805 (72); 826. Chiriacodromion, Sibiu 1855 (63); 827.
Strastnic, Blaj 1753 (68): 828. Triod ion, Blaj 1800 (79): 829. Evanghelie, Rîmnic,
1784 (78); 830. Minei I, Sibiu 185:l (66); 8:ll. Minei III. Sibiu 1853 (71); 832. Minei
XI, Sibiu 1856 (70); 833. Minei VII, Sibiu 1854 (6fl); 834. Minei V, Sibiu 1854 (75);
835. Minei IX, Sibiu 1855 (74); 836. Apostol, Sibiu 1851 (77); 837. Liturghii, Sibiu
1856 (76); 838. Octoih, Blaj 1825 (65);
RASTOLŢU MARE RASTOLŢU DEŞERT: 839. Strastnic, Blaj 1817 (6); 840.
Triod, Blaj 1813 (3); 841. Antologhion, Rîmnic, 1766 (4); 842. Evanghelie, Blaj 1817
(1); 843. Penticostar ion, Bucureşti 1768 (2); 844. Molitvenic, sec. XVIII (11); 845.
Octoih mic, sec. XIX;
ROMANAŞI: şi POARTA SALAJULUI: 846. Evanghelie, Rîmnic 1784 (155); 847.
Cazanii, Rîmnic 1781 (143); 848. Triod, Blaj 1813 (137); 849. Penticostarion, Sibiu
1805 (139); 850. Apostol, Bucureşti 1774 (127); 851. Ceaslov, Sibiu 1790 (141); 852.
Apostol, Sibiu 1851 (128); 853. Biblie, Sibiu 1856-1858 (126); 854. Molitvenic, Blaj
1784 (130); 855. Psaltire, sec. XVIII (169); 856. Petru Maior, Istoria pentru începutul
românilor în Dachiia, Buda 1812 (172); 857. Varlaam, Carte românească de învă
ţătură, Iaşi 1643 (171);
RUS: 858, Strastnic, Blaj 1773 (317); 859. Penticostar ion, Bucuresti 1783 (33); 860.
Minologhion, Blaj 1781 (37); 861. Triodion, sec. XIX (36); 862. Evanghelie. Bucureşti 1723 (32); 863. Cazanie, Bucureşti 1768? (39); 864. Molitvenic, sec. XIX (20);
865. Apostol, Rimnic, 1747 (35); 866. Octoih mare, sec. XIX; 867. Ceaslov, Bucureşti 1777? (34);
RUGINOASA - STOBORU: 868. Liturghii, Blaj 1807 (23); 869. Psaltire, sec. XVIII
(171); 870. Apostol, Blaj 1802 (24); 871. Evanghelie, Blaj 1765 (22); 872. Minei, Blaj
1838; 873. Octoih maire, Blaj 1760 (26); 874. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (21);
875, Molitvenic, Blaj 1815 (145); 876. Strastnic, Blaj 1773 (23); 877. Triod ion, Blaj
1800 (18): 878. Penticostarion, Sibiu 1805 (166): 879. Minei X, Buda 1804 (163): 880.
Minei, III, Buda 1804 (157); 881. Minei IV, Buda 1804 (158); 882. Minei V, Buda
1804 (159): 883. Minei VI, Buda 1804 (160): 884. Minei II, Buda 1804 (161): 885.
Minei I, Buda 1804 (162);
RUGINOASA: 886. Octoih mic, Sibiu 1867 (188); 887. Octoih mic, Sibiu 1855 (177);
888. Liturghii (foaie volantă), Blaj 1775;
ŞIMIŞNA: 889. Catavasier, Blaj 1793 (238): 890. Octoih, Blaj 1792 (240); 891. Ceaslov,
Sibiu 1859 (239); 892. Strastnic. Blaj 1773 (233): 893. Antologhion, Rîmnic, 1752
(104); 894. Evanghelie, Blaj 1765 (235): 895. Penticostarion, Blaj 1768 (242); 896.
Strastnic, Blaj 1773 (234); 897. Apostol, Blaj 1802 (227); 898. Triodion, Blaj 1771 (232);
899. Penticostarion, Blaj 1768 (242): 900. Triodion, Blaj 1813 (231): 901. Antologhion,
1789 (230); 902. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (238); 903. Octoih mic, Sibiu 1894
(245):
STNMIHAIU ALMAŞULUI: 904. Strastnic, Blaj 1804 (7); 905. Octoih mare, Blaj
1825 (4); 906. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (3); 907. Apostol, Blaj 1802 (l); 908.
Sibiu 1805 (8); 909. Triod, sec. XIX (5): 910. Evanghelie, Blaj 1765 (2); 911. Octoih
mic, Sibiu 1894; 912. Biblie, Sibiu 1856-1858: 913. Minologhion, Blaj 1782;
STlNA: 914. Molitvenic, 1836 (24); 915. Antologhion, Rimnic 1766 (51); 9Hi. Evanghelie, Rîmnic 1746 (70);
ŞOIMUŞ: 917. Penticostarion, Blaj 1768 (88);
DOBRIN - DE LENI: 918. Octoih, Bucureşti 1746 (18); 919. Strastnic, Blaj 1817 (20):
TAMAŞA: 920. Evanghelil', Sibiu 1859 (1); 921. Penticostarion, ,Sibiu 1805 (9); 922.
Triodion, Blaj 1800 (8): 92:1. Strastnic, Blaj 177:1 (11); 924. Chiriacodromion. Sibiu
1855 (4); 925. Evanghelie, Bucureşti 1760 (2): 926. Cazanii, Bucureşti 1768 (13): 927.
Molitvenic, Sibiu 1874 (41); 928. Molitvenic, Blaj 1757 (7); 929. Octoih, Blaj 1792 (6);
!1:10. Octoih, Blaj 1760 (:J):
TAMAŞA PETRINDU: 9:l1. Triodion, Blaj 177:! (16); 932. Apostol, Blaj 1802 (15);
9:13. Cazanie, Bucure~ti 1732 (18); 934. Evanghelie, Blaj 1776 (13); 9:15. Octoih, Blaj
1760 (17);
RONA - VAR: 936. Strastnic, Blaj 1773 (:l); 937. Triodion, Blaj 181:1 (5); 938. Minologhion, Blaj 1751 (4); 939. Evanghelie, Blaj 1776 (1); 940. Penticostarion, Blaj
1808 (6):
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IN rW: 941. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (36); 942. Apostol, Blaj 1767 (33);

943: Evanghelie, Blaj 1765 (40); 944. Octoih, 1810 (272); 945. Ceaslov, Sibiu 1859
(357); 9-16. Catavasier, 1859 (35);
STUPINI - PADURIŞ: 947. Minei I-X, sec. XVIII (58); 948. Penticostarion, Blaj
1808 (55); 949. Evanghelie, Bucureşti 1742 (45); 950. Minei, Sibiu 1854 (56); 951.
Antologhion, sec. XVIII (54); 952. Octoih mare, sec. XVIII (48); 953. Molitvenic
bogat, 1833 (52); 954. Strastnic, 1870 (53);
TRANIŞ VADURELE: 955. Evanghelie, Sibiu 1806 (151); 956. Penticostarion,
Blaj 1768 (22); 957. Octoih, Rîmnic 1742 (8); 958. Euhologhion, sec. XVIII (152);
SOMEŞ-ODORHEI: 959 Minologhion, Blaj 1781 (211); 960. Penticostarion, Blaj
1768 (207); 961. Strastnic, Blaj 1817 (217); 262. Apostol, Blaj 1814 (216); 963. Apostol,
Blaj 1802 (213); 964. Evanghelie, Blaj 1765 (205); 965. Triodion, Blaj 1813 (215);
966. Triodion, Rîmnic 1782 (212); 967. Chiriacodromion, Alba Iulia 1699 (203); 968.
Octoih, Blaj 1770 (208); 969. S. Clain, Propovedanie (... ), Blaj 1784 (270); 970.
Acatistier, 1806 (218); 971. Octoih, Blaj 1760 (204); 972. Teologhie moralicească,
Blaj 1796 (321); 973. Catavasier, 1766 (210); 974. Polunoşniţa, sec. XVIII (209); 975.
Ceaslov, 1757 (206); 976. Polustavă, Buda 1807 (214);
SIMPETRU ALMAŞULUI: 977. Minei I-II, Sibiu 1853 (76); 978. Minei III-V,
Sibiu 1854 (77); 979. Minei V-VI, Sibiu 1855 (78); 980. Minei VI-VII, Sibiu 1856 (73);
981. Minei IX-X, Sibiu 1856 (79); 982. Minei XI-XII, Sibiu 1857 (80); 983. Triodion, Blaj lBOO (85); 984. Biblia, Sibiu 1856-1858 (74); 985. Apostol, Blaj 1802 (G-1);
986. Evanghelie, Sibiu 1859 (81); 987. Evanghelie, Blaj 1765 (82); 988. Psaltire,
Sibiu 1860 (90); 989. Strastnic, Blaj 1817 (86); 990. Apostol, Sibiu 1882 (83); 991. Strastnic,
Blaj 1773 (87); 992. Octoih, Rîmnic? (124); 993. Penticostarion, Blaj 1768 (88); 994.
Liturghier, Sibiu 1856 (123); 995. Psaltirea bogată, Sibiu 1860 (90); 996. Octoih mare,
Sibiu 1861 (91); 997. Penticostarion, Sibiu 1859 (89);
SURDUC: 998. Liturghii, Bucureşti 1728 (8); 999. Apostol, Bucureşti 1784 (22);
1000. Penticostarion, Sibiu 1841 (11); 1001. Strastnic, Blaj 1817 (9); 1002. Minei, Blaj
1838 (10);
SURDUC-SOLONA: 1003. Minei, Blaj 1833 (12); 1004. Triod, Blaj 1813 (11); 1005
Penticostarion, Sibiu 1805 (10); 10006. Strastnic, Blaj 1773 (8); 1007. Chiriacodromion,
Alba Iulia 1699 (9);
STUPINI PADURIŞ: 1008. Minei, 1854 (56); 1009. Triod, sec. XVIII (60); 1010.
Apostol, sec. XVIII (49); 1011. Strastnic, Blaj 1773 (53);
RUGINOASA: 1012. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (180); 1013. Liturghier, sec.
XVII;
SINCRAIU ALMAŞULUI: 1014. Strastnic, Blaj 1713 (176); 1015. Penticostarion,
Rîmnic 1743 (196); 1016. Apostol, Blaj 1802 (173); 1017. Evanghelie, Bucureşti 1742
(194); 1018. Chiriacodromion, Alba Iulia (181); 1019. Octoih mare, Blaj 1825 (180);
1020. Minologhion, Blaj 1781 (195); 1021. Biblie, Sibiu 1856-1858 (176);
SINCRAIU-CUBLEŞ: 1022. Biblie, sec. XIX (122); 1023. Triodion, Blaj 1800 (117);
1024. Strastnic, Blaj 1753 (111); 1025. Apostol, Blaj 1802 (114); 1026. Antologhion,
Bucureşti 1766 (115); 1027. Liturghii, Blaj 1807? (119); 1028. Octoih, sec. XVIII (121);
1029. Octoih, Blaj 1770 (120); 1030. Chiriacodromion, Bucureşti 1732 (112); 1031.
Penticostarion, Sibiu 1805 (116); 1032. Chiriacodromion, Sibiu 1855 (118); 1033. Petru
Maior, Propovedanie (... ), Buda 1809 (113);
S!NGEORGIU DE MESEŞ BODIA: 1034. Minei (iulie), Sibiu 1854 (86); 1035.
Minei (ianuarie), Sibiu 1853 (84); 1036. Minei (noiembrie), Sibiu 1856 (89); 1037.
Minei (septembrie), Sibiu 1855. (88); 1038. Minei (mai), Sibiu 1854 (87); 1039. Minei
(martie), Sibiu 1853 (85); 1040. Triodion, Blaj 1800 (93); 1041. Apostol, Blaj 1802 (92);
1042. Evanghelie, Bucureşti 1750 (99); 1043. Penticostarion, Bucureşti? 1768 (98);
1044. Liturghii, Sibiu 1814;
SOMEŞ-GURUSLAU: 1045. Antologhion, Rîmnic, 1737 (89); 1046. Penticostarion,
Sibiu 1085 (91); 1047. Triodion, Blaj 1800 (90); 1048. Chiriacodromion, Bucureşti
1732 (133); 1049. Apostol, sec. XVIII (100); 1050. Strastnic, Blaj 1817 (92); 1051.
Octoih, Bucureşti 1720 (134);
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SOMEŞ-GURUSLAU HUSIA: 1052. Penticostarion, Blaj 1768 (68); 1053. Apostol,
Blaj 1802 (69); 1054. Strastnic, Blaj 1817 (70); 1055. Carte românească de învăţă
tură, laşi 164:1 (67); 1056. Octoih, Biaj 1792 (75);
SOLOMON: 1057. Minei, Blaj 1838 (85); 1058. Strastnic, Blaj 1804 (81); 1059.
Strastnic, Blaj 1817 (144); 1060. Penticostarion, Sibiu 1859 (74); 1061. Apostol, Blaj
1802 (78); 1062. Triodion, Blaj 1813 (80); 1063. Evanghelie, Bucureşti 1760 (89);
1064. Octoih, Blaj 1770 (76); 1065. Catavasier, Blaj 1824 (10:-l);
TIHAU: 1067. Penticostarion, Blaj 1808 (78); 1068. Triod ion, Blaj lBt:l (77); lOOCl.
Evanghelie, Blaj 1817 (67); 1070. Octoih, Blaj 1770 (92); 1071. Molitvenic, Blaj
1815 (76);
TIHAU - TURBUŢA: 1072. Evanghelie, Blaj 1765? (25);
TRAZNEA: 1073. Liturghier, sec. XIX; 1074. Octoih, Blaj 1770 (29); 1075. Cazanii,
Rîmnic, 1748 (7); 1076. Triod, sec. XIX (88); 1077. Minei, 1862 (6); 1078. Minei,
Rîmnic 1751? (5);
VOIVODENI: 1080. Octoih mare, Chişinău 1862 (10); 1081. Minologhion, Blaj 1781
(6); 1082. Evanghelie; Blaj 1765 (535); 1083. Octoih mic, Sibiu 1897 (589);
VALEA LOZNEI: 1084. Minei, Blaj 1838 (45); 1085. Strastnic, Blaj 1817 (33); 1086.
Triodion, Blaj 1813 (47); 1087. Evanghelie, Blaj 1817 (42); 1088. Apostol, Sibiu, 1851
(50); 1089. Evanghelie, Blaj 1765 (22); 1090. Strastnic, Blaj 1773 (50); 1091. Psaltiria,
Bucureşti 1856 (49);
VA.LEA LOZNEI PRELUCI: 1092. Minei (carte manuscris), sec. XVIII (65);
1093. Evanghelie, Blaj 1776 (70); 1094. Triod ion, Blaj 1800 (74); 1095. Apostol, Blaj
1802 (75); 1096. Penticostarion, Sibiu 1841 (76); 1097. Octoih, Blaj 1770 (69); 1098.
Molitvenic, Blaj 1784 (72); 1099. Octoih?, (73); 1100. Strastnic, Blaj 1753 (71);
VALEA LOZNEI: 1101. Liturghier, 1786 (43); 1102. Liturghier, sec. XVIII (GB);
1103. Octoih, sec. XVIII (66); 1104. Molitvenic, sec. XVIII; 1105. Ceaslov, sec.
XVIII (67 /a);
PURCAREŢ: 1106. Evanghelie, Bucuresti 1723; 1107. Apostol, Blaj 1765; 1108.
Strastnic, Blaj 1753; 1109. Catavasier, Blaj 1793; 1110. Penticostarion, Blaj 1808;
1111. Triod, Blaj 1771;
DOMNIN: 1112. Strastnic, Blaj 175:1; 1113. Triod, Blaj 1771;
ZALHA: 1114. Strastnic, Blaj 1773; 1115. Penticostarion, Blaj 1768; 1116. Minologhion, Blaj 1781; 1117. Triodion, Blaj 1771; 1118. Triodion, Blaj 1771 (164); 1119.
Octoih, Blaj 1792 (106); 1120. Ca7.ani i, Bucuresti 1768 (lO:J); 1121. Penticostarion,
Sibiu 1805 (105);
.
ZALHA - .VALEA LUNGA: 1122. Strastnic, Blaj 175:1 (179);
ZALAU: 1123. Teologhie moralicească, Blaj 1808; 1124. David Kiraly, Cluj 1673;
1125. Carte sau lumină, Snagov 1699; 1126. Samuil, Clain, Teologhie dogmatică,
Blaj 1802; 1127. De officio pastorali; 1128. Catechismus, Tyrnaviae 1762; 1129. Euhologhion, Tîrgovişte 1713; 1130. Biblia sac.ra, Veneţia 1765; 1131. Schematismus, 1882;
ll:l2. In apocalypsi ... , Koln 1617; 1133. Teologia (... ). Veneţia 1772; 1134. Concion um ( ... ), Brune 1712; 1135. Strastnic, Blaj 1817; 1136. Psaltire, sec. XVIII;
11:37. Molitvenic, sec. XVIII;
UGRUŢIU: 1138. Antologhion, Rîmnic?; 1139. Triodion, Blaj 1800; 1140. Cazanii,
Rîmnic 1781; 1141. Penticostarion, Rîmnic, 1743; 1142. Evanghelie, Bucureşti 1760;
1143. Psaltire, sec. XVIII; 1143. Triodion, Bucure~ti 1726; 1144. Apostol, Rîmnic
1747; 1145. Orologhion, sec. XIX; 1146. Octoih, sec. XIX;
ZIMBOR: 1147. Minologhion, Blaj 1781; 1148. Evanghelie, Rîmnicu Vîlcii 1865;
1149. Apostol, Blaj 1802; 1150. Strastnic, Blaj 1773; 1151. Penticostarion, Sibiu 1805;
1152. Triodion, Blaj 1800; 1153. Cazanii, Bucureşti 1768;
SUTOR: 1154. Minei, Blaj 1838; 1155. Penticostarion. Sibiu 185!1; 1156. Apostol,
Blaj 1814; 1157. Triod, Blaj 1800; 1158. Octoih, sec. XV III; 1159. Molitvf.'nic, sec.
XVIII;
Comparînd actualele inventare de cărţi cu altele mai vechi, se constată
unele modificări datorate deteriorării, pierderii ori unor mutaţii de la o parohie
la alta care au avut loc în interval de aproape un secol. Cărţile semnalate prin
foi disparate sau prin cele greu de identificat datorită degradării, sînt dovada
certă că a existat un număr mai mare de cărţi decît cel din prl'zent.
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este de interes statistic,

urmărind

frecvenţa

Upăriturilor vechi româneşti in Sălaj, în funcţie de sursele tipografice, numărul
de cărţi şi volume care se mai păstrează astăzi. Privit din punct de vedere cronologic, fondul de carte înfăţişează următorul tablou:

Numărul

Nr.
crt.

Autorul

--o
--2-

românească
învăţătură

Carte

Şapte

XXX

--3
4

-5-

--6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IX

Locul

cărţii

apariţiei

2

1
Varlaam

I

7
8
9

Titlul

Taine
Noul testament
Evanghelie
Apostol
Chiriacodromion
Carte sau lumină
Antologhion
-Octoih
Octoih
Liturghii
Molitvenic
Octoih
Evanghelie
Catavasier
Octoih
Liturghii

3
de

Iaşi
Iaşi

Al ha-Iulia
Bucureşti
Bucureşti

Alba-Iulia
Snagov
Rlmnic
Rîmnic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12
13
--14
15
--16
17
18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litur~hii

Bucureşti

---w-

X

X

X

Bucureşti

X

X

X

21

X

X

X

22

X

X

X

23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Molitvenic
Octoih
Octoih
Chiriacodromion
Antoghion
Liturghii
Evanghelie
Octoih
Octoih
Antologhion
Apostol
Apostol
Psaltire
Psaltire
Penticostarion
t Penticostarion
Antologhion
Antologhion

--10
--li
---

-.-9-

24
25

26
~
~

29
30
--31
-a2

--as
--34
as-

~

39 -

X

X

X

X

X

·x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acta Mvsei Porolissensis -

voi.

Tîrgovişte
Tîrgovişte

Tîrgovişte
Bucureşti
Bucureşti

Bucureşti

Rîmnic
Bucureşti

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

Rîmnic
·Bucureşti

Bucureşti

Rîmnic
Bucureşti

Rîmnic
Bucureşti

Rîmnic
Iaşi
Bucureşti
Bucureşti

Rîmnic
Rîmnic
Rîmnic

VIll/1984
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Anul

de
exempiare

4
1643

5
7

1645
1648
1682
1683
1699
1699
1705
1706
1712
1713
1713
1720
1723
1724
1724
1728
1729
1729
---··-1730
1731
1732
1737
1741
1742
1742
1742
1743
1743
1743
1743
1743
1743
1743
1745
17415

1
1
2
1
22
1
1
1
I

1
I

1
11

1
5
1
1
1

- -I - 1
10
2
1
6
2
1
I

4
4
1
1
I

7
5
1
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37
--38
---

1
X

X

X

I

2

I Evanghelie

I

3

Bucureşti
Bucureşti

--17~

X

X

X

Octoih

Bucureşti

X

X

X

Rîmnic

40

X

X

X

41

X

X

X

42

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

X

X

X

~

X

X

X

49

X

X

X

50
51

X

X

X

X

X

X

~

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apostol
Molitvenic
Liturghii
Triod
Cazanii
Ceaslov
Evanghelie
Octoih
Antologhion
Psaltire
Strastnic
Liturghii
Antologhion
Evanghelie
Octoih
Apostol
Triod
Octoih
Octoih
Evanghelie
Antologhion
Evanghelie
Penticostarion
Apostol
Liturghii
Penticostarion
Cazanii
Penticostarion
Penticostarion
Catavasier
Octoih
Triod
Psaltire
Strastnic
Apostol
Liturghii
Evanghelie
Liturghii
Octoih
Catavasier
Evanghelie
Psaltire

45
46

53
54
55

56

X

X

57
58
59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60

X

X

X

61
62
63

X

X

X

X

X

X

X

X

X

~
65

X

X

X

X

X

X

66

X

X

X

67
~

X

X

X

X

X

X

69

X

X

X

70

X

X

X

X

X

X

X

X

X

73

X

X

X

~

X

X

X

X

X

X
X

----,..----n75
76
77
78

79

-so

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X
X

4
1746
1746
1747
1747
1747

Rîmnic

39

43
44

I

Bucureşti

Rhnnic
Iaşi
Bucureşti

Rîmnic
Blaj
Rîmnic
Blaj
Iaşi
Bucureşti

Bucureşti

Blaj
Blaj
Rîmnic
Blaj
Rîmnic
Blaj
Rhnnic
Blaj
Bucureşti

Blaj
Rîmnic
Rîmnic
Bucureşti

Bucureşti

Blaj
Blaj
Blaj
Blaj
Blaj
Blaj
Bucureşti

Blaj
Blaj
Blaj
Rlmnic
Blaj
Rhnnic
Blaj · - -
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5
5
3
1
1
3
5
1

1748
--1750
1750

1
1
1
1
18
1
1

-~~1
1751
1751
1753
1759
--1760
1760
1760
1761
1761
1763
1763
1765
1766
1766
1766
1767
1767
1767
1768
1768
1768
1769
1770
1771
1773
1773
1774
1775
1776
1776
1776
1777
1780
1780

5

11

I

I

l

8
1
3
28
7

3
1
6
1

1
18
11

27
2
10
13
l

43
2

3

I
I
I

25
1
1
2
~

1
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81
82

3

2

X X X

Triod
Antologhion
--83
x X X
Penticostarion
-~ -x--x-x
_____ Triod
~ X X X
-An--to"""'l-og-hi'""'·_o_n_____
86
x x x
Apostol
X

X

X

l

87

X

X

X

---SS-

X

X

X

Blaj
Blaj

4

1781
1781
Bucureşti
1782
Rîmnic
1782
Blaj
1783
_B_l,_a_,..j---ii--,1-,-7-=-5-=-3--

607
5
l
22
1
2
l
l

Octoih
Blaj
1783
--,-3-Penticostarion
Bucureşti
1783
2
- -----1---x X X
Strastnic
Blaj
1783
1
89
_90
__ __
x_x__x_____ _A-=-p_os,...,t_o_l________ _B-,--uc_ur_e~ş-ti_ _ _l~7~8,...,4_ _ _~1-1
1
1
1
921 _x_x__
x____ _An_t_o_lo_g=-hi_._o_n_ _ _ _ _ _B_l_a.=..j_ _ _ ___,l_,,7_,.8...,.4__ __1_1_ _
1
1
1
9
X X X
Evanghelie
Rîmnic
1784
1
-·---1--------- ---=---------1------ ------1----1
93
x X X
Molitvenic
Blaj
1784
1
94
X X X
Propovedanie
Blaj
1784
1
95
x X X
_A_n_t_o_1_0-=-gh_1_·o_n_ _ _ _ _ _ _B_l.,...a_.,_j____ ____,1~7:-:8:-::4:--_
11
1
1
7 8_7_ _ _ _1_ _
9. s _x_x__x_____ __A_n_t_o_log'-h_i_on
_ _ _ _ _ _ _B
__
la..::.j_ _ _ 1_ _ _1_
1
1
1
97
17 90
X X X
Ceaslov
Sibiu
1
--- --------------------- ------1------1---98
X X X
Octoih
Blaj
1790
1
----gg- X X X
Octoih
Blaj
1792
9
100
x x X
Cnta vasier
Blaj
1793
3
JOI
X X X
Apostol
Rîmnic
1794
1
102 X X X
Biblie
Blaj
1795
3
103 _C_l_a_in_S_a_m_u_il___ _T_eo_l_o..::g_h_ie_m_o_r_a_li_c_eas_c_ă__ Blaj ___
17,_,,9..,,6_ _ _ _4__
1
1
1
1
104 _x_x__x_____ Liturghii
3
Sibiu
1798
1
loS X X X
Triod
Blaj
--1-8-00---l--3-5--1
~ _C_l_a-in_S_a_m_u_il___ 1 Teologhie dogmatică şi
moralicească despre taine
_ _ _ _ _ _ _ _ _p_re_s_t_e_t_o__t________ _B_la..::.j____ __
1_80---,--l~-:1_so_2_ ___4_ _
1
1
1
1
1
107
x X X
Apostol
Blaj
1802
35
108
X X X
Triod
Blaj
1802
2
_1_09__ X X X
Strastnic •.
"''l
Blaj
1804
5
_1_10_ _x__x_x_____ Teologhie dogmatică
Blaj
1804
l
1
111
Bobb Ioan
Carte de învăţături
crestineşti
Blaj
1805
2
112
X X X
Pentlcostariu1~
Sibiu
1805
33
X X X
Apostol
Blaj
1806
1
_1_1_4_ _x__x__x_____ _E_v_an_g_h_e_l_ie_______ _S_i_b_iu_ _ _ _ ___,l-=80-=-=6__ 1_ _ _
4 __
1
1
115
X X X
Liturghii
Blaj
1807
20
----iJ6 X X X
Polustavă
Buda
1807
2
_1_1_7_ X X X
Penticostadon
Blaj
1808
10
118
Petru Maior
Propovedanie
Buda
1809
2
i---1---------1--=---------- ------11------1-----1
119
X X X
Psaltire
Braşov
1810
1
120 X X X
Strastnic
Blaj
1810
1
~ X X X
Prediche
Buda
1810-1811
3
-1-:--:22::-::--i--x-x--x---- Triod
Blaj
1812
1

I

,,_„

---m-

I
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I

I

1

123
X X X
124
X X X
-125
-- X X X
126
- X X X
127
X X X
128
-- X X X
129
X X X
-130
X X X
131
X X X
-132
-- X X X
133
- X X X
134
X X X

--

Iaşi,

I

2

I

3

Liturghii

Blaj

Triod

Blaj

Apostol

Blaj

Molitvenic

Blaj

Evanghelie

Blaj

Strastnic

Blaj

Apostol

Blaj

Molitvenic

Sibiu

1813
1813
1814
1815
1817
1817
1818
1819
1823
1824
1825
1825

Molitvenic
Catavasier

Blaj

Octoih

Blaj

Molitvenic

Cărţile au fost imprimate în centrele
Neamţ, Rîmnic, Tîrgovişte, Snagov•.

Nr.

crt.

I

Tipografia din :

tipografice din

I

ţară:

Nr. de
cărţi

2

Alba-Iulia,

I

2

Buda

3
4

Blaj

56

Bucureşti

31

5

Braşov

1
5
!15

69

-8- 9-

Tîrgovişte

3

3

Snagov

1

I

Sibiu

5

42

10

Bucureşti,

Blaj.

11

Iaşi

Rtmnic

I

5
13
2

79
1

- 67

1
27
10
6
11
37
1
1

23
7
497

Alba -Iulia

--

5·

Nr. de
volume

I

3

I

4

Majoritatea acestor tipărituri sînt cărţi liturgice care au fost folosite un timp şi în şcoli, iar din secolul al XIX-iea numai în serviciul
religios, ceea ce a atras uzarea lor pronunţată. Legătura, din scoarţă ·CU
învelitoare din piele, uneori refăcută, datează din sec. XVII-XVIIIUzată în special pe mrurgini şi la cotor, de multe ori prezentînd despri.nderi sau gondolări, este ornamentată cu chenare cu figuri geometrice,
în formă de lănţişor sau funie împletită, medalioane ovale sau rombcii• Tabelul cuprinde nwnai titlurile cărţilor datind din perioada 1643-tA:m.
relativ bine conservate.
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(înfăţişînd Răstignirea, Maica D-lui cu Pruncul, Cruce), colţari (înfăţişînd pe cei patru evanghelişti, evantaie sau motive florale). Adeseori
se pot vedea urme de aurire, încuietori din metal şi piele.

dale

In ceea ce priveşte paginaţia, puţine cărţi au ajuns complete sau în
forma iniţială de legare. Lipsa foii de titlu, tăierea filelor cu ocazia relegării, desprinderea filelor din blocul cărţii sau lipsa unui număr însemnat de file de la sfirşitul acesteia sînt fenomenele des întîlnite, în special
la următoarele categorii de cărţi: Octoih, Penticostarion, Psaltire, Triodion.
Parte din valoroasele realizări spirituale a culturii vechi româneşti,
fondul de carte veche relevat, valoros prin conţinutul şi funcţia îndeplinită în anii tipăririi, stîrnesc interesul cercetătorului prin însemnările
manuscrise ale diverşilor posesori, note de lector, făcute pe spaţiul alb
al filelor, pe scoarţe ori pe foile de gardă, individualizînd exemplarele
şi transmiţînd posterităţii aspecte din viaţa cotidiană, simţăminte, reacţia
în faţa unor evenimente istorice, atitudinea faţă de textul scris a diferitelor pături sociale, în intervale de timp. Cele 536 însemnări făcute pe
un număr de 310 volume carte veche pun la- dispoziţie informaţii despre
circulaţia lor, despre posesori, preţ de achiziţie, dar şi despre unele întîmplări locale din care se recunoaşte vitregia traiului determinat de
unele împrejurări istorice, calamităţi naturale etc.
Cîteva spicuiri din aceste „file de cronică".
„Această sfintă Evanghelie o au cumpărat Mihăilă Seponetul ce a
fost comis mare la Vasile - Vodă şi a dat pe dînsa 4 ughi, iar după
săvtrşenia lui Mihăilă a rămas această sfintă Evanghelie fa· un frate -al
său mai mic, anume Andrei. Eu Andrei Seponetul, o am dat lui Metodie,
preotului din Perescina, această sfîntă Evanghelie, drept sufletul lui
Mihăilă şi pentru sufletele părinţilor noştri ca să fie a lui şi a feciorilor
lui danie de la mine in veci. Eu Metodie protopopul mă smeresc şi vă
rog şi pe voi fraţilor care veţi ceti pe această sfintă Evanghelie pe Dum~
nezeu să nu uitaţi, pe noi să (ne) pomeniţi şi pe noi şi pe care ne au
dat nouă în danie şi la cinste să o ţineţi această sfintă Evanghelie. Iar
care preot nu se va teme de Dumnezeu (şi) nici de oameni nu-i este
ruşine şi nu va implea (- împlini nn.) slujba sfintei biserici şi cele
7 taine a sfintei bisericii şi nu va nevoi să le înveţe nid va ţine (a)cel
preot va ave a du s(a)ma la Z(i)ua de judeţ, cu multă muncă
veci
de veci. Pentru aceea, fraţilor, care preot va şti aceste 7 taine a sfintei
biserici ferice de sufletul lui va (fi), iar carele nu va şti, să nevoiască,
să m(e)argă la care preot va şti să înveţe că de nu va învăţa bine nu
s-ar fi născut acel preot. Azi pisal vă dni Grigorie Voievod, 7172 m
(ese)ţa mar(tie) 22 dni)7.
(Varlaam, Carte românească de învăţătură, laşi 1643;
Lazuri, inv. 158)

m

7 A. Cînda, în Acta MP, 6, 1982, p. 317; F.
Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 276.

Duda~.
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„Să să ştie de cînd au scos Ţara de Jos preduca Voievod din Ţară
au mers boieri(!) la Udre(a), toţi boierii Ţării. Să să ştie V(ă)leat 7181,
luna ianuarie) 2 zile"s.
(Varlaam, Carte românească de învăţătură, Iaşi 1643;
Someş Goruslău, inv. 123)
şi

„Adecă eu Popa 'Isaeil dela Suceava cum am vîndut aceastA pravilă
sfintă eu Vasilie Fotea ca să aibă credinţă. Vleat 7173 mesţă iun. 23. dne.
adecă eu Vasilie Fotea să se ştie".
„Adecă Pavăl scriu şi mă mărturisescu pe această carte cum o am
vîndutu preutului Varlaam de la besereca Scheiu logofătului ot Hîrlău,
dirept 100 par(ale) şi au fostu şi călugăriu Isaie ot sf. Mănăstire ot Putna
pentru credinţă să se ştie. vleat 7180 m(ese)ţă iunie 8 zile să să ştie" 9 •
(Şeapte

„1724. In
căn zălogeşte

Taine,

Iaşi

1645; Bezded, inv. 123.)

ştire să fac tuturor cui să cade a şti. Pop Ion din Mesteaacest Minei lui Achim Ion din Hovrila drept 13 florinţi şi

2 bani" 10 .

(Antologhion, Rîmnic 1705; Letca inv. 609)
„Să să ştie că această sfîntă ocitelnă ou cumpărat satul Simişna din
varmeghia Deajului. Ca să fie de pomană Sfintei Bisearici: şi a cumpărat satul; derept; florinţi: 17; vănaş; şi să nu o poată; luoa; nimin(i);
dela sfînta bisearecă: şi au fost mulţi oameni buni cînd s-au dat bani.
Cutare Popă Gheorghi; Sabău; Farcaş; Gubstă Pavel; Bălan Costin; Faur
Alexi; Bălan Gabor; Ban Urs; Petriceu Toader; Murăşan Pavăl; Bălan
Ion; şi s-au cumpărat în casa cea popească; şi au fost preot satului Popa
Timohie şi cine ou clăti dela Sfînta bisărică; o fura; să fie afurisit; de
318: părinţi sfinţi; dela Nichia; m(esea)ţă iulie 22; 1733; şi o cumpărat
dela diacul; Ion din Sad din scaunul Sibiilui; şi am fost eu Ion Han:ea;
şi am scris eu dascalul Barbul; cu zisa lor; şi stnt din Braşov; cu zisa
lor şi sînt martori. Vleat 7241 (1733)." 1 .
(Chiriacodromion, Bucureşti 1732;
Simişna, inv. 902)

„Rîndul preuţilor cari au servit la S. beserecă greco-catholică de
[Fiizes] după cum se sci. 1 de la anul . . . pînă la anul 175-0 a
servit preotul popa Niculae carele în acest an â morit cu morte grabnică
căzind din c.ir. In acele ternpuri şi preoţii se numiau numai cu numele
de botez ... şi asia şi aci cuventul popă însemna oficiul era nu conume.
Fizeşu

1

s F. Dudaş, op. cit., p. 375.
A. Clnda, op. cit., p. 362.
io A. Cfnda, Carte veche romdneascil fn
u Ibidem.
9

:judeţul

.
Sillaj (catalog IV, ln manuscris).
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adeca preotul Niculae. II De la 1750 la anul 1624 nu se sd numele
pote pentru turburarea dintre Unire şi neunire. III După matriculele parochii Filzeşului dela anul 1824 pînă la 13. Ianuarie 1845. a
servit Dernetrian Gale. ln această ziua a morit şi se au îngropat în cimitirul dinafară. IV In anul 1845 pînă la l 11 octomvrie a servit interimal
Ilie Fortiş preot dela Subcetate şi Sofronie Sav dela Valcăul Unguresc.
V Dela 1a octomvrie 1845 pînă la anul 1854. februar 8 =a servit Gheorghiu Kozma, în anii revoluţiei a pătimit multe. se zice că ar fi adus
palgera adeca stema vultur împărătesc dela Năsăud. Revoluţionarii lu-a(u)
căutat spre m6rte. Odată în casa parohiale ... numai ca un om îmbrăcat
în hainele preotesei ascuns sub rochie a putut scăpa din unghiile polgarilor ...west revoluţionarii maghiari•> - a fost om de statură înaltă şi
forte de petrecere. Pentru ce a şi fost strămutat după proces la alta
parohia. VI Dela anul 1854. Martie 8. a servit preotul Ioan Ilieşu om
forte mic de statură cu barbă mare roşietică, om viai şi (... )12 a fost
şi voluntar (... )13 ca atare a fugit în ţeara românească cam pela 1852
(...)" şi a aferat ca preot căsătorindu-se în Fizeşu unde a fost foarte
iubit de popor însă a escedat cu alcoholismul. A avut preoteasa forte
aspră. de gura dinaintea preotesei odată şi-a tăiat barba, a pus-o pe
mesă şi a fugit călare la Borod ca să se dea voluntariu militar, eară
oameni şi creştini buni l-au adus napoi a morit in 1875 maiu 19.
La începutul preoţiei acestui preot se a întîmplat ca poporul din
Fizeşu că cică a dărîmat casa de crîşmă a unui jidov care se a fost
aşiezat pe o grădină din vale Besci-Brişca aproape de otarul Sîgului domni Banfii - a zis că e proprietatea lor - prin urmare şi Rubinul
şi cetăţiele unde mai înainte locuitorii din Fizeşu liber a folosit pînă
în Călin precum arată numirea riturilor din - Călin - cetăţiele - cum
e: ritul Zachului, ritul Bochii şi ritul Radului - poporul a derimat
gardul şi casa jidovului şi lu-a alungat - Se vede că neumanii Bănfeşci - numai de pretext lu-a a fost aşiezat pe jidov în· acest loc
ca flă poată cuprinde dela satele româneşti Călinul, Cetăţiele şi Rubinul
- locurile aceste de munte romantice - bogate in păduri de gorun şi
fag şi în păşuni grase. Lemnul de mesteacăn - pe acele timpuri tn
părţile aceste a fost raritate. Propusul Bănfeştilor a reuşit foarte bine
pentru ei, căci mai înainte cîştigînd mărturii false dintre amărîţii de
loc'llitori - cum zisei, după pretextul cu jidovul din Brişca - fiind
capul familiei Banfi - Banfi Albert - pretin nemţilor cari cuprinseră
stăpînirea după revoluţia din 1848 adecă diregătoria nemţiască din
Şimleu, a tocmit ostaşi asia numiţi dragoni - a potut fi - cehi,
boemi .... 15 aceşti ostaşi a prins ca la 50 locuitori din Fizeşu de toată
vîrsta şi în locul numit Var asupra satului aproape <lingă> casa lui
Rosian Lucă ii-a bătut cu bota - dela 25 pălteaua - pînă la 100 lovipreoţilor

1~

Tbidem.
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turi, - doi dintre aceşti martiri bătuţi a morit în temniţă la Muncaciu
anume birăul Filip Toder şi un Ilomane cu numele - ca să se ţină
minte şi în posteritate ca vîrf tirănii a adus nemţii şi doi prunci câte
de 12 ani şi pe aceştia ii-a bătut câte cu 12 bîte (lovituri) ca să se ţină
minte şi să se spună şi la urmaşi. Cei bătrîni spun că asia mare vaiet
a fost la bătaia acesta din Vcir incăt se vedea a pllnge şi pămîntul. Ceie
ce pote face neamţul pentru Domnia Sa împreună cu domnii nemiloşi
de maghiari. Doamne răsplăteşte degrabă!
Aşa a cuprins familia Banfi Călinul, Rubinul şi Cetăţiele dela
satele vecinaşie. Despre causă se află acte la judeţul Comitatului Crasnei
despre acele tempuri cu scaunul în Şimleu.

(Strastnic, Blaj 1817 -

Exemplarul de la

Fizeş,

înv. 148)

Am redat doar citeva însemnări din care răzbate pma în timpul
nostru o anumită atitudine faţă de cartea ca text liturgic, faţă de evenimentele istorice ori intîmplările tragice prin care au trecut cei vechi.
Acestea sînt, desigur, citeva deschideri oferite de colecţia de carte
veche românească de la Şimleu-Silvaniei şi Zalău, luate în evidenţă de
Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional din Sălaj.
Problemele privind domeniul preţios al circulaţiei cărţilor, însemnă
rile (care oferă informaţii istorice, meteorologice, lingvistice, familiale)
le vom relua într-un studiu mai aprofundat, după cunoaşterea lor în totalitate.
ANA CINDA

LES COLLECTIONS DE LIVKES KOUMAIN~ ANCIENS DANS LES DEPOTS
EPARCHIAUX DES VILLES DE ŞIMLEU SILVANIEI ET Z_ALAU

(Re s urne)
L'article fait une presentatien statlstique des livres rownaines anciens du
district de Sălaj qui se trouvent dans Ies depots des auterites ecclesiastiques
orthodexes de Şimleu Silvaniei et Zalău.
A partir de 1980 Ies livres anciens roumains existants dans les pareisses du
departement / aussi bien que les croix, les pertes d'autel / ent ete transportes
dans les dep6ts eparchiaux et confies aux auterites ecclesiasiques superieures.
L'article presente seulement les collections de livres, confermement a l'inventaire, qui donne le numere d'inventaire dans la collectien, la provenancc, le
titre, ville et annee de parution, le numere d'enregistrement dans la paroisse
d'erigine. On presente aussi un tableau chrenelogique des livres parus de 1643 a
1830, qui sont en bon etat de conservatien. On n'a pas inclus les feuilles vol.antes,
les livres deteriores on parus apres 1830. On presen te une liste des imprimL'rie et
le nombre des livres qui en provienent.
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Pour souligner l'importance bibliophile des livres, l'article reproduit quelques
notes manuscrites faites sur Ies pages des livres, ayant trait ă la clrculation des
livres roumains au XVII-e siecle, ă l'attitude des habitants de Sălaj envers les
textes imprimes, envers les evemements tragiques du passe.
Les problemes qui concernant la circulation des livres, Ies notes manuscrites
et les informations historiques, meteorologiques et fd'miliales qui en resultent, feront
l'objet d'un article detaille.
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PAUL AUGUSTIN (1866-1920). INCERCARE DE SCHIŢA
MONOGRAFICA

In contextul dezvoltării actuale a ştiinţei istorice româneşti, care
un număr tot mai sporit de specialişti, apare şi se manifestă
în mod treptat fenomenul analizării vieţii şi activităţii unor personalităţi,
marcante naţional, sau circumscrise unei zone istorice, avînd contribuţii
însemnate la mersul evolutiv economic-social şi cultural al ţării noastre.
Amploarea acţiunii menţionate este evidenţiată de bibliografia istorică
autohtonă, care reliefează calitativ şi cantitativ studiile şi articoleile ce se
referă la teritoriul Sălajului, cu participări importante la desfăşurarea
istoriei moderne române tocmai datorită acţiunii unor bărbaţi iluştri ca:·
S. Bărnuţiu, A. Papiu Ilarian, I. Coroianu, Gh. Pop de Băseşti, I. Maniu.
Dacă studiile mai vechi insistaseră cu precădere asupra unor figuri cunoscute din istoria Ţării Silvaniei, în virtutea unor conjuncturi politice
sau a unor cercetări corespunzătoare metodologiei timpului respectiv,
analize:e recente vizează interferenţa dintre rolul maselor şi cel al factoru'.ui conducător în momentele diferite ale mersului mişcării naţionale
române din Transilvania. Se ajunge să se descifreze, astfel, aspecte considerate iniţial minore şi care, datorită relevării însemnătăţii unui
A. Barbolovici, I. S. Bădescu sau V. Deleu, pentru cazul zonei nord-vestice în discuţie, îngăduie regîndirea şi recreionarea unor date, fapte şi
evenimente care, localizate concis, favorizează angajarea istoriei locale
în matca celei naţiona1le, îndeosebi pentru secolele XIX şi XX. Fenomenul am:ntit nu se poate rezuma numai la sub:iniere:i ro:u:ui personalităţii, analiza fi:nd preluată din filiera veche ori preluc:-ată conform materialelor inedite descoperite, ci, în legătură strînsă cu evidenţierea stră
daniei militante politic a populaţiei autohtone majori·tare Î!l Sălajuil asupririi dualiste austro-ungare. Acum şi astfel se încearcă să se descifreze
şi analizeze f~gurile de patrioţi, aprioric categorisiţi drept minori, datorită unor prejudecăţi încetăţenite în cercetarea istorică monografică loangrenează

cală.

Ideilor dezvoltate în acest cadru introductiv încercăm să le răspun
dem prin schiţa monografică restitutivă prezentă despre viaţa şi activi-·
tatea sălăjeanului Paul Augustin, în baza fondului arhivistic din carr'
redăm, pac·ţl2.'l, fragmente importante în anexă 1 •
1

Arh. Stat. Arad, Braşov, Alba-Iulia,
din Braşov. Biblioteca centrală

Mure~cnilor

Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu;
universitară din Cluj-Napoca,
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Paul Augustin se naşte la 21 februarie 18662, în comuna Letca, într-o familie
de relativă bună stare materială, fapt care îi va permite să urmeze primele două
clase la şcoala românească din Şomcuta 3 , pentru ca apoi să plece definitiv, din 18
octombrie 1874, la Baia Mare. Alte două clase primare sînt frecventate cu rezultate excelente în cadrul gimnaziului romano-catolic din localitatea amintită mai
sus4, după care elevul Paul A. se stabileşte definitiv şi urmează cursurile liceale
în Beiuş. Din anul şcolar ·1880/1881, figurează in clasa a IV-a a instituţiei româneşti de cultură cu tradiţie cărturărească însemnată în vreme şi regiune. Elevul
studios dovedeşte pe întreaga durată capacităţi intelectuale deosebite şi apreciate
în consecinţă, dobîndind astfel un stipendiu de 50 fl. din partea fundaţiei Papp,
ca şi numeroase premii în cărţi 5 • Paul A. se iniţiază acum şi gustă din atmosfera
elevată a centrului cultural beiuşean, iar prin intermediul lui I. Vulcan, căruia ii
fusese recomandat, aplică in practică cele dintii străduinţe· literare, beneficiind
totodată şi de posibilitatea participării la premiera teatrală a trupei româneşti conduse de A. Petculescu6 • Jn ultimele două clase de liceu, ia parte activă la lucră
rile societăţii de lectură în calitate de bibliotecar şi de redactor al revistei editate
cu mijloacele disponibile, ţinind şi conferinţe pe teme de istorie naţională 7 •
După absolvirea gimnaziului superior greco-catolic din Beiuş, în 3 iulie 1885,
Paul A. optează pentru facultatea de teologie de la Universitatea din Budapesta,
cursurile fiind începute în 15 noiembrie şi terminate in vara anului 1889 (vezi anexele II, III).
Amintirile despre anii de studenţie din capitala Ungariei, consemnate ulterior
în paginile Gazetei Transilvaniei, sub titlul Epistole către un amic, relevă spiritul
de observaţie deosebit al lui Paul A. şi manifestat în îngemănare cu talentul scriitoricesc demonstrat de către acesta, Situaţia materială precară în care se afla îl
obligă să mediteze odraslele unor familii avute budapestane, cu care prilej autorul
pătrunde subtil, in suita de articole scrise, interioarele umane cunoscute cu acest
prilej, surprinzind fapte de morală, de mentalitate, emiţind idei, comentarii şi concluzii faţă de stările sociale existente, comparate cu cele româneşti 8 • Călătoriile
din fiecare vară in satul natal îngăduie descrieri semnificative ale peisajului întilnit. Autorul surprinde astfel imaginea ultimă a Budapestei, înainte de pornirea
trenului, zugrăveşte atmosfera străzii pătrunsă de obiceiurile orientale, apoi indiferentismul şi monotonia ce intervin odată cu debutul deplasării, precum şi schimbarea peisajului psihic propriu, odată cu apropierea de zona natală şi ajungen•a la
destinaţia finală9.

teca „Astra" din Sibiu, Biblioteca Academiei Române, Arhiva bisericii Sf. Nicolae
din Braşov, Arhiva M.A.E.; nu am avut posibilitatea să consultăm fondul personal
de la filiala Arh. Stat. Sălaj datorită faptului că nu se află prelucrat în conformitate cu normele arhivistice.
2 Calendarul Poporului Român, X, 1912, p. 87; M. F. Valentin, Anuarul naţional
al românilor de pretutindeni, I, Bucureşti, 1908, p. 96; volumul propriu de schiţe,
impresii şi amintiri, Intre Someş şi Prut, Bucureşti 1905, ca şi în foiletoanele din
Gazeta Transilvaniei din anii 1893, 1902-1906.
3 A. Paul, op. cit., p. 11, 133; vezi amintirile despre satul natal, în, Familia
nr. 21, 22 mai/4 iunie 1905, p. 248-249; Gaz. Trans., nr. 19, 43, 52, 57 din 1902,
nr. 149, 159 din 1903, nr. 162, 23 iul. aug. 1903, p. 1-2, despre Ţara Chioarului, şi
nr. 64, 20 mart./2 apr. 1904, p. 1-2.
4 vezi „Ertesttii... pe anul 1879, p. 48, şi anul 1880, p. 51; Gaz. Trans., nr.
165, 26 iul./8 aug. 1903, p. 1-2.
5 vezi Raportu ... pe anii 1880/81, p. 26, 34; 1881/82, p. 31, 41, 55; 1882/83 p. 24,
34; A. Paul, op. cit., p. 6, 20, 214; Gaz. Trans., nr. 134, 19 iun./2 iul. 1902, p. 1-2.
6 Gaz. Trans., nr. 216, 223 din 1902.
7
vezi Raportu ... pe anii 1183/84, p. 26, 43, 45, 59; 1884/85, p. 23, 28, 30, 42, 43.
8 Gaz. Trans., nr. 163, 27 iul./8 aug. 1893, p. 1-3, sub pseudonimul de P. şi
Porumbrelu necunoscute lui M. Straje, Dtcţionar de pseudonime, Bucureşti, 1973,
p. 56.
9 Gaz. Tran.r., nr. 192, 31 aug./12 sept. 1893, p. 1-2; Paul A. <Jp. cit., p. 23.
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Considerăm drept foarte probabil faptul că tocmai în acest interval descris în
foiletoanele publicate de ziarul braşovean îşi elaborează Paul A. traducerile şi articolele cu care se impune în anul 1886. In acest sens, autorul face referiri la un
pasaj despre România din cartea lui Drumont „La France juive"1°. Am verificat
numerele din anul respectiv al Gazetei Transilvaniei şi nu am găsit nimic menţionat. Rubrica permanentă amintită de Paul A. exista şi conţinea semnături diverse sub tălmăcirile din literatura franceză şi germană. Presupunem totuşi că autorul, fie folosise un pseudonim necunoscut pînă astăzi, fie nu lăsase nici un indiciu de recunoaştere, ori indicaţia oferită este total greşită. Rămîne ca verificări ulterioare amănunţite să adeverească sau infirme supoziţia prezentată cu privire
la lipsa unor date necesare consemnări debutului în periodicul din Braşov. Cert
este totuşi faptul că în 1886, ziaristul pe cale să se formeze, participă la adunarea
generală a Societăţii pentru fond de teatru românesc de la Şomcuta. Prilejul este
considerat drept binevenit pentru cristalizarea unor păreri proprii cu privire la
situaţia culturală a românilor din Chioar şi la făurirea unui plan de acţiune pentru reorganizarea stării de fapt constatate.
Din toamna anului 1889, Paul A. frecventează timp de patru ani (vezi anexa
VI.) cursurile Universităţii din Graz, la secţia de litere şi filozofie. Face cunoştinţă
aici şi leagă prietenie trainică cu A. C. Popovici, viitorul militant patriot din epoca
pre şi post memorandistă, care studia medicinau. Continuă să rămină adeptul scrisului foiletonist şi aşterne astfel pe hirtie mărturii interesante despre viaţa şi evenimentele din oraşul studenţiei sale, ca şi din alte localităţi din Austria. Tratează,
de exemplu, un subiect la modă in perioadă, ca cel al profilaxiei bolilor mintale,
delimitînd procedeele studiate pe zone geografice şi mijloace sau metode de tratament12. Subiectul menţionat mai sus, cel al deplasării cu trenul, pe distanţa
Graz-Viena-Budapesta, ii îngăduie exersarea unor calităţi şi atribute ale psihologului versat ln constatarea unor comportamente umane, totul fiind făcut pe marginea· relatării strict geografice sau istorice, realizate într-un stil accesibil lecturii
·
publicului 13 •
Pe întreaga durată a studenţiei de la Graz, Paul A. continuă să colaboreze intens cu traduceri publicate in paginile revistei Familia şi ale Gazetei Transilvania 14 •
Sîntem determinaţi să considerăm că atmosfera, deseori potrivnică studentului român aflat la pregătire într-un mediu universitar străin, împreună cu timpul necesar desăvîrşirii sale profesionale şi cu dorinţa revenirii acasă, pentru a fi util
pe tărîmul dăscăliei sau al gazetăriei, cauzează accentele directe din scrisorile adresate de Paul A. conducerii cotidianului român braşovean (vezi anexele I-VI). in
legătură cu posibila sa angajare la redacţie.· Munca depusă pînă la data respectivă
în privinţa tălmăcirii unor autori străini, favorizată de cunoştinţele de limbă şi de
·Capacitatea sa de receptare a mediului literar de influenţă germană, fac ca tînărul
.absolvent să spere în rezolvarea situaţiei sale.
Din materialul arhivistic existent nu ştim pînă acum nimic deosebit ori în
plus faţă de cele relatate de emitent în epistolele redate integral în anexă. Opiniile
exprimate în mesaje fiind contradictorii, emitem totuşi supoziţia că încercarea fusese sortită eşecului, lucru probat şi de faptul că, din toamna anului respectiv, Paul
A. funcţionează în calitate de profesor în România. Sîntem siliţi totuşi să recunoaştem că, în stadiul actual al cercetării întreprinse, nu sîntem în măsură să indicăm precis substratul veridic al nereuşitei de la Braşov, şi în consecinţă, cel al
trecerii logice peste Carpaţi. Credem că alte analize favorizate de consultarea ex-

10 Idem, p. 132, 133, vezi şi anexele II, VI; Gaz. Trans., nr. 19, 24 ian./6 febr.
1902, p. 1-2.
11 Paul A. op. cit., p. 29, 30; Gaz. Trans„ nr. 135-137 din 1902.
12 Gaz. Trans„ nr. 28, 6/19 febr. 1905, p. 1-2.
la Gaz. Trans., nr. 171, 5/17 aug. 1893, p. 1-2, acelaşi pseudonim de Porumbrelu.
11 motivul călătoriei prin Ţara Oltului şi ţinutul Făgăraşului, în Gaz. Trans.,
nr. 198, '7/19 sPpt„ 1893, p. 1-2; traducerea textului istoric din revista germană, în,
Gaz. Trans„ nr. 212, 25 sept./7 oct. 1893, p. 1-2.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

618

S.

MlNDRUŢ

haustivA a materialului arhivistic vor contribui la rezolvarea stării de provizorat,
de prezumţie ln cazul de faţl, punct de cotitură totuşi în viaţa şi activitatea patriotului militant sAIAjan. Ne exprimăm părerea că prin colaborările sale tot mai
intense la Gazeta Transilvaniei, - chiar şi în ipoteza activităţii temporare în redacţie, Paul A. probează calităţile gazetarului talentat, care îşi va ocupa la
numai cîţiva ani distanţă locul meritat in colectivul de redactare al prestigiosului
periodic românesc din Transilvania. Ideile afirmate faţă de menirea ziaristului şi
redate ilustrativ de scrisorile din anexă, relevă mărturisirea de credinţă a celui
care debutează convins de puterea proprie de muncă şi de sarcina importantă
atribuită scrisului românesc angajat pentru emanciparea deplină în ... undiţiile istorice vitrege existente. Prin întreaga sa activitate gazetărească ulterioară, desfăşu
rată în România, la Braşov sau Budapesta, Paul A. nu se dezice de crezul afirmat
convingător şi inteligent in anii începutului pe terenul jurnalisticii (vezi anexele
V, VI). Considerăm ca foarte probabil faptul că, prin intermediul şi cu ajutorul
direct solicitat directorului Gazetei Transilvaniei, Paul A. realizează trecerea Ca1·paţilor pentru intervalul temporar de opt ani, după sondarea prealabilă şi infructuoasă a conducerii liceului din Beiuş, solicitată să acorde o catedră disponibilă.
La fel de certă se manifestă şi teza după care, Ministerul cultelor şi instrucţiunii
publice din capitala României, răspunsese afirmativ cererii exprimate de absolventul facultăţilor de teologie şi litere-filozofie pentru ocuparea unui post de profesor
de limba germană la. unul din liceele ţării, ca să contribuie astfel, precum alţi dascăli transilvani, la impulsionarea şi dezvoltarea înviiţămîntului primar şi liceal românesc.
Intre anii 1893-1895, Paul A. predă la gimnaziul real „Nicolae Bălcescu" din
Brăila, unde se distinge datorită ţinutei profesionale şi patriotice exemplare. Amintirile despre aceste momente 15, găzduite ulterior de foiletoanele Gazetei Transilvaltldei, relevă <cititorului: mediul cd totul :nou [ntîlnit aicl de autor şi incursiunile, fă
cute în chestiunea vieţii portuare şi a mişcării socialiste existente. Paul A. îşi
exersează scrisul şi în coloanele publicaţiei locale Lupta naţională, organ de presă.
care susţinea permanent cauza mişcării naţionale române transilvane. Articole!P
sale întruneau virtuţi politice importante pentru mobilizarea opiniei publice în
etape distincte ale anilor de după memorandum, cu un ecou puternic în România
vremii.
Din toamna anului 1895 şi pînă în vara anului 1901, - intermitenţele cronologice ale acestui interval se datorează penuriei de material arhivistic, - Paul A.
se alătură grupului de profesori transilvani: I. P. Reteganul, V. Gr. Borgovan,
S. Mândrescu, în calitatea sa de dascăl de germană la gimnaziul real „M. C. Epureanu" şi şcoala normală din Bîrlad 16 • Face parte din secţiile locale active ale societăţilor „Carpaţi" şi „Liga Culturală", demonstrind un patriotism bine înţeles în
organizarea conferinţelor literare şi culturale. In colaborare cu S. Mândrescu, imprimă un caracter distinct ziarelor Semănătorul şi Vocea Tutovei, în probleme de
istorie a Transilvaniei, prin tocmai calitatea articolelor publicate. Paul A. se află,
din iniţiativa aceluiaşi coleg S. Mândrescu, şi in tovărăşia organizatorului experimentat de şcoală românească, Ioan Popescu, - originar din aceaşi Ţară a Chioarului şi imortalizat în diverse prilejuri festive 17 , intre participanţii la sărbătorirea
semicentenarului revoluţiei de la 1848 pe Cîmpia Libertăţii" 18 • In 1899 este delegat
1s A. Paul, op. cit., 27, 139, 239; Gaz. Trans., nr. 281, 19 dec. 1903, p. 1-3;.
Gaz. Trans., nr. 29, 8/21 febr. 1904, p. 1-2.
1s A. Paul, op. cit., p. 139, 140, 304; Gaz. Trans., nr. 98, 244 din 1902, nr. 276,

13/26 dec. 1903, p. 122; nr. 194, 2/15 sept. 1904, p. 2-3; nr. 164, 26 iul.!8 aug. 1906,
p. 1-2.
17 Calendarul Minerva, Bucureştim 1901, p. 131-133; Ioan Popescu din Coaş ...
Conferinţă, Şimleu, 1904; Gaz. Dum., III, nr. 14, 15 apr. 1906, p. 2-11; Faptel~ şi
activitatea . .. Bârlad, 1915, p. 35-48.
faş17.5

ta Gaz. Trans., nr. 99, 5/18 mai 1904, p. 1-2.
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la un congres al Ligii Culturale la Bucureşti, în calitatea sa de reprezentant al
·filialei bîrlădene şi drept recunoaştere pentru meritele şi activitatea desfăşurată
in acest sens. Afiat acum in capitala ţării, Paul A. asistă la cursurile lui T. Maiorescu şi P. Eliade de la Universitate, in dorinţa perfecţionării cunoştinţelor de
limba şi literatura români!. 19• Adresele înaintate în mod repetat, în această perioadă, către autorităţile austro-ungare în chestiunea prescrierii urmăririi oficiale
lansate după trecerea şi stabilirea sa în România sînt alăturate demersurilor fă
-cute de episcopul Silvestru de Huşi, susţinute în Senat prin petiţia pentru recunoaşterea calităţii de cetăţean român din anul 1898 şi conduc pînă în final la obţinerea acesteia. Motive rămase neclare pini!. astăzi ne împiedică să argumentăm
documentat, suplinirile temporare 20 realizate de Paul A. la Birlad, Focşani, Bacău
~i Brăila, care conduc pînă la urmă la adoptarea soluţiei întoarcerii definitive în
"Transilvania.
Numeroşi exegeţi ai statutului ziaristicii politice române transilvane, în condiţiile sociale vitrege din timpul dualismului austro-ungar, relevă faptul că, în contextul evoluţei rodnice a mişcării naţionale române, presa in limbă maternă devine
-suportul moral solid pentru susţinerea aspiraţiilor social-naţionale şi totodată o
·tribună veridică de luptă pentru emanciparea deplină. Periodicul românesc din epocă
îşi găseşte menirea în suplinirea sau completarea unui gol informaţional resimţit,
din motive obiective, legitimate de însăşi dezvoltarea istorică retardată a naţiunii
majoritare oprimate. Existenţa şi funcţionarea sa continuă înseamnă tocmai expre·sia necesarului de adeziune şi receptare îndrituind opţiunile maselor populare. Ziarul avea calitatea de a fi un instrument vital spiritual, cu un caracter militant profund, depozitar şi mesager totodată al ideilor vehiculate de gazetarii diriguitori ai
bătăliei pentru drepturi sociale şi naţionale. Periodicele autohtone transilvănene
reflectă permanent preocuparea pentru problemele cotidiene, conturează atmosfera
€pocii, participă activ şi conştient la procesul de formare şi informare al opiniei
publice, devenind purtătorul de cuvînt autorizat al acesteia. Foile româneşti respective sînt considerate adevărate avanposturi pentru conştiinţa patriotică manifestată şi potenţată totodată cu acest prilej, precum şi ca rezervoare nesecate de
-energii şi comandamente importante în procesul făuririi şi înaintării credinţei naţionale, a intransigenţei demnităţii de popor stăpînă pe soarta proprie.
Braşovul devenise, la sfirşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui urmă
tor, locul potrivit pentru dezvoltarea vieţii politice, economico-sociale şi asanarea
-culturală in spiritul modern dictat de propăşirea elementului românesc şi de progresul treptat înregistrat de acesta pe toate domeniile. Oraşul beneficia de existenţa păturii cele mai însemnate a burgheziei autohtone, interesată in mod deosebit în perpetuarea legăturilor economice cu România şi totodată in micşorarea treptată a discrepanţei dintre actul politic şi cel civilizatoric. Aici se tipărea cea mai
importantă şi mai veche gazetă românească, care avea o influenţă politică mare
şi constituia astfel un factor militant deosebit cc traducea in practică programul
-social-naţional al mişcării politice autohtone. Sub conducerea familiei Mureşenilor,
Gazeta Transilvaniei îşi îmbunătăţeşte treptat forma şi fondul, iar tirajul sporit
·şi frecvenţa apariţiei mărită facilitează introducerea sa in circuit drept cotidian,
cu numărul de duminică dublat precum şi a foiletonului din 1806. Redactorii periodicului amintit devin profesionişti adevăraţi şi procesul selecţiei lor uşurează devenirea valorilor autentice ale scrisului românesc transilvan. Toţi cei care colaborează în redacţia ziarului amintit, beneficiază de o pregătire culturală înaltă, datorată studiilor universitare, dublate totodată de un talent scriitoricesc indiscutabil.
Calităţile înşiruite şi atribuite Gazetei Transilvaniei ca şi faptul că in anumite momente din evoluţia mişcării naţionale române din Transilvania, conducă
torii acesteia păstraseră atitudinea independentă necesară a organului de presă,
obiectiv in judecarea confruntării unor interese divergente sau influenţe externe
op. cit., p. 154; Gaz. Trans., nr. 25, 1/14 febr. 1902, p. 1-2.
op. cit., p. 142; Gaz. Trans., nr. 20, 25 ian./7 febr. 1902, p. 1-2.
vezi S. Puşcariu, Braşovul de altădată, Cluj-Napoca, 1977, p. 225-230.

19 A. Paul,
20 A. Paul,

21
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potrivnice, fac ca în continuarea unor motivaţii interne ale ziaristului tinăr şi capabil, - dovadă stind colaborările sale multiple în diferite ziare româneşti din
epocă, sA favorizeze intrarea lui Paul A. în redacţia menţionată, în luna iulie
1901 22 (vezi anexele VII, X).
Presa română transilvăneană avea în epoca respectivă un rol şi o amploare
în procesul cultivării limbii literare autohtone. Interdependenţa dintre faptul literar şi periodicul care recepta şi transmitea publicului cititor elementul de cultură
este demonstrată direct, prin analizarea sensului existenţei tot mai încetăţenite a
actului traducerii şi prin atitudinea adoptată faţă de literatura străină, orientă
rile şi tendinţele noi apărute odată cu fenomenul tălmăcirii marcind procesul apropierii, cunoaşterii şi asimilării dintre două sau mai multe culturi. Romanul foileton
este deosebit de ilustrativ pentru cazul prezent şi contribuie la acţiunea de atragere a publicului către lectură. Chestiunea impunerii sale depline, înseamnă actul
necesar de adaptare în legătură directă cu modificările intervenite în mentalitate
şi datorate gustului mic burghez, format la orăşenimea română înstărită şi consolidată astfel intelectual. Aceasta citeşte romanul care cultivă ideea democratizării
şi provoacă gradul de rafinament spiritual relativ, odată cu întreţinerea şi sporirea aspiraţiilor sociale2 3• Foiletonul devine preponderent acum şi faptul este evidenţiat, concret de rubrica specială rezervată prozei de dimensiuni diferi~ în Gazeta Transilvaniei, începînd din anul 1886. Mica burghezie urbană devine aşadar
clasa pentru care se scrie romanul de colportaj şi foileton, care reclamă insistent
literatura uşoară, de amuzament pentru obţinerea evaziunii spirituale dorite. Gradaţia estetică este vizibilă în timp odată cu trecerea de la romanul de senzaţii, dl'
aventură sau sentimental, la cel cu problematică socială acută, sau realistă, cu
tentă educativă şi moralizatoare. Aria culturii germane şi austro-ungare, dirijată
cu tendinţă în Transilvania de către cenzura oficială, provoacă reacţia contrară
normală a intelectualităţii şi publicului românesc, care încearcă să
pareze influenţa şi să contrapună elemente ale culturii franceze, pentru ca apoi să militezt'
pentru dezvoltarea celei originale. Dependenţa existentă încă faţă de romanul occidental şi realizată prin mijlocirea traducerii, impune tot acum fenomenul specializării unor talente literare, cunoscătoare de limbi străine, care asumîndu-şi calitatea unor comentatori avizaţi, susţin cronica sau foiletonul din paginile presei
române din Transilvania.
Paul A. întrupează în redacţia Gazetei Transilvaniei, pe parcursul celor şase
ani de activitate, calităţile ziaristului talentat şi atent deopotrivă la cerinţele publicului cititor. Munca cotidiană de rutină în care se afla angrenat şi deplasările
succesive datorate sarcinilor ce îi reveneau în mod neoficial în situaţia de „reporter itinerant" prin zonele româneşti, îi oferă totuşi acestuia răgazul necesar ca şi
satisfacţia transpunerii în limba maternă a unor lucrări mai mult sau mai puţin
cunoscute, aparţinînd unor autori importanţi sau minori. Stăpînirea perfectă a cîtorva limbi de circulaţie în epocă, favorizează mulţimea tălmăcirilor din literatura
germană şi austriacă, în principal, urmate apoi de cele din franceză, engleză, italiană şi maghiară. Toate materialele apăreau în cadrul rubricii tradiţionale deja,.
intitulate Foiletonul, semnate sub pseudonimele de Şt. Oarză, Oniţă, P.A., sau desigur binecunoscutul Delaletca.
Incercarea de sistematizare de mai jos pentru intervalul anilor 1904-1906.
considerat ca fiind deosebit de fertil în acţiunea de traducere realizată de Paul A.,
relevă procentul sporit pe seama povestirilor şi nuvelelor istorice, aflate din sursă
directă: opera autorului respectiv sau aceaşi lucrare găsită prin intermediul altei
limbi ori publicată de o revistă literară importantă europeană. Pentru primul an
consemnat, foiletonul conţine traduceri din A. Cehov, J. Meredith, H. Sienkiewicz.
J. Torrund, francezii compacţi P. Bonhomme, V. Fern, A. Theuriot, Ch. Torquet.
precum şi din numeroşii autori austro-ungari: Amfiteatrow, A. Baumgartner, O.
22 către Fr. Hossu-Longin, 1 august 1900, Braşov, BCUCJ. N. colecţia Fr.
Hossu.-Longin. Scrisori de la A. Mureşanu, p. 162; traduce din literatura austriac:i
romanul istoric de Louise Milhlbach, în Tribu.na, nr. 49, 4/16 mart. 1898, p. 193-194.
2 3 M. Popa, Tectonica genurilor literare, Bucureşti, 1960, p. 157-158, 169-i90_
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Bendiener, E. H. Bremer, F. Clemens, C. Furstenbruck, G. Gabelentz, J. Pauer, Fr.
Reulter, A. H. von Rothenstein24. Prin rubrica menţionată, care pune în circulaţie
traduceri valoroase din Guy de Maupassant, Fr. Nansen, E. A. Poe sau altele din
literatura greacă, şi arabă, fără să omită prezentarea unor autori români însemnaţi:
G. Coşbuc, M. Sadoveanu, Al. Vlahuţă, efortul lui Paul A. este notabil fiindcă contribuie la dezvoltarea gustului de lectură al cititorului pentru serialele publicate de
foaia braşoveană. Articolele speciale despre literatura japoneză, indiană sau cele
cu problematică psihologică au avut acelaşi rol menţionat mai sus.
Pentru anii 1905-1906, intensitatea traducerilor scade direct proporţional cu
sporirea acţiunilor de reporter pe teren, în căutare de subiecte de natură istorică,
geografică sau etnografică. Materialele consemnate, cu acest prilej, în paginile Gazetei Transilvaniei vor fi reunite într-un volum unitar, apărut în 1905. Intre autorii de proze scurte tălmăciţi figurează G. d'Annunzio, H. C. Andersen, Gr. Deledda, P. Loti, A. Cehov, J. Torrund 23 , care contribuie Ia realizarea unui salt calitativ al traducerilor, laolaltă cu altele efectuate din L. Tolstoi, M. Gorki, O. Wilde
sau din literaturi puţin accesibile, precum cea spaniolă sau chineză. In acelaşi timp
se poate observa procesul înmulţirii prezentării autorilor români transilvăneni:
I. Agârbiceanu, O. Goga, Şt. O. Iosif, S. Puşcariu ca şi al celor din România: A. I.
Bassarabescu, S. Nădejde, E. Gârleanu, A. Odobescu.
Paul A. se arată preocupat în continuare de necesitatea dezvoltării modalităţii de redactare gazetărească şi exprimă în scris opinii interesante pe marginea
unor chestiuni de laborator intern, precum: formatul, tirajul, tematica şi problematica abordată de periodic, semnatarii rubricilor să fie scriitori sau ziarişti, etc.2 6•
Relaţia de. călătorie evidentă în cadrul rubricii semnate consecvent de Paul A.
în foiletonul Gazetei Transilvania2 7, reprezintă genul de aventură spirituală care se
vădeşte a fi eliberat de constrîngerile zilnice şi care îngăduie interpretarea şi prelucrarea liberă a datelor în final, odată cu accentuarea firească a factorului impresie, imaginaţie sau fantezie în scris. Complexul format din idei subiective, dublate de observaţii concrete, are la bază scopul literar iniţial, care favorizează trecerea către informarea documentară şi înlesnirile tehnicii. In acelaşi timp, călă
toria de plăcere proprie cedează teren tezei utilizării instrucţiei şi a utilitarului în
practica cotidiană pentru împlinirea ţelurilor militante şi patriotice26 .
Descrierile geografico-istorico-etnografice prilejuite de voiajele din anul 1902,
cu ocazia participării în calitate de corespondent la serbări sau manifestări culturale diverse, cuprind date de natură social-economică interesante despre românii din Dej, Cluj, Bistriţa sau din zona Rîşnov, Zărneşti-Prejmer, periferică Braşovului29. Accentele de critică socială puternică răzbat din articolele despre fenomenul emigrării şi din studiile dedicate analizării datelor statistice oficiale privind
recensămîntul anului 19ooao.
Paul A. manifestă interes deosebit faţă de anumite teme istorice, traducînd
şi comentind critic modul în care străinii scriu despre România31, felul în care sînt
prezentate în străinătate chestiunile legate de origine, limba, obiceiurile şi trecutul istoric românesc.
24 vezi traducerile semnate „Oniţă" pe anul 1904.
25 vezi traducerile semnate ap, A.P., sau Delaletca în anii 1905-1906, ca şi
povestirea poporală adaptată după autorul german Konrad von Bolanden şi intitulată „Dracul în şcoală", Blaj, 1906.
28 Gaz. Trans., nr. 16, 17 din 1906; „Ce cetim noi românii?, în Gaz Trans., nr.
222, 7/20 oct. 1901, p. 2-3.
27 „Impresii şi amintiri" (1902), „File rupte dintr'un carnet" (1902-1904) şi
„Dintr'un carnet vechi" (1904).
2e. M. Popa, op. cit., p. 260-275; vezi şi eseul lui C. Pichois, Viteză şi viziune a iumii., Bucureşti, 1982.
29 Gaz. Trans., nr. 39, 41, 45, 121, 122, 172, 174, 178, 242-244, 278 din 1902.
30 Idem, nr. 215, 242, 247, 253, 258, 264, 269 din 1903.
a1 Idem, nr. 66, 80, 93, 99, 111, 115, 138, 158, din 1902, şi nr. 117-118 din 1903
despre vizita istoricului maghiar Hunfalvi Păi.
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Cronicarul dramatic se dovedeşte un observator tot mai autorizat al reprezenteatrale din Braşov sau împrejurimi, recenzind montarea unui Faust sau
prelucrarea lui T. V. Păcăţian după piesa Sâmbăta Morţilor. Scrierile sale pe această temă incurajează procesul traducerilor din dramaturgia străină, punerea in scenă
a unor spectacole româneşti ca şi invitarea unor trupe reprezentative din România,32. Redactorul care urmăreşte atent majoritatea manifestărilor culturale din
vremea respectivă şi regiunea geografică dată, participă la adunarea Societăţii pentru fond de teatru românesc din Bistriţa-Năsăud şi la reuniunea de la Şomcuta a
despărţămîntului Astrei din Şimleuaa, informind mereu publicul despre evenimentele deosebite din viaţa spirituală a românilor din Transilvania.
Situaţia sa de gazetar-redactor, de ciţiva ani în şir, nu exclude totuşi citeva
riposte polemice rămase celebre în presa timpului, precum cea purtată cu D. Stoica,
referitor la articolele despre teosofie, ca şi cea cu V. E. Moldovan, despre personalitatea scriitorului francez Zolaa•.
In foiletoanele publicate in anul 1904, Paul A. detaliază şi analizează în comparaţie, aspecte privind satele moldovene cunoscute în vremea dăscăliei sale din
România, colonizarea ceangăilor şi existenţa românilor in secuimeas. Fenomenul comuniunii şi interferenţele depistate cu acest prilej sint comentate pe baze documentare de către autor, care îşi confruntă constatările cu opiniile desprinse din
lectura unor lucrări despre bilingvismul şi asimilarea naturală in zonele cu poputărilor

laţie mixtă.

Cronica dramatică exersată continuu nu se referă numai la expunerea subiectului sau la aprecierea calitativă, ci conţine idei cu privire la spectacolul teatral:
referinţe despre autor, premieră, receptarea sa în străinătate sau România. Informaţiile sale clare înfăţişează personalitatea lui G. d'Annunzio, evocă activitatea
trupei de actori din Braşov care montează Conu Leonida şi notează debutul lui
Z. Bârsan pe scena din localitate, cu piesa Tata Lebonnard, adaptată de C. Nottaraas.
Activităţile multiple datorate muncii redacţionale îngăduie totuşi gazetarului
talentat şi ambiţios să işi perfecţioneze scri5ul literar. Volumul apărut in 1905, reuneşte foiletoanele mai importante publicate în Gazeta Transilvaniei şi notele de
călătorie redactate intr-un stil uşor, corect şi limpede în descrieri 37 • Considerat şi
apreciat drept un ziarist curajos de către recenzenţii cărţii amintite 38, Paul A. nu
face genul de literatură rezumat in exclusivitate la imortalizarea celor văzute, ci
rămine cronicarul obiectiv care relevă date esenţiale despre românimea din secuime, de exemplu, sau in alte note subiective, fără să deţină formă literară deosebită, cuprinde fapte interesante înregistrate .prompt de critica timpului. N. Iorga
sublinia importanţa laturii memorialistice a volumului şi faptul că problemele de
limbă şi istorie supuse discuţiei pe parcursul călătoriilor, favorizează oglindirea
modului de înregistrare şi judecare a gazetarului, a stilului său „măsurat, cuminte
şi cald". Fără să fie o realizare deosebită in literatura mărturisirilor cu substrat
32 Idem, nr. 221, 243 din 1902; Bibl. „Astra", M. XLIV 6/7, scrisoare către H.
Petra-Petrescu, Braşov, 13 oct. 1903 despre calitatea de critic dramatic.
31 Gaz. Trans., nr. 223, 276 din 1902 şi nr. 164, 27 iul./9 aug. 1904, p. 2.
•• Tribuna Poporului, nr. 142, 3/18 aug. 1903, p. 2; Tribuna, nr. 232-233 din
dec./ian. 1902-1903; Gaz. Trans., nr. 258, 285 din 1902 şi nr. 9, 14/27 ian. 1903, p. ~35 Gaz. Trans., nr. 64, 76, 141 din 1904; nr. 37, 186 din 1905; nr. 16, 18, 19, din
1906; vezi şi Paul A., op. cit„ p. 218-279.
38 Gaz. Trans., nr. 77, 6/19 apr. 1905, p. 1-2; nr. 58, 95 din 1906.
37 DGAS, mf. Ungaria, rola 197, pachet 6, act. 11, Braşov 15 iunie 1905: Comite
tele suprem de Braşov către Ministrul de interne Tisza cu privire la tabelul cărţi
lor confiscate la vamă intre care figurează şi 36 ex. din lucrarea lui Paul A.; O. C.
Tăslăuanu, în, Luceafărul, IV, nr. 12, 15 iun. 1905, p. 259-260; N. Iorga, O luptă
literară, I, Văleni, 1914, p. 353-354; Scrisori către N. Iorga, II, Bucureşti, Hl79,
p. 225-226; vezi şi anexa VIII.
38 vezi BCU, mss. nr. 273/6, f. 10,
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de la inceputul veacului XX, cartea lui Paul A. este notabili prin
efortul documentar înregistrat, mai cu seami in cuprinderea unor aspecte de viaţă
socială a populaţiei rurale autohtone majoritare in Transilvania.
Deşi nu sîntem in posesia unor date concrete cu privire la activitatea politică
a redactorului de la Gazeta Transilvaniei in momentul de cotitură din evoluţia
mişcării naţionale române transilvane, reprezentat de adoptarea tacticii activiste
în 1905 şi de acţiunea deputaţilor nemaghiari in parlamentul de la Budapesta,
- care provoca încă reticenţe şi contraopinii in partidele naţionalităţilor, - considerăm că Paul A. trebuie să se fi implicat în unele din evenimentele care necesitau prezenţa ziarului respectiv prin colabnratorii săi desemnaţi. Probabil că efortul depus pe acest tărim se manifestase mult mai redus, in comP.araţie cu cel literar-publicistic, care il făcuse remarcat pe redactorul cu atribuţii în editarea organului politic de prestigiu in epoca amintită. Corespondenţa cercetată şi avind ca
emitent pe Paul A., ilustrează faptul că acC'sta tradusese protestul avocaţilor români arădani în problema „firmelor nemaghiare", interzise de autorităţi3B (vezi
am~xele VIII, IX). După toate probabilităţile, Paul A. participase, în calitate de
corespondent special, la Expoziţia generală din capitala României (1906), de unde
expediase în mod regulat informări despre manifestările şi contribuţia românilor
din teritoriile aflate sub ocupaţie străină.
Scrisorile din fondul Mureşenilor, redate parţial in anexă 39 , evidenţiază implicarea lui Paul A. în multe din problemele referitoare la conducerea Gazetei
Transilvaniei între anii 1905-1906, cînd directorul A. Mureşianu era indisponibil
datorită sănătăţii sale
precare şi cînd acţiunile de rezolvat, reveneau pe seama
redactorilor disponibili. Poate că, cu acest prilej, paleta de chestiuni rămase nerezolvate, să constituie un motiv al încercării de plecare de la Gazeta Transilvaniei,
în vara anului 190440 , prin tentativa de ocupare a postului de prim secretar al
Astrei, soluţionată în final prin despărţirea definitivă, la numai doi ani distanţă.
Situaţia internă dificilă din redacţie, dar şi caracterul greu temperabil manifestat
de Paul A., favorizează germinarea ofertei venite din exterior cu privire la preluarea redactării organului deputaţilor români din capitala Ungariei, intitulată sugestiv „Lupta", cit şi a postului de interpret şi apoi de secretar al Consulatului României. Gazeta Transilvaniei, c:u nr. 270 dill 8/21 dec. 190641, anunţa la rubrica
Ştirile zilei, redacţionala că, Paul A. părăsise colectivul după împlinirea stagiului
de cinci ani ce reprezint/!, în opinia noastră, punctul culminant al întregii sale activităţi ziaristice desfăşurate pe teren cultural (vezi anexele XVII, XVIII).
Experienţa dobîndită pe tărîm jurnalistic, ca !li calităţile dovedite în cursul
anilor, facilitează reuşita manevrei deputatului Al. Vaid3 Voevod, de a-l desemna pe Paul A. în poziţia de redactor şef al organului de presă apărut la Budapesta la începutul anului 1907 42 • „Lupta" dispunea de un grup de ziarişti talentaţi,
dintre care menţionăm pe L. Bolcaş, O. Ghibu, V. Moldovan, Seb. Stanca, Gh.
Stoica, I. Şchiopul şi care, sub conducerea lui Paul A., reuşesc să atingă un tiraj
de peste 4000 de exemplare, corespunzător cifrei aproximative de 2000 abonaţi.
Redactorul şef contribuie efectiv la impunerea periodicului în opinia publică internă, prin dările sale zilnice întocmite despre atitudinea deputaţilor români in
parlament şi prin reliefarea, în articole, a paletei de activităţi politice, social-culturale şi economice a mişcării naţionale. Ştirile despre România şi alte ţări, iniţiate cu acest prilej, reunesc, datorită apelului la colaborare, nume prestigioase:
N. Iorga, C. Stere, I. Slavici, A. Bârseanu, O. Goga, V. Goldiş, cunoscuţi lui Paul A.
39

X-XV, vezi articolul de fond semnat „Delaletca" în nr. 170, 2/15 aug. 1906,

p. 1-2.

Arh. Stat. Sibiu, fond „Astra", nr. 713, 857/1904.
Gaz. Dum„ III, nr. 51, 30 dec. 1906, p. 6; Arh. Mureşenilor, dos. 154, nr. 1605
şi dos. 112, nr. 450.
42 Lupta, I, nr. 1, 25 dec. 1906/7 ian. 1907, p. 12-13, vezi manifestul program
intitulat „Cuvântul redactorilor"; Răvaşul, V, nr. 2, 1 febr. 1908, p. 38; vezi şi
anexa XVI.
40

41
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datorită activităţii sale din cadrul Gazetei Transilvaniei. Foiletonistica este continuată prin seria de amintiri interesante, care evocă viaţa şi activitatea lui Axente
Sever43 • Odată cu începutul lunii februarie 1907, redactorul şef al „Luptei" pără
seşte ziarul şi trece ca secretar-interpret la Consulatul românesc din Budapesta,

astfel incit, din nr. 18/1907, V. Macrea44 apare drept redactor responsabil. Deşi perioada de activitate în fruntea oficiosului P.N.R. din Transilvania a fost relativ
scurtă, totuşi, Paul A. are meritul de a fi însArcinat cu conducerea, de la început,
a ziarului care intenţionase să devină cel mai important la vremea respectivă, fapt
care întăreşte autoritatea şi calitatea ziaristului format în ambianţa redacţională
a Gazetei Transilvaniei.
Funcţia de secretar-interpret, echivalentă aproximativ celei de ataşat de presă
astăzi, face ca Paul A. să urmeze în funcţie unor predecesori iluştri, precum
I. Poruţiu sau O. C. Tăslăuanu. Datorită materialului arhivistic puţin bogat, care
să ne informeze despre activitatea sa pînă în 1916, sîntem obligaţi să ne rezumăm
la analiza documentelor din anexă, descoperite în bună măsură în arhiva M.A.E. 45 .
Paul A. avea sarcina să urmărească presa oficială austro-ungară şi să traducă ori
conspecteze articolele care interesau forurile de resort, fie că se refereau la politica externă habsburgă sau internă maghiară, fie că prezentau situaţia românilor
din Monarhie. Materiale întocmite cu acest prilej, dovedesc că autorul avea informaţii excelente şi se dovedea un bun specialist al stărilor de fapt existente. Notele informative înregistrate de arhivă denotă spiritul critic, concizia şi sobrietatea
celui care le redactase în timp util pentru documentarea ministerului respectiv, interesat de politica externă şi internă austro-ungară. Consulatul constituia astfel,
placa turnantă între factorii politici de la Bucureşti şi cei ai mişcării naţionale române transilvane, apărînd destul de probabil faptul ca Paul A. să se fi implicat în
multe din relaţiile cu caracter politic, semnalate destul de tirziu de autorităţi, ca
depăşind sfera competenţei reprezentanţilor diplomatici. Datorită muncii cotidiene
prestate acum, secretarul de consulat cunoaşte treptat mediul românesc din Budapesta, participă la multe din manifestările cu caracter cultural, semnificative pentru capacitatea de rezistenţă a intelectualităţii române existente aici. Recunoaşte
rea activităţii depuse de Paul A. se materializează prin dobîndirea unor distincţii
din partea statului român: medalia jubiliară Carol I, Coroana României în gradul
de cavaler, medalia Bene Merenti 46 • Deşi şeful oficiului diplomatic românesc de
la Budapesta este schimbat în anul 1913, D. G. Derussi fiind urmat de Gr. Bilciurescu, secretarul Paul A. numit în 1907 rămîne pe Ioc, continulndu-şi acţiunea de
înregistrare a opiniei publice oficiale, ca şi cea de informare exactă a organismului central de la Bucureşti. Pe durata războaielor balcanice şi în preajma războ
iului mondial, cînd guvernul Tisza angajase tratative cu reprezentanţii românilor
transilvăneni pentru rezolvarea problemei naţionale, membrii Consulatului se află
permanent în atenţia serviciului contrainformativ ungar. Atitudinea consulului Bilciurescu ca şi cea a secretarului Paul A. sint cuprinse şi detaliate în notele informative ale Ministerelor de externe şi interne din capitala Ungariei 47 • Nu ştim nimic concret despre situaţia lui Paul A. după intrarea României în conflictul armat
din anul 1916. Probabil, că, datorită ruperii relaţiilor diplomatice, personalul st'
retrăsese şi numai astfel ne putem explica apariţia lui Paul A. în filiera serviciuLupta, I, nr. 2, 3, 5, 10, 15 din ian. 1907.
Idem, nr. 33, 9/22 febr. 1907, p. 7; Gaz. Dum., IV, nr. 4, 3 febr. 1907, p. 7;
Telegraful Român, nr. 11, 30 ian./12 febr„ 1907, p. 43; Arh. Mureşenilor, dos. 583,
4a
44

nr. 451.
45

vezi anexele XIX-XXIV; Arh. Stat. Braşov, donaţia Moroianu, nr. 45/1913.
V, nr. 21-22, 1 iunie 1907, p. 379; Gaz. Dum„ VIII, nr. 2, 22 ian.

46 Răvaşul,

1911, p. 6.
47 DGAS, mf. Ungaria, rola 73, c. 105: raportul din 4 aug. 1915 despre afirmaţia
lui A. Paul cA întreţine legături cu A. C. Popovici; Idem, c. 355-356, raportul din
4 aug. 1916 despre contactele cu reprezentanţii românilor transilvăneni.
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lui· de externe românesc, în calitate de viceconsul, la Stockholm, în aprilie 1917 48.
Activitatea sa de aici se prelungeşte pînă la finele anului următor, cînd este solicitat pentru Copenhaga, unde funcţionează cîteva luni., pentru ca în aprilie 1919 să
se reîntoarcă definitiv in patrie.
Va trăi momente grele in continuare, neavînd, pentru o perioadă dată, siguranţa zilei de miine. Face demersuri multiple în privinţa situaţiei sale şi pentru
reluarea activităţii diplomatice. Din toamna anului 1919, deţine temporar funcţia
de consilier în Comisia internaţională pentru reglementarea problemelor de graniţă cu Ungaria, pentru ca mai apoi, la intervenţia lui O. Goga, să fie angajat în
Ministerul industriei şi comerţului (iunie 1920). Viaţa agitată trăită, activitatea intensA şi puţin scutită de vicisitudinile existenţiale, îndeosebi în ultimii ani, contribuiseră la înrăutăţirea sAnAtăţii ziaristului aflat, din toamna anului 1920, spitalizat în Cluj 49 • Poetul Emil lsac afirma la răspîndirea veştii triste, că „ ... Da, a
fost un· om cumsecade! Nu a fost mai mult; a fost un exemplu al cinstei!... Şi
ne-a părAsit cAutindu-şi steaua odihneli S-a retras ca un maestru al modestiei: pas
de larmes ... A murit cu exemplul celor mari: tăcut şi liniştit... ".
STELIAN MlNDRUŢ

ANEXE
1.

Domnule Redactoru

Am on6re a ve trimite alăturatu ca de probă traducerea dojenei I. din celebrulu opu humoristicu alu ·1ui Jerrold intitulatu „Mrs. Candle's courtain-lectures"l/
cu observarea că, dacă Dvs. Dl. Redactoru o veţi afla destulă de interesantă pentru publiculu vostru, atunci le voiu traduce şi pe celelalte (peste 30 la numer) şi
vi le voi"u expedâ aşa, ca în fiecare septemânA se puteţi publica câte una. Eu
credu, că humorulu senătosiu, ce caracterisează aceasta seria de dojene va afla
plăcere şi la noi şi s'ar renta eventual a le tipări şi separa1t 2/
Asceptându-Ve. binevoitorulu respunsu în specie cu privire la întrebarea mea:
că în casu de aţi primi aceasta lucrare a mea - nu aş fi modestu dacă aş conta
pentru fiecare dojană la un onorar? In casu cându da, ve rog se-mi comunicaţi.
că amesuratu. relaţiunlloru n6stre, câtu ar fi acela-mi subscriu, cu totu stima Al
Dv. Dle Redactoru umilitu servu Aug. V. Paul stud. phil.
Graz (Schulgasse 17 I.) 1 aug. 1891
I Arhiva Mureşenilor 48

vezi

anexa

Braşov,

XXVI;

S.

dosar 587,
Puşcariu,

numărul

543 /

Memorii,

Bucureşti,

71

1978,

p.

249;

BAR.S - - - Paul A. cAtre I. Ursu, prof. univ. la Iaşi, 7 apr., 1918.; Az Est, VII,
XLIX
·
nr. 2525, 9 sept. 1916, rubrica de ştiri din pagina G.
49 Arh. Stat. Arad, fond St. Cicio Pop, dos. 6, f. 43-44, scrisoarea lui A. Paul
-:ătre Ana Pop Birtolon.
50 Cartea unui om, Arad, 1925, p. 39-42.
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2.

Graz, 16 Iunie 1893
Domnule Directoro!

Subscrisulu mi iau libertate a me adresa cAtră Dv6stre, Ole Directoru, cu rugarea, ca dacă eventualu în biroulu redacţionalu „Gazetei" ar fi vacantu un postll
de colaboratoru internu se binevoiţi a me înscllnţă, că nu m'aţi pute aplica pe mine.
Eu am studiile următoare: matura cu eminenţă, studiile teologice la Universitatea din Pesta cu eminenţă plus unu rigorosu, studii filologice la Universitatea
din Graz şi în fine esamenul de oficier ln reservii asemenea cu eminenţă.
Abilitatea în scriere v-am doveditu prin unele încercări mal alesu în „Foiletonu" dintre cari cele mai multe au apărutu tocmai în „Gazeta" incepind încă de
pe la 1886.1/ Mai pe urmă am scrisu în „Familia" nesce „Suveniruri dela manevre"
publicate în locul al treilea în 3 numeri consecvenţi.2/
Dacă Dvs. Ole Directoru aţi reflecta la modestele mele servicii, Ve rogu se
binevoiţi a me însciinţa, că pe lângă cari datorinţe de o parte şi emolumente de
alta - aş pute obţine postulu respectivl1. Cunoscu cele 3 limbi perfectU cea francesă îndestulitoriu. Cu toatA stima August. Paulu.
I. Stiftsgasse 3 II.
I Arh. Mureşenilor, d. 112, nr. 544 /

3.
Domnule Director!

La rugarea mea, de a fi primit în redacţiunea „Gazetei" spre mâhnirea mea
n-am primit nici până astăzi respunsu„ măcar cA Olul Maioru 1/ mi scrisese, ca
pe la finea septemvrei trecute reîntorcându-Ve mi veţi scrie.
Din tăcerea asta lungă trebuie se deduc, că nefiind în present un post vacant,
cererea nu mi se p6te împlini. In acesta supoziţie me adresez cătră Dvs. Ole Director cu o altă rugare. Ce e drept sciu, că sunteţi peste măsurii ocupaţi şi pentru
afaceri private de asta natură ve remâne puţin timp. Cutez însă a ve provoca la
modesta mea colaborare de până acuma şi a ve ruga să binevoiţi a ve folosi de
autoritatea, ce nu me îndoiesc, că o aveţi la bărbaţi dătători de ton din ţară - şi
să-mi esoperaţi un post de profesor (deocamdată supleant) sau orice fel de ocupaţiune din resortul instrucţiunei.2/ Cvalificaţiunea mi'e următoare: li matură
cu
succes 2/ studii teologice eminamente la Universitatea din Pesta cu absolutoriu şi
un rigoros din testamente şi limbile semitice 3/ 8 semestre de filologie germană şi
latină (Pesta şi Graz) 4/ vorbesc şi scriu li.mbile română, germană, maghiară, francesă, latină şi înveţ italiana. Sunt oficier în reservă.
Sunt convins că Ia intervenirea Dvs. Dle Director pe basa cvalificaţiunei de
mai sus am se capet cât de îngrabă un post. Dar cât de lngrabă. De aceea ve rog
cu insistinţă Dle Director să binevoiţi a face paşii necesari îndată după primirPa
acestei scrisori şi să mă însciinţaţi şi pe mine este pospect sau ba?
Ve molestez, Dle Director, asta o sciu, dar am încrederea că veţi jertfi pentru mine câteva minute. Din parte-mi voiu colabora şi ln viitor pentru Foileton î·1
care chiar în septemvrie trecute apăru ceva de mine, şi numeru recentu publil-5.
ceva.a; In asceptarea cea mai bună sunt Al Dlui Director devotat Aug. Paul
Graz, 13/1 iulie 1893
I. Stiftsgasse 3 II.
I Arh. Mureşenilor, d. 587, nr. 545 I

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Paul Augustin. Incercare de schiţă monograftcă

627

4.
Domnule Directoru'

In urma scris6rei Dlui Redactoru Maioru, vinu a declara că primescu postulu
de colaboratoru internu alu „Gazetei" cu salariulu de 30 fl. lunare, ce aţi binevoitu a-mi pune ln perspectivă.
Din parte-mi pe lângă espresiunea mulţămitei mele lmi ţin de datorinţă a ve
asigura, că me voiu [ ] după modestele mele puteri a satisface asceptăriloru puse
in mine in momentulu, cându o se intru in burealu valorosului organu naţionalu.
Permiteţi-mi Ole. Directoru a cere o anticipaţiune de 50 fl. de călătorie, care
sumă s'ar detrage apoi succesivu din salariul mieu lunar.
ln speranţa unei resolvări grabnice sumt Alu Dlui Directoru devotatu
August. Paul
Graz 19 iulie 1893
I. Stiftsgasse 3.

I Arh.

Mureşenilor,

d. 587, nr. 546 I

5.
Stimate Domnu.le Maioru!

V-am primitu scrisoarea mult preţuită şi ve mulţumesc de dragostea şi stima
Q.ice-ţi că o aveţi fada de neinsemnatea mea persoană.
Eu nutresc aceleaşi sentimente şi me bucur, că intrând in cerculu Dvs., unde
me primiţi ca frate şi colegu-mi se dă ocasiune de a arăta aceasta şi prin fapte.
Dar jertfele, ce mi le pun in perspectivă nu me sperie şi de munca ce am se
o iau asupra mea nu mi-e frică. Căci jertfe trebuie să aducem pe oricare carieră
şi diferenţa e numai, că nu pretutindenea avemu mulţumirea ce ne'o dă conştiinţa
de a ne fi pus în serviciulu unui ideal măreţu.
Sum conscient inse, că intrând în Redacţia „Gazetei" nu o fac aceasta pe basa
unui trecut literar şi că incercările mele de diletant sunt numai premiţii, cari in
facia unei critici mai severe nu sciu putea-vor oferi garanţa unei desvoltări mai
intensive in direcţia aceasta. Aveţi totu dreptulu, prin urmare, când îmi diceţi,
că am se fac unui eserciţiu strajnicu înainte de a pute deveni bun colaborator.
Şi a deveni bun colaborator mi-e şi ambiţia mea.
Ca începătoru vinu la Dvs., ca învăţăcelu, care in multe privinţe are lipsă de
indulgenţă. Sperez că nu mi'o veţi denega.
Cu salariulu de incepătoru de 50 fl. lunaru sunt mulţumitu :fiind-că me asiguraţi, că ln Braşoviu poţi trăi onestu din acea sumă,
M-am hotărât deci să pornescu şi me comunică totodată şi Dlui Directoru hotărârea. Şi rogămintea să-mi anticipez 50 fl. de călătorie
cari s-ar detrage apoi
lunaru. Ve rogu se-mi sprijiniţi cererea acesta şi să insistaţi· la Olul Directoru ca
cestiunea să se resolve grabnicu.
Primiţi stimate Domnule cele mai sincere salutări, Aug. Paul.
Graz, 19/VII 1893
care

I. Stiftsgasse 3.

Din principiulu „economiei naţionale" trimitu ambele scrisori întruna, pentru ce
imi cer scusele dela Dl. Directoru.

I Arh.

Mureşenilor,

d. 587, nr. 551 I
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6.
Domnule Maiorii.!

Vinu a ve mulţumi pentru anticiparea sosită deja şi totodată şi pentru cca
prin firulu telegraficu.
Jn speranţa, că bunulu Dzeu va ajuta hotărârei luate şi asiguratu de dragostea cu care mi-aţi scrisu că me primiţi în mijloculu Dv6stre ca pe un frate - pă
răsescu cu inimă veselă oraşulu acesta, unde a trebuitu se petrecu 4 ani de dile.
Şi aducu cu mine intenţiuni curate, sentimente deschise şi multă dragoste
facia de personele care stau in [ ... ] unei cause atâtu de importante. Me bucuru că
directoru [ ... ] şi-a aflat in fine compasulu, care de acuma înainte are se ne conducă cu siguranţă pe valurile fluctuante ale luptei purtate pentru învingerea adeverului.
Sunt pătruns de gratitudini facia de providenţa, care mi-a asiguratu unu unghiuletu tocmai în Redacţiunea „Gazetei". Pentru că între noi fle disu n'a lipsitu
în momentulu din urmă încercarea de a me atrage în o altă sferă de activitate, la
care spunu sinceru n'am reflectat nicio dată. Telegraficu m'au advertisatulu se nu
me angajesulu cu Braşovulu şi simt o deosebită plăcere a constata că nici pc un
momentulu n'am hesitatu în hotărârea mea. Am remasu credenciosulu „Gazetei"
în care scrieam încă pe la 1886 câte ceva. Dar asta numai ca între parantesă ! Salutările mele Dlui Directoru şi întregu personalului redacţiunei ear pe Dvs. îmbrăcişându-Ve cu căldură sunt devotatu Aug. Paulu.
anunţată

Graz 30 Iulie 1893
Despre sosirea mea mi voiu lua lib0rtate a me
eventual prin sârma de telegrafu.

anunţa

la timpulu prin câteva

şire,

I Arh. Mureşenilor, d. 587, nr. 552. /

7.
Braşov,

2 iulie 1902

Prea Stimate Domnule Director

Cu luna acesta se împlinesce anul, de când muncesc la „Gazeta". Decă munca
mea a fost roditoare şi a contribuit întrucâtva la consolidarea în mesură şi mai
mare a vechei şi bunei reputaţii ce o avea ziarul nostru, aceasta o las la aprecierea Dvs. şi a publicului cititor. Incât pentru mine constat, că in timpul, de când
sunt aici, am fost într-o vecinică văpaie, consecinţa emoţiilor la care eram espus
în urma naturelui meu din cale afară de susceptibil.
Nu sciu dacă o voiu mai pute duce mult timp pe cariera acesta . ..
Intru cât pentru partea materială recunosc că retribuţia cu care ne-am învoit, mi-aţi plătit-o întotdeauna la timp, un singur inconvenient era înse, modul
de achitare în rate mai mici, de unde urma că niciodată nu'mi puteam achita promt
datoriile, ce aveam şi aşa de împlinit. Ve rog, se binevoiţi a me achita de acuma
cu suma integrală şi a începe cu ziua de astăzi. Pentru Dvs. cred că este indiferent, dacă plătiţi anticipative, ear pentru mine modul acesta de achitare este un
marc avantaj.
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priveşte îmbunătăţirea stării

noastre a amindurora, cari muncim cât
aceasta o las la aprecierea Dvs., care singur aţi recunoscut
munca
fost în vedere urcarea salarelor din iniţiativa proprie.
Pentru luna iulie mai am de luat 65 fi., care sumă ve rog cu stăruinţă a mi-o
achita. Cu toată stima Aug. Paul
altădată 4,
noastră şi aţi

munciau

j Arh.

Mureşenilor,

d. 587, nr. 547 I

8.
Braşov

3 Iunie 1905

Prea Stimate Domnule,

Iubite Compatrioate şi Confrate!/!
Am primit scrisoarea Dvoastră împreună cu anexele.
Am cetit cu viu interes protestul energic2/, despre care trebue să zic că face
onoare atât celui ce l'a compus, cât şi celor ce'l vor prezenta. O, de n'ar lipsi nici
unul dintre advocaţii români de pe teritoriul acelei camere!
Mulţumesc pentru onoare, ce-mi faceţi invitându-mă să traduc protestul in
româneşte. Am să-mi dau toată silinţa spre a alcătui un text românesc vrednic de
conţinutul originalului. Prevăd însă că nu va fi lucru tocmai uşor. La terminii juridici întâmpinăm atâtea dificultăţi. Chiar cuvântul „Eloterjesztes" nu mi se pare
că ar fi bine să'l traduc „representaţiune", atât de înrădăcinat în Ardeal. Representaţiunea teatrală şi cea filosofică (Vorstellung) iţi vine numai decât în minte
cetind acest cuvânt. Adevărat că „Vorstellung"-ul nemţesc admite şi o a treia accepţie, aceea mi se pare pe care Ungurii o exprimă prin „El6terjesztes" -româneşte însă nu credeţi că ar fi bine să-i dăm titlul de „memoriu" ... ? Jn sf'irşit, am
adus numai un exemplu. Eu am să fac traducerea şi să vă trimit manuscriptul
(N'o fi târziu până Miercuri, Joi?. . . dacă voiu avea răgaz, şi mai curând.) iar
Dvoastre să mai îndreptaţi şi să-l daţi tiparului. . . Jn privinţa publicării în „Gazetă", vă rog să decideţi la timp, trimiţând textul pe adresa d-lui Mureşanu.
Cu volumul meua/ am avut oare cari inconveniente. N'am stipulat nimic dinainte cu „Minerva" şi prins acum în capca.nă, d-l Filip (trocar), directorul tehnic
al Institutului, face cu mine ce-i place. După ce mi-a ţinut manuscriptul 6 luni,
alte 2 luni a tot tipărit la el şi pe la începutul lui April mi-a trimis un exemplar.
Thrip de alte doauă luni am tot reclamat să-mi raporteze câte exemplare au tipărit? mie ce au de gând să-ml dea ca onorar? şi dacă vor avea bunăvoinţa a-mi
pune şi mie la dispoziţie un· număr oarecare de exemplare libere? ... In sfirşit
după ce am intervenit la Aurel C. Popovici 4 /, membru în comitetul Institutului,
s'au indurat a-mi răspunde că. . . mi-or da şi mie „partea cuvenită" după ce îşi
vor fi scos cheltuielile ... iar ca de pomană mi-au acordat 18 exemplare libere!
Intr'aceea eu am cumpărat propria mea carte de la Ciurcu şi am trimis la câţiva
prieteni şi la unele persoane de distincţie vreo 30 exemplare. Unii (puţini) mi-au
mulţumit în câteva rânduri, cei mai mulţi nici nu mi-au răspuns, s'a găsit însă
unul, care şi-a răscumpărat exemplarul cu 10 coroane. Acesta e ..• canonicul de
la Oradea Dr. Aug. Lauran.
Cu dragă inimă V'am trimis cu poşta de azi un exemplar de onoare pe care
·vă rog să-l primiţi din parte-mi ca omagiu, pe care vi-l oferă un compatriot Chiorean şi un confrate, iar peste câteva zile vă voiu trimite prin Ciurcu şi cele 10
exemplare cerute.
Vă rog să primiţi asigurarea deosebitei mele consideraţiuni
Augustin Paul

I B:C.U.,

mss. nr. 273/6, fila 14 /
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9.
Braşov,

8 \li 905

Stimate Domnule
Iubite Compatrioate

şi

Confrate!

Alăturat am onoarea a Vă trimite traducerea actului1/. Mi-am dat toati1 silinţa să fac un lucru bun. Adevărat că a fost din cale afară de greu şi nu ştiu
dacii am reuşit intru toate. Vă rog să o cetiţi şi să mai îndreptaţi, ce veţi găsi de
cuviinţă. Eu am făcut-o singur. In loc de „Memoriu", d~că vă convine mai bine,
aţi putea pune „Expunere". Atâta numai că atunci ar fi. .. cari s'ar termina
cu
punere. Multe şi cordiale salutări Augustin Paul
Când o formulaţi spre publicare, să o adresaţi Dlui Murăşanu.

I BCUCj.N.mss.

nr. 273/6, f. 14 /

10.
Braşov

31 dec. 1905

Stimate Domnule Director

Cu dlua de asl:izi se împlinesc 5 luni peste 4 ani, de când am intrat în Re„Gazetei Transilvaniei".
Profit de diua aceasta, în care se sfîrşeşte anul 1905 spre a ve ura sănătate
şi vigore pentru noul an ce se începe mâne.
Pentru mine anul espirat a fost greu, dar m'am luptat bine cu tote greutăţile,
favorizat de o stare sanitari satisfăcătoare. Vezînd că Dvs. aţi avut multe năcazuri
cu sănătatea sdruncinată, am renunţat anul acesta de a mai solicita concediu.
Sunt convins că Dvs., în simţul de echitate ce vă caracterizează veţi aprecia
serviciile potenţate ce le-am prestat şi inli veţi lmplini cererile modeste ce vi le
adresez. Acestea sunt: 1/ să binevoiţi a-mi achita astAzi salarul pe luna fntTeag4,
clici la anul nou sunt multe cheltuieli estraordinare. 2/ să binevoiţi, conform promisiunei benevole, de anul trecut şi având în vedere serviciile încordate din acest
an, a-mi restitui suma de 20 fi. reţinută ca amendă când cu prelungirea arbitrară
a concediului meu.
Ve rog, Stimate Domnule Director se primiţi asigurarea distinsei mele consideraţiuni, Aug. Paul
dacţiunea

I Arh. Mureşenilor, d. 587, nr. 548 I

11.
Braşov,

5 Martie 1906

Sttmate Compatrtote!

La scrisoarea Dvoastră cu data de 26 Februarie numai acuma pot răspunde,
din cauza cil am fost bolnav şi rândurile acestea încă vi le scriu în locuinţa mea
privatA, pe care de 4 zile n'am părAsit-o. Stând însă acasă, lucrez după putinţi şi
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cetesc şi actele trimise pentru studiare. In
din De,•a este una din cele mai frumoase şi
Eu am ~-ml dau silinţa să recomand publitermini cei mai călduroşi şi sper ca în numerul proxim de DuminecA articolul va putea aparet/. In privinţa „Neamului românesc din Ardeal" al lui Iorga pArerea mea este aceaşi cu a Dvoastre. Mărturi
sesc sincer, că afarA de articolele din „SAmAnAtorul" până acuma nici o carte de
a dlui Iorga n'am cetit. Am încercat să cetesc pe „Ştefan cel Mare" şi ml-a fost
imposibil. .. Am luat acum volumul I al „Neamului" cu adevArată sete şi l'am cetit tot - adeverat - dar ... m-am ales cu nimica. Mai bine dacA nu apărea. SA
vedem poate inscripţiile şi documentele gAsite de dânsul şi pe cari le va publica
separat (mi se pare c-au şi apărut) 2/ să fie mai preţioase prin valoarea lor intrinsecă. Tn felul si genul de schiţe şi impresii d. Iorga n'are noroc, iar eu şi dta şi
cu noi mulţi alţii vor· fi mal bogaţi cu o deziluzie amarA. Nimeni în lume, fie chiar
savantul cel mai mare nu-şi poate aroga dreptul de a trata în bagatel un neam
întreg, pronunţîndu-se în termini sfidAtori despre trecut, present, instituţii şi întocmiri. îndată ce se observă trAsAtura aceasta de caracter a scriitorului, el şi-a
perdut tncrederea şi li ceteştl cartea cu frica în sin, cA acuzi-acuzi, când te crezi
ridicat pe aripile sublimului, te trezeşci aruncat undeva lntr-o mocirlA. Regret sincer, în special de volumul acesta, cA a ieşit aşa. Ţineam atât de mult la acest băr
bat, lncât nu-ml puteam închipui, cA va fi ln stare să debiteze o operA atît de uzuridl, abruptă, histerlcă, par-cA a scris-o în tren sau în trAsurA - cum zici şi Dta
(şi .mi se pare dl aşa a şi scris-o). Sunt curios acum de partea II. unde se va ocupa
şi de ţinuturile noastre şi chiar şi de comuna mea natală. MA tem tnse, cA ~ezilu
zia va fi şi mai completă. Cu toate acestea eu nu cred de oportun a-1 forfeca tn
„Gazetă" mai ales că personal mi-a arAtat multă dragoste şi iI ştiu simţitor la
extrem, mai simţitor decât o femeie vanitoasă. Părerile lui despre d. Mureşanu
sunt la el o manifestaţie a bolel organice de care sufere. El tri>buc> sA critice ~l ~.'I
împungA mai ales dintre cei bâtrâni pe aceia, despre cari crede cA se vor bucura
de veneraţie generală (după pArerea lui nemeritatA). Vai, in timpul din urmă, mulţi
tineri au păţit-o, caşii bătrânii şi nu e departe timpul când pe d. Iorga va trebui
sA-1 punA lumea, tlnerA şi bAtrânA, la dosar, - afară dacă se va îndrepta şi se va
mal da şi el dupA păr. Multe complimente Aug. Paul.
pentru „Gazeta"

şi aseară
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am putut

să

adevăr iniţiativa luată de Reuniunea
merită sprijinul fiecărui bun RomAn.
~ul nostru chestiunea atelierulUi tn

J BCU corespondenţa Fr. Hossu-Longin, vol. XI, f. 24-25 /

12.
Braşov,

19 Aprilie 906

Stimate şi Iubite Confrate!

.Spre liniştirea Dvoastre mă grAbesc a vă rAspunde, conform dorinţei, imediat
la scrisoarea de la 18 Aprilie a.c.
Ştirea comunicată de amicul Dr. Frâncu este foarte exageratA. Dl. Mureşlanu
nu numai că nu e greu bolnav, dar acum de luni de zile se simte mal bine de cât
ori cAnd în timpul lustrului, de când lucrez alAturea de dânsul.
Adevărat, dupA lntoarcerea sa de la Wăllischof, am fost tngrijoraţl, căci era
foarte deprimat şi suferind, aşa cA stAtea mal mult culcat ln pat, nu lnsA bolnav
care zace, ci om cu sănătate şubredA, care stătea aşa mai mult tolAnit şi lucra mereu, dictând.
îngrijirea deosebită, ln care I'a tmpArtAşit incomparabila sa soţie .l'a restabilit,
aşa cA deja de mult iese la primblare, se dace la teatru, a luat parte la congregaţia de primAvarA a comitatulul unde aţi cetit de sigur cA a susţinut cauza noastrA
cu demnitate. Cei ce nu l-au vAzut de timp mai îndelungat spun cA aratA Istovit
~i lmbAtrlnit, dar Doamne, pe cine cruţi timpul? Aproape 60 de ani este o vârstA
mare, mai ales când al muncit din greu şi al avut atâtea decepţiuni! Pirul alb-alb
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arată pe om
bărbat pe care
neraţia· actuală

mai bătrin de cât este in realitate, dl. Mureşanu este, adevărat un
nu-l mai putem număra printre cei tineri, dar multor tineri din. gele lipseşte vigoarea sufletească, de care se bucură domnia sa până
în momentul de faţă.
·1
Munca istovitoare de ziarist a lăsat urme in fisicul directorului nostru şi
urmele acestea-spun doctorii-numai prin suspendarea pe un timp mai îndelungat
a· activităţii spirituale ar putea contrabalansa, lucru pe care dl. Mureşanu, pe cât
îl cunosc. eu nu'l va face, cât timp va mai putea purta condeiul sâu măcar dicta.
Am cunoştinţă că un medic de aici şi amic al familiei-ar fi dat Doamnei Mureşanu unele indicaţiuni pentru a prezerva pe iubitul ei soţ de efectele neurasteniei,
cari ştiţi că astăzi bântuie mult-puţin pe fiecare intelectual. De aici cineva ·va
fi tras cine ştie ce concluziuni cari însă în momentele de faţă sunt cu desăvârşire
nejustificate.
Atâta am crezut de cuviinţă a vă comunica în toată sinceritatea şi sper i::ă
prin rândurile mele voiu fi contribuit la liniştirea DvoastrA.
Aşteptăm ca întotdeauna cu drag preţioasele Dvoastre informaţiuni.
Cu stimă şi dragoste de compatriot şi confrate Augustin Paul

îl

I BCU. coresp. Fr. Hossu-Longin, vol. XI, f. 27-28 /

13.
Braşov

9 Nov. 1906

Stimate Domnule Compgtrioate!

Imi ţin de datorie a vii înştiinţa, bine înţeles, fără a fi autorizat de cin.eva.
ca pe un vechiu şi bun prieten al directorului nostru dl. Aurel Mureşianu-cA dl.
Mureşanu de vre'o 3-4 zile ·este greu bolnav şi-după cum îmi spunea o seară
dl. Dr. Hozoiu, un alt vechiu prieten al seu, deşi catastrofa nu e tocmai imţ"
nentă, sunt însă semne ci mult nu poate întârzia. VA salut cu respect şi vi t"Qg
să predaţi stimatei Doamne de asemenea respectuasele mele salutări. Aug. Paul
(Şirul Livezii nr. 6).
/ BCU coresp. Fr. Hossu-Longin, vol. XI, f. 30-31 /
14.
Braşov,

5 Dec. L906

Stimate Domnule Compatrioate 11!

Socot că din cele comunicate în ultima Dvs scrisoare, ar fi bine să fac pentru
de mâne un extras, pe care publicul ii va ceti desigur cu interes completindu-şi noţiunile, ce Ie are despre cartea lui Nistor Socaciu. 2/
Corespondenţa lui UipAdatu cu· Dvoastre n'am văzut-o încă. I-am amintit
şi azi dlui Mureşanu de ea şi în caz că dacă mi-o va preda, eu mă voiu conforma
dodnţei Dvs. de a vi-le retrimite ca să le mai revizuiţi încăodată înainte. de
pµblicare. l-am amintit d-lui Mureşanu şi de consfătuirea atinsă de Dvoastre şi
mi-a răspuns: „Da, am zis di voiu convoca, dar nu pot aşa repede, cred că. pe
la 1 !anuare". Incolo d, Mureşanu tot aşa, cum l'aţi lăsat. Dr. Hozoiu îmi spunea
ieri .că la aparenţă merge mai bine, în fond însă tot ca mai lnainte. Urinul tot
acelaşi conţinut ll are. Afară de aceea rana (decubitus), pe care o avuse a ·.ieşit
din nou la iveală. . .
·
Imi amintiţi de năcazurile mele. Adevărat sunt foarte grele. Numai eu le
ştiu. Sper însă că mă va scăpa Dumnezeu într'un chip oarecare înainte de .a
numărul
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ca Şirlincan, care spun cei ce ştiu, s'a spânzurat, sau ca Maior, care a murit
nebun şi nici azi n'are un semn la mormânt, sau ca Traian Pop, 31 care s'a istovit
cu ·desăvîr~ire şi dacă nu pleca din timp, păţia şi el ca Maior. Este curios lucru
că tocmai faţă de aceia care l'au servit mai credincios şi au fost mai umili-d.
Mureşanu se poartă mai ingrat. N'aveam de gînd se me întorc, căci peste voinţa
se ridicase un protest şi o revoltă în sufletul meu. A trebuit să fie un Dăianu,
prieten al meu din seminar, care se me fi putut îndemna la întoarcere.
Azi i-am comunicat dlui Mureşanu, că mi se face un ofert favorabil la noua
foaie, 4 / unde va fi chemat şi Scurtu. Ma rugat să nu'l părăsesc chiar acuma,
ori să-i spun înainte dacă vreau să merg. Ofertul abia aseară mi s-a făcut şi eu.
n'am dat răspuns. Dar mai este o eventualitate, în care s'ar putea întâmpla să
mai piardă. . . Postul de secretar la consulatul din Budapesta este vacant prin
retragerea lui Tăslăuanu. Am solicitat acest post zi de zi, am concurent pe Lucian Bolcaş5/ pentru care s'au pus intervenţii-totuşi sper a-l obţine, pe lângă alte
motive şi pentru acela, că eu am servit deja statul român timp de 8 ani. Ce va
urma? ... Ce faceţi Dvoastre? ... Sub îndreptarea aparentă a bolnavului se ascunde
poate agonia. O zi, un cias, o clipă ..• Eu poate privesc acum prin prisma personală
şi nu pot fi imparţial. Atâta trebue încă să recunoască şi adversarul, că conveniul
lui Mureşanu a fost curat ... şi apoi mai este vorba şi de acel vechiu organ care
a fost martor epocei noastre cele mai frumoase. Cu distinsă stimă Aug. Paul
(Brass6, Retsor 6).

păţi

/ BCUCJ. N. coresp. Fr. Hossu-Longin, voi. XI, p. 33-34 /
15.
Braşov

8/ XII 906

Iubite Amice,11

ln mod cu desăvârşire discret, să ştii numai Tu şi Dăianu, Te înştiinţez că
Dr. Hozoiu mi-a comunicat, că starea Dlui Mureşanu inspiră îngrijiri serioase.
- Mă tem ... mă tem... zice doctorul.
- De catastrofă 7
- Da ... Nu e lncă la uşă, dar se uită pe fereastră.
- Poate să vie subit?
- Subit nu, dar poate să urmeze într'o lună, două. I-am analizat urinul şi am
găsit albumină, semn cert al descompunerii. Pulsul azi seara la 6 era 106.
După ce aţi plecat voi, a dus-o relativ bine. O lună întreagă a scris singur
art. de fond. De trei zile nu mai poate. Are dureri crîncene. Nu poate dormi.
Stă adunat pe spate. A slăbit rău.
Iţi comunic cele mai de sus pentru ca să fii pregătit. Eu momentan sunt singur.
Branişte2/ s'a dus cu „Reuniunea" la Bucureşti, Salut Paul.
/BCUCJ. N. mss. nr. J97/2/
16.
Braşov

10 /12 1906

GAZETA TRANSILVANIEI
Iubite

frăţioare

Azi lucrătorii
vă2/, cel din urmă
că Vineri în 1 Dec.

Amost/

mei din tipografie şi primul meu redactor Paul au făcut grenumai cu deosebirea că a venit Ia Redacţie azi şi mi-a declarat
st. v. pleacă definitiv dela mine.
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Cu câteva zile lnainte mi-a spus că Vaida-Voivod vrea se'l angajeze pentru
foaia lor cea nouă din Budapesta şi oferă 800 fi. (400 c.) salar lunar, apoi mi-a
spus că prin mijlocirea verului seu Pocol3/ la unul din miniştri români sperează a
cApeta şi postul de secretar la consulatul gen. român din Budapesta unde a fost
Poruţiu. 4 /

l-am spus că eu nu-i pot da 200, dar cum i-am mai promis dela anul nou ii
voiu lmbunAtAţi salarul şi voiu lua anume un corector aşa ca se nu mai trebue
.sA facA el nici o corectură afară de cele ce le va dori în special a le face. L'am
rugat tnse se'mi comunice mult până mâne Mercuri ori Joi hotărârea lor definitivA aşa că se am cel puţin 4-6 septămîni şi eu timp eventual să îmi angaj~z
alt colaborator in locul lui.
Mi-a promis că va face aşa însă viind vorba în presenţa lui Branisce dacă e
decis la remânerea la noi ori nu, a zis că se duce şi încă dela 1 Dec. st. v. căci
şi dacA sa mai întors pe câteva vreme, a fecut numai de dragul Dlui Bârsan 5 / care
când a fost pe aci vezând ce boroboaţe face l'a sfătuit a reveni la sentimente mai
bune ... /roagA în continuare să îi caute şi să îi desemneze un Unăr în loc, care
să ştie cel puţin limba maghiară, n.n./

/BCU mss. nr. 331/3, f. 70/
17.
Domnule Director!

Cu ziua de astAzi, împlinindu-se terminul activitAţii mele ln Redacţia „Gazetei Transilvaniei" aşa dupA cum vă anunţasem, îmi iau voe a vă zice adio pe
aceastA cale.
Din Redacţie am luat cu mine numerul foaiei oficiale ungare cu discursul
dlui Şt. Cicio Pop, pe care îl voiu traduce în cursul zilei de mâne şi vi-l voi11
trimite pe sîmbAtă dimineaţa 1 /. Cu stimă Aug. Paul.
Braşov

13/XII 1906

/ Arh. Mureşenilor, d. 587, nr. 549 /

18.
Braşov

15/12 1906

Iubite frăţioare Amosl/

... Joi sară Paul a eşit definitiv din colectivul redacţiei noastre cu'n adio
în scris foarte sarbAd cum e toată personalitatea lui. Atâta iţi spune şi mai mult
nu. Incolo scie confratele Daianu, dl. sciu să-i apreţiezi şi talentul cel are şi în.cât
îl are, mai ales că e un escelent traducAtor, căruia li vine in ajutor cunoscinţa
temeinică a mai multor limbi. încolo, te asigur, cil dând mult prea mare importanţ.A forţei sale intelectuale, când cred cil vor fi. .. [
].
/BCU mss. nr. 331/3, f. 71 /
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19.

CONSULATUL GENERAL AL
ROMANI El

Budapesta 11/24 Sept.
1907

Nr. 918
(Anexe: 2)

Primit 18 Sept. 1907
Ziare

ungureşti

despre vizita in Transilvania

Domnule Preşedinte al Consiliului,

Ca urmare la telegrama mea cifrată Nr. 917, am onoare a vă înainta aci-ală
turat în traducere româneascll două articole ale ziarului „Budapesti Hirlap" referitoare la pretinsa vizitA a Excelenţei Voastre in Transilvania.I/
Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte al Consiliului, asigurarea prea înaltei
mele consideraţiuni.
Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
D. A. Sturdza, Preşedinte al Consiliului,
Ministru al Afacerilor Străine
Bucureşti

/ Ar1'tva Ministerului Afacerilor Externe, vol. 28, f. 158 /

20.

CONSULATUL GENERAL AL
RO MANIEI

Budapesta

21-Sept.
4 Oct.

1907

Nr. 951
Primit 29 Sept. 1907

(Anexa: 1)
Domnule

Preşedinte

al Consiliului,

Dl. general Tiirr 1/ publică astăzi in „Magyar Hirlap" un prim articol în care
făcând comparaţie intre simpatiile de cari se bucurau odinioară compatrioţii săi în
Europa şi intre epoca de azi (cazul BjClrnson), recapitulează unele misiuni ale sale
la Bucureşti şi Belgrad la 1866. Articolul, dealtmintrea fără importanţi deosebit!,
conţine un pasagiu referitor la Majestatea Sa, Regele nostru. Ml grăbesc a înainta
E!R:celenţei Voastre, aci-alăturat, articolul sus-zis, însoţit de traducerea pasajului
respectiv.
mel.e

Primiţi, vă rog,
consideraţiuni.

Domnule

Preşedinte

al Consiliului, asigurarea prea înaltei

Gerant: Augustin Paul
Sale Domnului
D. A. Sturdza, Preşedinte al Consiliului,
Ministru al Afacerilor StrAine
Excelenţei

Bucureşti

/ Arh. MAE, vol. 28, f. 163, 164 I
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21.

CONSULATUL GENERAL AL
ROMANI EI

Budapesta 5/18 Oct.
1907

Nr. 989
(Anexe:

Primit G Oct. 1907

2)
Transacţiunea

Domnule

Preşedinte

dintre cele

două

state

şi

discursul lui Kossuth

al Consiliului,

Am onoare a vă înainta, aci-alăturat, un estras din ziarul „Pester Lloyd"
având în supliment textele proiectelor de legi referitoare la transacţiunea intre
cele două state dualiste ale Monarhiei. In partidul independist aceste proiecte au
provocat la început oarecari nemulţumiri şi se svonia chiar de o scisiune în partid.
Nemulţumirile însă s'au mai calmat în urma conferinţei acestui partid, ţinută
în localul clubului său în seara de 17 Oct. n.
In această conferinţă, leaderul partidului, Ministru de Comerciu Kossuth,
într-un discurs mai lung a arătat, că în grava situaţie în care se află actualmente
ţara, a fost absolut imposibil a obţine concesiuni mai mari. Pe de altă parte, zice
Kossuth, analizând transacţiunea reiese, că aceasta este mult mai favorabilă, mai
ales din punctul de vedere al independenţei Ungariei, decât s'ar părea la prima
vedere.
Textul acestui discurs, întrerupt adesea de aplause, am onoare a-l anexa, acialăturat, în traducere germană.
Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte al Consiliului, asigurarea prea înaltei mele
consideraţiuni.

Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
D. A. Sturdza, Preşedinte al Consiliului,
Ministru al Afacerilor Străine
Bucureşti

/ Arh. MAE, vol. 28, f. 169 /

22.

Budapesta 11 XI. 907
/ .• .( P.s.11 Eu încă am avut o vară grea. Nici dumineca nu m'am putut mişca
de aici. Am fost Gerant contra tuturor obişnuinţelor de pină acum. Altădată se
trimetea cineva de la Bucureşti sau Viena. Mi-a fost teamă să nu păţesc ceva ...
Zilele trecute s-a întors consulul şi m'a felicitat, aducându-mi felicitări şi de la
Domnul Duiliu Zamfirescu, Secretarul Genera12 1•••

I Arh. Stat Cluj-Napoca,

fond I. TJăianu, nr. 479 /
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Budapesta 12/25 Iulie
1908

Nr. 741
(Anexa: 1)

Primit 14 Iulie 1908

Domnule Ministru,

Am onoare a vă înainta, aci-alăturat, în traducere românească un artical
publicat în „Budapesti Hirlap" cu privire la cursurile de vară de la Vălenii de
Munte si lasi.
Primiţi", vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele considernţiuni.

Gerant: Augustin Paul
:r.::xcel<>ntl'i Sale Domnului
Ion I. C~ Brătianu, Ministru de Interne şi
ad Interim al Afacerilor Străine
Bucurl'Şti

/ „1 rll. MAE., vol. 29, f. 38 /

24.

CONSULATUL GENERAL AL
RO MANIEI

Ruda pesta

2:1 I ulic
5 August

1908

?\r. 772

(Anexa: 1)

Primit 25 Iulie 1908

Ziarele ungare despre oprirea

silită

a Principelui

moştenitor

la Arad.

Domnule Ministru,

Am onoarea a vă înainta, aci-alăturat, în traducl're ungară, un estras din
articolul de fond al ziarului „Budapesti Hirlap" numărul de astăzi în care ocupându-se de manifestaţiunl'a de simpatie ce i s-ar fi făcut Principelui nostru moşte
nitor pe linia Arad-numitul ziar pretinde că aceasta ar fi un simptom de iredentism.1/
Crezând că ar putea să intereseze pe Excelenţa-Voastră acest articol, mă
grăbesc a vi-l înainta şi profit de ocasiune spre a vă reînnoi, Domnule Ministru,
încrcdinţarea prea înaltei mele consideraţiuni.
Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
Ion I. C. Brătianu. Ministru de Inter ne
ad Interim al Afacerilor Străine

şi

Bucurl'şti

/ .11r!~. MAE. vol. 29, f. 41/
41 -· Acta Mvsei Po1olissensis -

voi. VIII/19114
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25.
Budapesta 15 Mart. 1913
Iubite Amice, 11

Am primit scrisoarea Ta din 10 martie şi îţi mulţumesc pentru aprecierea
călduroasă ce faci într'însa modestei mele activităţi de altă-dată în ogorul destul
de părăginit încă, al jurnalismului ardelenesc. Vai, aş dori să reintru cu eâte o
filă „ruptă din carnet", specialitatea mea de la „Gazetă" şi prin care mi-am cîştigat
aprecierea şi simpatia câtorva scumpi prieteni. Tu, care ai muncit mult in viaţă,
vei şti însă ce va să zică când omul e ţintuit, în al şaptelea an deja la biuroul
său, fără congediu, fără variaţie, de mare şi de munte şi de oameni şi idei.
Cu toate acestea dacă voiu reîncepe a scrie, să mă crezi că în primul loc
va fi, fiindcă atât Tu cât şi Elie2/, verbal şi în scris, de repeţite ori m'aţi îndemnât
să'mi reiau condeiul. Mi-am propus să o fac aceasta cât mai curând, şi bine înţeles
că în „Solia Satelor", din care rog a dispune să mi se trimită de pe acum un
esemplar, rămânând ca să achit abonamentul ulterior. / .../ Vechiu şi devotat prieten Aug, Paul.
/ BCU. mss. nr. 372/16, f. 3 /
26.
Stockholm, 11 X. 1918
Iubite Domnule Moroianu,

Aci alăturat vă trimit o scrisoare a Dlui Teodoru cu copia raportului Dvs.
adresat Ministerului.
Totodată vă trimit şi câteva numere din „Gazeta Bucureştiului" şi „Bukarester
Tagblatt" cari în timpul din urmă vin foarte neregulat şi e de prevăzut că dacă
nemţii vor fi puşi în curând în genunchi nu vor mai veni deloc.
Dela fraţii noştri din Transilvania nu avem ştiri. In presa ungurească o
tăcere mormântală asupra Românilor. Doar declaraţia lui lsopescu-Grecul1/ în
Reichsratul austriac cerând aplicarea principiilor de liberă dispoziţie de sine celor
patru milioane de Români din Monarchie, bine înţeles, adaugă el, alipindu-se noul
stat la federaţiunea monarchiei, la care el speră că se va alipi şi România.
Deputaţii noştri din parlamentul ungar n-au dat pînă acuma vre-un semn
de viaţă. Oligarchii unguri Tisza, Apponyi, Andrassy îşi strâng rândurile, pentru
ca nouile prefaceri să se săvârşească tot sub conducerea lor. Până şi tigrul de
Tisza a spus cu jumătate de gură că „vom acorda pe cât posibil naţionalităţilor
autonomia".
Mie mi se pare mai periculos decât Tisza şi Apponyi, contele M. Karolyi, care
în fond tot aşa ne ureşte, dar care de câţiva ani face paradă de democratism şi
se dă de amic al Franţei şi Angliei.
Că în curând Ungurii vor să declare acum independenţa Ungariei aruncând
după milenarul lor obicei câte o fărâmătură, ca de pomană şi naţionalităţilor. Nu
trebuie să-i sprijinim ca să declare independenţa „Maghiariei", pe baza cunoscutului principiu, dar naţionalităţile vor merge fiecare la vatra sa. Dacă puteţi să
faceţi tot posibilul în presa engleză în sensul acesta. Omagiile mele respectuoase
Doamnei şi multe cordiale salutări. Aug. Paul
P.S. Ziarele le-am cumpărat de curând tot eu.
/ Arh. Stat

Braşov, donaţia

G. Moroianu, nr. 50/1918 J
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XXVI. li clrputat

naţional
mişcării naţionale

român din Bucovina cu rol important în conducerea
respective în capitala Monarhiei.

PAUL AUGUSTIN (1866-1920). ATTEMPT OF A MONOGRAPHICAL OUTL!NE

(Summary)
Thc present article based on original records from archivcs evokcs the lifc•
and activity of the militant patriot born in the Sălaj region. The introductive part
contains biographical data about Paul A., thc school yPars spent in Baia Mare
and Beiuş, the theology collegc attended in Budapest and the philolo<?y mlleP:e in
Graz as well as his activitv as a teacher at different high schools in Brăila, Birlad.
Focşani and Bacău. The latters emphasized on in the appendix of the present
paper make possible thC' pointing out of the first moments of his activity as a
translator at various periodicals as „Familia" and „Gazeta Transilvaniei" since his.
college days. The most consistent part of the monographical essays on Paul A.
shows his journalist activity as the editor at „Gazeta Transilvaniei" during 19011906. Excerpts from feuilletons of the time analized and interpreted show hi-;
efforts in order to contribute by his work to the prosperity of the Romanian p1·C'ss
in Transylvania and, implic'itely. of the natiYe intellectual life. The documents:
found in the archives of the Minister for Foreign Affairs make Pasy thc reconstn1c-
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tion of Paul Augustin's activity in his capacity as a secretary at the Romanian
Consulate in Budapest till Romania entered World War I. (1907-1916) after only
two months spent as a chief editor of the officious of the National Romanian Party
„Lupta" in Budapest. The final part of the study presents moments from the diplomatic activity of Paul A. as a viceconsul, consul and then ministerial counscllor
until his death in 1920. This monography will be enlarged and improved after th~
investigation of all existing documentary sources used up to the present.
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Fig. 1. Paul Augustin. Secretar al consulatului românesc la Budapesta in anul 1912.

Fig. 2.

Participanţii

la cel de al doilea pelerinaj românesc la Roma. 22 aprilie Paul Augustin se află în stînga celui marcat prin cruciuliţă
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

3 mai 1903.

UN PATRIOT SALAJAN: EMIL BRAN (1864-1941)

Sfîrşitul secolului al XIX.Jlea şi începutul secolului XX, cu eforturi
substanţiale pe tărîmul potenţării activităţii politice a românilor din Transilvania, marchează încercări notabile de .revitalizare a mişcării de emancipare naţională şi în ţinutul Sălajului, populat în majoritate de români.
Studiul de faţă are menirea ca pe baza unui bogat material depistat

11a Arhivele Statului din Cluj-Napoca, în fondul de documente D. Braharu,
să contribuie cu date inedite la conturarea cîtorva aspecte semnificative
din viaţa şi activitatea memorandistului Emil Bran, născut în Sălaj, trecut prin Maramureş, revenit în Sălaj şi sfîrşind în ţinuturi bihorene.
Fără a fi o personalitate politică ori culturală cunoscută şi recunoscută a vremii sale, Emil Bran este totuşi prezent timp de decenii la principalele acţiuni menite a aduce îmbunătăţiri de ordin social-politic, cultural în viaţa poporului român oprimat, dovedindu-se un luptător devotat
cauzei românilor, împlinirii dezideratelor lor sociale şi naţionale.
Un merit cu totul deosebit al lui Emil Bran este acela de a fi lăsat
în urma sa, însemnări despre evenimentele trăite, dintre toate remarcîndu-se încercările de reconstituire a momentului memorandist, însemnări
care alături de diverse memorii, apeluri, circulare, discursuri, constituie
obiectul central al studiului nostru. Remarc de asemenea scrisorile păs
trate în acelaşi fond, de mare ajutor deoarece corespondenţa se manifestă
drept mesagera unui set de idei care acoperă distanţe mentale delimitate
de faza statică, care exprimă nevoi curente, imediate şi cea evoluată prin
care se depăşeşte concretul comunicării de respiraţia spiriituală minimă.
Insemnări'le cu caracter autobiografic, dar şi cele referitoare la principalul eveniment din istoria Transilvaniei la care a participat, Memorandumul din 1892, cu referiri adeseori critice la oameni şi fapte contemporane, constituie un preţios material documentar, o sursă nemijlocită de
cunoaştere istorică, ce ne prilejuieşte un contact mai intim cu realităţile
societăţii româneşti din Sălaj şi Maramureş, în ultimii ani ai secolului
al XIX-lea şi primele trei decenii din secolul XX.
Născut la 11 februarie 1864, în comuna Tohat aproape de Cehul Silvaniei, urmează şcoala primară la Tohat şi Baia Mare, studiile secundare la Baia Mare. Neputînd aspira la studii superioare deosebite la Budapesta sau Viena, datorită mijloacelor pecuniare de care ducea lipsă, se înscrie in anul 1884 la Seminarul teologic

greco-catolic din Gherla.
Studierea teologiei înseamnă pentru Emil Bran nu numai intrarea în publicistică, atit de la modă atunci. pentru toţi intelectualii transilvăneni, datorită con-
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V.

TOŞA

diţiilor
cupări

în care trebuiau să se apere dezideratele neamului, ci dincolo de aceste preoel întîlneşte diferite discipline spirituale care-l atrag: pedagogia, filozofia,
metodica, teologia morală, dreptul religios etc.
In anul 1888, termină studiile teologice, diploma de absolvire dcmonstrînd
sîrguinţa şi destoinicia tînărului Bran, majoritatea calificativelor finale fiind de
„l'Ininentem", „classis primus", „ademinentem" 1•
La 1 ianuarie 1809 este numit preot „în cura animarum" la Lăpuşel, CE'rcul
Şomcuta-Mare. In iuliP 1894 se transferă în parohia Biuşa, cercul Cehu-Silvaniei.
ln mai 1904 ocupă parohia Băiţa de sub Codru, acelaşi cerc şi acelaşi judeţ - Sălaj.
Din 22 ianuarie 1905, prin ordinul nr. 5793, dat de episcopul greco-catolic de Gherla,
Vasile Hossu, este numit preot la Dragomireşti, judeţul Maramureş2. La Dragomireşti funcţionează pînă în anul 1926, cînd printr-un alt ordin înregistrat cu nr.
5000 din 23 octombrie 1926, este numit paroh in Şimleul-Silvaniei şi în districtu\
orotopopesc al Crasnei, ia1· apoi protopop al districtului Crasnei şi vicar foraneu
Ppiscopal al Silvaniei'!.
Din Hl31 şi pînă la sfîrşitul vieţii survenite în ianuarie 1941 a fost vicar episcopal şi paroh al catedralei unite din Oradea.
Este adC'vărat că Emil Bran prin pregătire şi profesie este un slujitor al altarului, de unde şi unele limite idealistice în concepţie, dar nu este mai puţin adevă
rat că în biserică el mai vedea la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul s".'colului XX în Transilvania şi o tribună de susţinere a ideilor naţionale şi politice, un
mi.iloc efiC'iC'nt de apărare şi propagare a culturii neamului românesc, a limbii şi a
tradiţiilor populare. Biserica cons.tituia încă un factor de rezistenţă naţională întrudt de păstrarea autonomiei confesionale depindea posibilitatea susţinerii unui învă
ţămînt în limba română la nivel elementar şi mediu.
Făcînd parte din pătura preoţimii mici, ridicată din rîndul maselor ţărănp<;ti.
f'\ SC' face un exponent dP frunte al aspiraţiilor juste ale poporului român asuprit
şi o pildă vie pentru contemporanii săi.
Ca un român interC'sat de soarta „românismului" în Ardpa\, Emil Bran n-a
ri\mas izolat de frămintărill' naţional-politice ale vremii. Corespondenţa, dar mai
nll's însemnările sale fiC' sub formă de simple note constatatoare sau cu caracter
autobiografic, se caracterizează prin interesul manifestat faţă de problemele politice,
naţionale şi culturale, ce trE'buiau rezolvate cit mai curînd în concordanţă cu aspira\ iile poporului român din Transilvania.
Situat de cele mai multe ori în planul al doilea al evenimentelor, însemnările
sale pătrunse de asprp accente critice pornite împotriva vicisitudinilor sistemului
dualist, trebuie apreciate cu atit mai mult cu cit ele exprimă ideile şi sentimentele
unui om care în pofida tuturor dificultăţilor, piedicilor şi nedreptăţilor la care
a fost supus de autorităţi, a susţinut cu fervoare cauza dreaptă a populaţiei româneşti, contribuind la impulsionarea mişcării naţionale din două ţinuturi Sălaj şi
Maramureş, aflate mereu în avangarda luptei sociale şi naţionale a românilor din
Transilvania.
Confruntînd informaţiile dobîndite din însemnări cu izvoare istorice veridice
pentru perioada respectivă înlăturîndu-li-se subiectivismul, ele pot fi pe deplin utiJ:zabile în cercetarea istorică.
Tn continuare prezentînd aspectele de referinţă din activitatea sa, vom utiliza
pe scară largă pasaje din însemnări care alături de informaţii din alte surse (rwriodicele vremii în primul rînd) îi vor contura cit mai fidel personalitatea contribuind în acelaşi timp la reconstituirea frămîntatului timp în care a trăit şi a acţionat.

Emil Bran a fost un memorandist, a făcut parte din delegaţia transilvăneană
în anul 10~2 la tron, prin urmare este de înţeles încercarea sa d.e a
realiza un studiu monografic asupra mişcării memorandiste.
µrotestatară

1
3

Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond D. Braharu, nr. 90, f. 68.
Idem, nr. 90, f. 72.
Idem, nr. 90, f. 80.
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Chiar dacă intpnţia-i rămîne neînfăptuită cele cîteva pagini păstrate în manuscris pot fi utilizate drept documentaţie la cunoaşterea evenimentului.
Inceputurile „acţiunii memorandiste" arată Emil Bran sînt ascunse în secolele·
de împilare şi suferintf', în martirajul lui Doja, Buclai Nagy Antal, Horea. Clo<;ca,
Crişan, Avram Iancu „înşelaţi de răutaka domnilor" şi „învinşi în ţarcul făgăduin
ţelor mincinoase" 4 •
lnf'heierea pactului dualist dP l'I 18fi7, a fost tăciunele care aprinde vîlvătaia,
constituie lovitura decisivă dată românilor transilvăneni, prigoniţi, batjocoriţi, umiliţi, nedreptăţiţi, neascultaţi în justele lor cereri deoarece „înţelegerea" jertfeşte interesele juste ale naţionalităţilor tendinţelor de deznaţionalizare a guvernelor de
Ia Budapesta în vederea accelerării procesului de transformare a Ungariei „istorice" multinaţionale într-un stat naţional unitar.
Constienţi de drepturile care istoric şi umanitar le rPvin
românii ardeleni
resping şi combat fără şovăire formula dualismului, continuă fări'i preget lupta „cu
avînt si energie, pc tărîm politic, cultural, prin ziaristică, manifestaţiuni paşnicP,
memorii ... Această frămîntare a dat naştere Asociaţiunii transilvănene, a generat
formarea unui partid naţional, a mobilizat conştiinţele spre un singur scop, acela
al unirii tuturor românilor pentru o luptă conştientă, spre izbîndă" 5 •
Ilr>prezentanţii politici ai românilor ardelrni, dr>sprindr>m din însPmnăril0 prPotului Bran, ajung la convingerea că orice încercare de colaborare cu guvernul
budapestan pe baza egalităţii naţionale, devenise imposibilă, clasele dominante~
maghiare urmărind fără şovăire „deznaţionalizarea pe orice căi a românilor" 6 . în
această situatiP ei hotărăsc înaintarea unui protest împăratului, prin el făcîndu-s0
rechizitoriul stărilor politic0 din Transilvania. Rechizitoriul se referă la faptul că
legile cu privire lri Transilvania au fost elaborate fără participare" românilor,
prin demascarNt caracterului şovin al legii electoralP, carp în Transilvani;i avP'I
cel mai ridicat cens, pe denunţarea conţinutului şovin al legii naţionalităţilor,
presei, învăţămîntului şi Ia diferite alte legi care consacrau inegalitatea.
Se subliniază importanţa şedinţd din 25-26 martie 18!J2 a Comitetului CC'ntral al partidului, convocată pentru definitivarea textului Memorandumului şi
pentru stabilirea momentului şi a modalităţii de înaintare. Pentru cea mai mare
parte din membrii comitetului înaintarea Memorandumului la împărat şi mai a!Ps
scontata lui respinger<', însemna doar un prilej pentru o vastă agitaţie în .inrul
problemei naţional<> din Transilvania. Din această cauză, activitatea propagandistică ce urma să însoţească prezentarea actului la Viena, activitate prin care se
făcea de fapt pasul de la apelul la împărat, la apelul către opinia publică europeană, este dezbătută în şedinţa din martie:· „Cum încercarea de înstrăinare a
limbii şi credinţei strămoseşti a luat forme tot mai învolburate prin legislaţia cc
urmărea stîrpirea naţionalităţilor, întrunindu-se Comitetul de conducere al partidului nostru în luna martie, a hotărit nu numai momentul dar şi modul în carr
să fie aduse la cunoştinţa împăratului şi a opiniei europene programele poporului
român din Transilv11nia, prin ducerea la Viena a Memorandumului ... de un convoi ele romani ardeleni care să-l prezinte într-o audienţă împăratului" 7 •
Cu scopul de a reliefa caracterul larg al acţiunii şi a demonstra opiniC'i publice că actul săvîrşit de comitet este în numele întregului popor român transilvănean, se hotărăşte ca „deputaţiunea" să fie dt mai numeroasă compusă din reprezentanţi ai tuturor comitatelor locuite de români, Cu o însufleţire de nedescris,
trecînd peste orice piedici, înfruntînd mari greutăţi si nesocotind cheltuielile materiale şi morale ce au costat acest marş de protest, peste 300 de români „înregim{'ntaţi sub !aura ideii de libertate şi unitate naţională" au luat drumul Vienei 8 _
Idc>m, nr. 90, f. 170.
Jclem, nr. 90, f. 16fl.
Jdem, nr. 90, f. 167.
7 Jcl~rn, n~. 90, f. LJ~
s I biclem.
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Intre delegaţii Sălajului îl găsim şi pe Emil Bran, care notează referindu-se
la participarea în campania memorandistă: „ca oricare din delegaţii trimişi am
plecat şi eu cu Memorandumul la Viena, în cunoştinţă deplină a situaţiei critice în
care ne-am găsit atunci, Paroh în două comune din Sălaj (n.n. Biuşa şi Horoat)
am fost conştient de ceea ce fac, gata de a înfrunta orice pedeapsă şi toate consecinţele de pe urma prezentării acestui denunţ şi reclamaţie pentru o viaţă omenească"9.

Delegaţia impunătoare, o adevărată „reprezentanţă" n-a fost primită de împărat. Suveranul prevenit din timp de primul ministru al Ungariei, Szapary Gyula,
refuză primirea delegaţiei pe motivul că n-ar fi reprezentat poporul român şi deci

nu ar fi avut mandatul de a vorbi în numele lui. Mai mult, guvernul de la Budapesta „luînd cunoştinţă de intenţia noastră s-a îndîrjit ca printr-o campanie în
ziare ungureşti şi ziare din străinătate să acrediteze părerea că românii ardeleni
şi în special ţărănimea csle cel mai îndestulit şi paşnic popor şi că de n-ar fi
d\iva popi şi alţi cărturari valahi agitatori, nici amintire n-ar fi de memorand cu
care de altfel populaţia românească nu se identifică şi nu are cunoştinţă de el"lO.
Memorandumul la 1 iunie 1892, în plic sigilat este înminat şefului cancelariei personale a împăratului, Adolf Braun. 11 Impăratul refuză însă citirea lul, plicul
fiind trimis în aceeaşi stare ministrului maghiar de pe lingă persoana împăratului,
de către acesta primului ministru care la rîndul său îl trimite ministrului de in·
terne>, iar acesta prefectului de Turda pentru a fi înapoiat preşedintelui P.N.R. I. Raţiu, cu menţiunea că ministrul nu e dispus a înainta împăratului memorii ale
unor „persoane" fără nici o împuternicire. Un exemplar al Memorandumului trimis la Budapesta, va fi descoperit de armata română în anul 1919 12 •
Martor al primirii delegaţiei transilvănene în capitala habsburgică, Emil Bran
constată cii deşi „atmosfera era potrivnică, fiind alimentată de fruntaşii guvernului
maghiar, care îsi vedeau atacat sistemul de guvernare aristocratic" totuşi „austriecii
au manifrstat simpatia lor faţă de cauza românească. Partidul social-creştin, atunci
în forma\iune, în frunte cu deputaţii Karl Lueger, viitorul primar al Vienei şi Ernest
Schneider, împreună cu publicul entuziast al capitalei austriece au organizat o
frumoasă şi cordială primire delegaţiei române"1 3 , manifestîndu-şi solidaritatea cu
revendicările românilor din Transilvania.
Decepţia suferită de Emil Bran, datorită ingratitudinii şi refuzului autocratic
al împăratului de a recunoaşte drepturile naţiunii române se reflectă din plin şi
în însemnările sale. Cu toate că nu îşi făcea iluzii în privinţa sentimentelor monarhului faţă de românii transilvăneni, a fost totuşi neplăcut surprins de refuzul
acestuia de a primi delegaţia, „refuzul de a ne primi a avut darul de a lămuri
poziţia curţii de la Viena, faţă de abuzurile pe care le comit guvernele maghiare" 14 •
Marele merit al mişcării memorandiste, desprindem din însemnări, constă
şi în faptul că problema română din monarhia austro-ungarA a fost ridicată la
rangul de problemă europeană, în susţinerea şi rezolvarea ei căutindu-se sprijin
dezinteresat la ţări, clase sociale, partide sau chiar personalitAţi care în numele
principiilor umanitare luau apărarea naţionalităţilor oprimate, „de data aceasta
arena luptelor era publicA, cuprindea un snop de luptători care nu puteau fi infrînţi pe o roată, deoarece spectacolul s-a dat în faţa lumii conştiente, nepărtini
toare, memorandiştii reuşind să atragA privirile Europei şi ale lumii civilizate
asupra unor nedreptăţi strigătoare la cer, care au fost înăbuşite prln metode specifice bandelor constituite să exploateze avutul şi munca unul popor cu rAdăcini
de milenii în acest pămînt românesc"ts.
9 Idem, nr. 90, f. 139; f. 154.
10 Idem, nr. 90, f. 102; f. 104;

f. 106.

Idem, nr. 90, f. 169.
12 Ibidem.
ia Idem, nr. 90, f. 167.
u Ibidem.
1s Idem, nr. 90, f. 170.
11
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Explozia de ură a burgheziei şi a moşierimii maghiare, concretizată în prigoniri contra memorandiştilor, în atacarea casei lui Raţiu, arestarea acestuia şi a
altor fruntaşi politici, osîndirea împrocesuaţilor, alături de alte abuzuri şi samavolnicii pornite fără cruţare şi milă n-au avut efectul scontat, memorandumul ră
mînind pe rol timp de un sfert de veac în raporturile dintre stat şi naţiunea românA din Transilvania, iar procesul contra memorandiştilor deschis tot timpul cit
a mai dăinuit imperiul habsburgic1 6 .
Preotul Emil Bran era convins că cei mai mulţi români, ardeleni, bănăţeni
sau din aşa zisele părţi ungurene, văzînd nemiloasele asupriri naţionale de după
momentul 1892, se vor orienta ca prin restructurări necesare şi regenerări din perioada confuză politic, confruntată de tactici şi noi strategii în evoluţie, îşi vor
oţeli mai mult credinţa că numai dezmembrarea monarhiei austro-ungare şi unirea cu fraţii de peste Carpaţi îi poate salva.
In anul 1894 clemenţa aparentă a guvernului maghiar este părăsită, luîndu-i
locul agitaţia prevestitoare a măsurilor drastice începute cu procesul de la Cluj
din luna mai. Mai întîi se încearcă coruperea şi intimidarea celor ce întreţineau
spiritul naţional, preoţimea în rîndul întîi. S-a dovedit prin nenumărate exemple
că preoţii sînt cei care întreţin atmosfera incendiară. Activitatea acestora trebuia
prin urmare anihilată prin toate mijloacele, cazul preotului Bran fiind edificator. Se încearcă mai întîi cumpărarea, coruperea pe faţă sau camuflată a preoţilor, măsuri care n-au dus la rezultatul aşteptat de autorităţi. Atunci s-a trecut
la măsuri judiciare, represive: „preoţilor li s-a retras congrua şi au fost purtaţi
de la o judecătorie la alta pentru orice insinuare răutăcioasă ... unii au fost umiliţi şi torturaţi, alţii au fost insultaţi şi loviţi, li s-au distrus casele, li s-a confiscat
întregul avut. , . In toate cazurile de neînţelegeri ivite între săteni şi slujbaşii moşierilor, preotul s-a făcut vinovat. Invăţătorii au fost pedepsiţi pentru neorînduială in şcoală, sătenii pentru cîinii dezlegaţi, pentru gunoaie, pentru ţarină, pentru
păşune, cu adaosul să mulţumească popii de toate. Motive de apărare nu
puteau invoca, autorităţile ne-au etichetat: „un trădător de patrie nu poate avea
7
dreptate"1 • Eforturi cu rezultate aparente, lipsite însă de trăinicie, deoarece cauzele care au generat mişcarea memorandistă nu numai că n-au fost îndepărtate,
dar nici măcar atenuate. Aceleaşi cauze producînd aceleaşi efecte vor duce la
continuarea agitaţiilor românilor: „purtarea provocatoare a nemernicilor slujbaşi
care ne-au primit cu priviri sălbatice, ne-a îndîrjit în lupta de apărare, însufleţirea poporului ne-a dat tărie"lB.
Procesul memorandiştilor este considerat drept un proces de stăruinţe seculare care îmbogăţeşte „măreţia supremă" a istoriei noastre. Puternica şi multilaterala mişcare de simpatie, de solidaritate şi de încurajare a memorandiştilor, prin
prezenţa in oraş a mii de români care s-au prezentat în faţa Curţii cu juraţi să
protesteze „alături de alte mii de fraţi de la mari depărtări" a pus pe gînduri
chiar şi pe unii judecătorim. Cei mai realişti şi-au dat seama că rostirea sentinţei
de condamnare a fruntaşilor, nu rezolvă problema naţională, că dominaţia şi exclusivismul burghezo-moşierimii maghiare nu are nimic de cîştigat printr-o asemenea politică. Au precumpănit însă cei mai mulţi orbiţi de îngustimea şi opacitatea concepţiilor lor politice, străini de judecata cumpănită.
Procedura aplicată celorlalţi memorandişti, membri ai delegaţiei, nejudecaţi
la Cluj, ne este dezvăluită de însemnările lui Emil Bran: „Manifestaţia impună
toare a poporului la procesul Comitetului memorandiştilor, a băgat in spaimă guvernul care dintr-o dată şi-a schimbat tactica de răzbunare faţă de restul delegaţi
lor şi a renunţat să ne cheme şi pe noi în proces cum ni s-a pus în vedere mai
dinainte ... pentru noi guvernul în consfătuire cu prefecţii a născocit alte samavolnicii, pe care pretorii, jandarmii şi notarii au ştiut să le execute cu vîrf şi înIbidem.
Idem, nr. 90, f. 140; f. 155.
10 Idem, nr. 90, f. 139; f. 154.
u Idem, nr. 90, f. 187.
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desat, după om, după obiceiul pămîntului şi după firea războinică a călăilor din
fiecare judeţ"2°.
Aceste însemnări sînt de mare importanţă în cunoaşterea mişcării memorandiste, chiar dacă unele aspecte legate de actul prezentării demonstrative a Memorandumului la tron îi rămîn n!'cunoscute, (cauzele fiind legate atît de formaţiunea participantului, cit şi de locul ocupat în planul mişcării) dar pot fi suplinite de rercetătorul avizat.
ln pofida tt~turor dificultăţilor, piedicilor şi nedreptăţilor la care este supus
de autorităţi, care-l cataloghează drept „agitator extremist", „agitator periculos"
sau „tribun valah", Emil Bran luptă cu ardoare „pentru cultura şi viaţa socială
rnmâni'i"', actionează şi susţine „suportînd toate pedepsele şi blestemele duşmani
lor", cauza dreaptă a românilor din parohiile pe care le slujeşte, caută şi încearcă
d'.feritc mijloace de schimbare a situaţiei existente deosebit de precare, contribuind
la impulsionarea factorilor sociali-politici-culturali necesari pentru emanciparea
populatil'i rom:'me"'1.
Convins de puterea pe care o are în existenţa naţională a unui popor cultura
~i implicit educaţia, Emil Bran se va strădui să contribuie într-o măsură cit mai
:m:re la răspîndirea ei pr'.ntre românii din comunele în care-şi desfăşoară activitatea.
Bran luptă pC':-ifru păstrnrea limbii române în şcoală şi în biserică, ia.r acolo
unde nn pă~n'nsC's•.' se zbate s-o introducă. Limba naţională este ridicată la rangul
oficial de factor politic indispensabil pentru timpul mişcării naţionale. Suferind
din această pricină multe neplăceri, nenumărate drumuri la judecătoriile administ1·ative şi de jus~iţie, totuşi se îndîrjeşte şi într-o şedinţă a Consiliului judeţean,
trimis ales al cercului electornl Sălsig Arniş, pretinde „introducerea limbii române
şi în dezbaterile judeţene, cu respectarea dreptului prevăzut in legea naţionali
tăţilor"22, exprimîndu-şi pe această cale convingerea în privinţa importanţei etnice
a limbii. Legat de educaţia în limba miţională, Bran susţine că ea are ca punct
de plecare specificul naţional; acţiunea educativă are ca ideal al său dezvoltarea
optimă a specificului naţional.
''mil Bran înţelege că potrivit momentului istoric înfiinţarea unor bănci poporale şi a unor cooperative locale ar avea darul să învioreze viaţa economică lol'ală, să răspundă unor cerinţe stringente de această natură, ajutîndu-i pe ţărani
care erau siliţi de multe ori să facă împrumuturi ruinătoare la băncile străine. El
afirmă răspicat că fără o bază economică nu poate exista o adevărată mişcare naţională româneasc3., că simpla propagandă, cuvintele mari, dacă nu sint sprijinite
de fapte, dacă nu au o bază materială, nu valorează nimic. Bran face tot ce-i stă
în putinţă pentru consolidarea economică a românilor, contribuind la fondarea
băncilor „Silvania" ~i „Sălăgeanca" în Sălaj, „Maramureşeana" şi cooperativa
populară „Românul·' in Maramureş.
Ridicînd problema bunăstării materiale ce se poate obţine în urma înfiinţării
de bănci sau cooperative şi consecinţele de ordin cultural al acestei bunăstări, patriotul sălăjean arată că acel popor care a ajuns la o situaţie materială bună este
capabil să facă intreprinderi folositoare societăţii, puse în slujba culturii naţio
nale23.
La Dragomireşti în Maramureş, începînd cu anul 1905, opera sa naţională şi
<:ultui-ală va atinge gradul cel mai înalt. Conştient de faptul că intelectualitatea
maramureşeană este slabă, dezorganizată şi dezorientată, Bran depune o muncă
multilaterală spre renaşterea pasiunii de luptă a poporului român de aici, căzut
in starea adumbrită de criza şi letargia declanşate în planul politic al mişcării naţionale către sfîrşitul secolului al XIX-iea. Misiunea ii este foarte grea nu numai
datorită mersului sinuos al mişcării naţionale la nivelul ţării, ci mai ales din cauza
20 Idem, nr. 90, f. 140; f. 155.
21 Idem, nr. 90, f. 107.
22 Idem, nr. 90, f. 140; f. 155.
23 Ibidem.
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ignoranţei în care a fost lăsat poporul român din acest ţinut „rămas în întuneric,
scăpătat econorriiceŞte, a daf îndărăt pe toate terenurile. Inteligenţa română nu
s-a cultivat în limba maternă şi departe de a cultiva, de a-i stîrni simţul naţional
lăsat ţărănimea să se mistuie în neştiinţă"2 4 •

a

La 1911 a înfiinţat despărţămîntul Vişeu-Iza al Astrei, al cărui director ales
a fost pînă la 1 decembrie 1923, cînd din despărţămînt s-a desprins plasa Vişeu,
lu!nd fiinţă despărţămîntul nou Iza.
Crearea acestui despărţămînt în Maramureş s-a făcut cu mari greutăţi, cerberii stăpînirii greu au consimţit la înfiinţarea lui. De fapt însemnările păstrate
d0vedesc poziţia demnă, caracterul integru, fără urme de compromis, al preotului
patriot: „oferta primpretorului de la Vişeu, ca să primesc un ajutor bănesc de la
stat, cit de mare voi cere, sau altă parohie liniştită şi cu venit mai bun în schimbul rcnuntării la înfiinţarea despărţămîntului cultural. .. o-am respins cu obserrnrea - nid să-mi daţi toată bogăţia statului maghiar pentru pierzania unui singur român, dar apoi pentru atîţia fraţi ţinuţi în întuneric ce puteţi da?" 25 .
Pornind de la realităţile satului maramureşean, de la starea de înapoiere economică a ţărănimii, strădania despărţămîntului Vişeu-Iza a fost îndreptată spre
ridicarea nivelului cunoştiriţelor în domeniul economiei agrare, cu scopul de a
ddermina populaţia satelor să introducă pe scară largă uneltele şi maşinile, să
tn'acă la comasarea pămîntului, să facă „o economie raţională a cîmpului".
De
asemenea, caută să îndrume ţăranii să-şi dea copiii la meserii şi şcoli. Convins de
puh·r<>a pe care o are în existenţa naţională a unui popor cultura, se va strădui să
contribuie în cît mai mare măsură la răspîndirea ei printre cei mulţi, la utilizarea ci ca armă politică. Dintre mijloacele folosite în acest scop, remarcăm înfiinţarea bibliotecilor populare şi ţinerea şezătorilor culturale26.
Emil Bran, în condiţiile grele ale asupririi naţionale, a orientat constant acti\'itatea despărţămîntului său spre promovarea intereselor naţionale vitale ale poporului român, pentru întărirea solidarităţii naţionale şi ridicarea nivelului cultural şi economic al maselor.
Cuvîntările şi discursurile sale rostite cu diferite prilejuri în adunări populare, la sărbători, la diferite serbări jubiliare conţin apelul călduros adresat românilor de a „se cultiva în frumuseţea literaturii şi a scrierilor româneşti" pentru
că astăzi „toate neamurile s-au pornit pe întrecute. Şi neamul românesc e pe cale
si dacă nu e cel dintii pe drum, nu calităţile lui sînt de vină ... ci înstrăinarea lui
de scoală" 27 . Bran concepe actul educativ ca pe o forţă formativă capabilă să facă
din comunitatea românească o naţiune sănătoasă, puternică şi respectată.
Ajutat şi de alţi patrioţi maramureşeni, printre care la loc de frunte sînt
amintiţi preoţii Stanciu şi I. Bîrlea, Emil Bran trece la înfiinţarea agenturilor sau
cercurilor săteşti, mobilizind în jurul lor toate puterile locale, izbutind să pătrundă
pînă în ultima aşezare din despărţămînt şi să răspundă setei populare de cunoaş
tere.
Această rodnică activitate pe care o desfăşoară „în ogorul neamului" 2B
n-a
scăpat autorităţilor, care nu-i pot ierta participarea în campania memorandistă de
la Viena. De astă dată atacul i1 lansează ziarul budapestan „Magyar Allam" (Statul maghiar) care într-un articol întitulat „Agitaţie sistematică", avînd ca subtitlu
„In atenţia ministrului cultelor", folosindu-se de interpretări eronate, insinuări josnice, profund tendenţioase - aduce acuzaţii preotului patriot29 • Este învinuit că
ar fi tulburat „pacea socială şi patriotismul recunoscut al maramureşenilor", că ar
fi răspîndit aici „idei naţionaliste daco-române". Este etichetat drept un „valah
Idem, nr. 90, f. 142; f. 157.
Idem, nr. 90, f. 143; f. 158.
Gazeta maramureşeană, VII, nr. 47, din 3 dec. 1926, p. 2-3.
Transilvania XLIII, nr. 6, p. 540.
2s Arh. Stat Cluj., fond D. Braharu, nr. 90, f. 149.
29 Magyar Allam, AN 49, nr.· 249-14541, 30 oct. 1908, p. 4.
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primejdios" şi un „agitator extremist". Activitatea sa culturală este considerată a
fi un atentat românesc la adresa statului maghiar.
In încheierea articolului se cer a fi luate contramăsuri urgente pentru a se
lichida „agitaţia" pornită din „comuna răsculată" - Dragomireşti. Reţinem dintre
măsurile preconizate două: expulzarea unora ca Bran din Maramureş şi contrabalansarea ajutoarelor pe care românii le primesc de la Astra cu ajutoarf' „mult
mai substanţiale" pe care statul maghiar să le acorde „adevăraţilor patrioti", deoarece „guvernul nu poate îngădui nici o clipă mai mult această mişcare d~ subminare".
Nici acuzaţiile, nici persecuţiile şi obstrucţiile din partea autorităţilor, nici
veninul condeierilor nu-l sperie însă; Emil Bran rămîne în continuare în Maramureş pînă la 23 octombrie 1926. La despărţire, despărţămîntul i-a organizat
o
impunătoare festivitate. Reprezenta această vie manifestaţie cuvenitul act de cinstire şi preţuire adus unei îndelungate şi meritorii activităţi, unei vrednice şi zbuciumate vieţi de patriot adevărat.
Revenirea în ţinutul de baştină Sălaj, în calitate de vicar foraneu al Silvaniei este salutată călduros de gazetele locale, care văd în Emil Bran „personalitatea vrednică de gloria înaintaşilor. . . care au făcut din vicariatul de Şimleu o
instituţie naţională de primă forţă" 3 o.
Deşi marele ideal al românilor transilvăneni se împlinise, Bran continuă să
desfăşoare aceeaşi muncă rodnică, impusă de poziţia înaltă pe care o ocupă
în
ţinut, căutînd să-şi adapteze acum mijloacele de luptă potrivit prerogativelor- implicate de această funcţie. Acordă diferite ajutoare materiale unor şcoli, internate
şi orfelinate din judeţ, spitalului din Zalău.
Este un sprijin de primă mărime in activitatea unei vechi instituţii din ţi
nut - Reuniunea Femeilor Române Sălăjene 3 1.

În concluzie, putem desprinde că Emil Bran a fost un bun propagandist al cauzei naţionale, care a ştiut să mobilizeze, să organizeze, să
lupte. A fost un om care a crezut în idei nobile şi nu a încercat nimic
altceva, toată viaţa, decît realizarea acestora, în nici un caz strictul avantaj materia11.
Oameni ca Emil Bran, fără să se fi remarcat prin acţiuni străluci
toare, au făcut prin activitatea lor multilaterală mari servicii cauzei naţionale româneşti, întreţinînd viu fermentul conştiinţei naţionale în rîndul populaţiei româneşti de pe aceste meleaguri; ei au netezit calea spre
împlini.rea marelui ideal al desăvîrşirii unităţii noastre naţionale.
VIOREL

TOŞA

A PATRIOT FROM THE SALAJ DISTRICT: EMIL BRAN (18.64-1941)
(Su mm ary)
The present work, based on information discovered in the State Archives of
Cluj-Napoca, in the Braharu fund of documents, deals with sorne significants aspects or the life and activity of Emil Bran.
A priest, a real patriot by bis training and thinking, he was one of the
members of the delegatlon of transilvanian romanians sent in 1892 to the austrian
30 Meseşul,

II, nr. 39, din 20 noiembrie 1926, p. 2.
u Siilajul, X, nr. 1-2, din 31 ianuarie 1929, p. 1-2.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Emil Bran -

un patriot

sălăjan

651

Emperor Franz Joseph. Although he was not so famous and appreciated in his
time, during several decennies he was in the front line of the actions carried out
at the local level, in the district Sălaj, then in Maramureş, actions meant to improve the cultural, social and politica! life of the oppressed romanian people.
People like Emil Bran rendered by their many - sided and consistent activity, during more than half a century, great service to the roumanian national
mouvernent, by sustaining the national conscience, among the roumanian population
of the district, a population that was deprived of elementary national and political rights; such people like Emil Bran paved the way for the accomplishment of
great ideal, the national unity of the romanian people.
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CONTRIBUŢII

DOCUMENTAHE PRIVIND ACTIVITATEA
DE LECTURA „DRAGOŞIANA"

SOCIETAŢII

Mişcarea de emancipare naţională a românilor maramureşeni
gistrează în perioada postpaşoptistă o nouă şi însemnată etapă, cu

nificative

consecinţe

pentru

evoluţia

ei

înresem-

ulterioară.

Eşecul acţiunii politice din anii revoluţiei, determină acum elita conducătoare româi 0 ească să se orienteze tot mai mult în acţiunile sale pc'
ideea instituţ:onalizării vieţii culturale pe temeiuri naţionale.
Condiţii specifice Maramureşului, rezultat al dominaţiei
îndelun-

gate a bisericii rutene, au determinat concretizarea unui program nacu obiective proprii, priorifate şi semnificaţii sporite fiind acordate învăţămîntului elementar, limbii şi culturii naţionale.
Marele reviriment al mişcării naţionale în anii neoliberalismului, a
avut drept principal rezultat ctitorirea la Sighetu Marmaţiei a „Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş" (18Gl), instituţie
cultural-naţională centrală a românilor
maramureşeni,
unul „dintr-o
vastă reţea de noduri a vieţii cultural-naţionale româneşti" 1 •
Obiectivul ce a stat în centrul activităţii sale - înfiinţarea şi susţinerea unei preparandii române, asociată cu un internat venea în
întimpinarea unei stringente necesităţi resimţite în urma eliberării Maramureşului de sub patronajul
confesional al episcopiei rutene de
Muncaci, marcată de lipsa învăţătorilor calificaţi pentru şcolile elemf'ntare româneşti. Statutele sa1le, formulate laconic, pentru a nu alarma autorităţile de stat, nu au constituit însă un cadru rigid, care să-i limiteze
activitatea doar la strictele lor prevederi. Forme şi modalităţi variate de
acţiune sînt iniţiate sub auspiciile sale, într-o permanentă orientare după
modelul activităţii instituţiilor culturale similare şi în deosebi al Astrei.
Legată strîns de scopurile şi programul Asociaţiunii culturale, Societatea de lectură „Dragoşiana", cu toate că a desfăşurat o_ activitate
meritorie doar o scurtă perioadă de timp, a reuşit să se afirme ca un
element important în lupta pentru emanciparea politică şi naţională a
românilor maramureşeni.
ţional

Venind în completarea şi diversificarea acţiunii iniţiate de Asociaţiune, Societatea de lectură s-a constituit într-un focar de apărare .a limbii şi de afirmare
spirituală, exprimînd în forme particulare de manifestare voinţa tineretului şi
1

V.

Bucureşti,

42 -

Curticăpeanu,

Mişcarea

culturală

romdneascd pentru Unirea din 1918,

1968, p. 244.

Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VllU1984
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a intelectualităţii româneşti de a răspunde la dezideratele momentului, dintre
care cel mai presant era păstrarea individualităţii naţionale.
Iniţiativa înfiinţării sale, este lansată în cadrul unei conferinţe, convocată
în acest scop la Ieud, în 15 mai 1867, la care au luat parte 31 de intelectuali români din Maramureş şi elevi ai celor două gimnazii sighetene2.
Acţiunea este pusă sub semnul idealului naţional „ ... în faţa căruia azi întreaga Europă fşi reflectă (închină n.n.) genunchele ..." şi în legătură cu tendinţa
generală manifestată la celelalte naţiuni din imperiu care, avînd o soartă similară cu a românilor, „.:.. deşteptate din somnul letargios al secolelor ruginite se

nizuiesc cu paşi amăsuraţi a se apropia de ţinta prefeptă şi destinată în viaţa popoarelor (unitatea naţională n.n.) şi ca paşii să le fie mat siguri, se întrunesc în
reuniuni, societăţi, comitete, corporaţiuni şi altele de acest gen, toate cu menirea
<le a face paşii singuraticilor mat înclinaţi în gravitate către centru.,, ." 3•
Societăţii sau „Asociaţiunii de lectură", menită a fi ,,polul magnetic al vieţii
sociale", „forul comerciului, ideilor şi faptelor naţionale", îi sînt consacrate multiple rosturi în opera de emancipare culturală: cultivarea limbii şi literaturii române, înfiinţarea unei biblioteci naţionale prin care ,„ .. se va înfăptui şi scopul

cel

măreţ a forma tinerii noştri studioşi, care se cresc în gimnazii străine, naţio
nalişti buni" şi în general a fi o instituţie de promovare sistematică a culturii române şi universale, unde să poată fi utilizată „ ... dulcea limbă maternă fără
teamă de remarcaţiune" 4 •
Apelul comitetului de iniţiativă, printre ai cărui semnatari figurează nume
de rezonanţă în istoria culturală a românilor din Maramureş, precum Mihai Pavel, Ioan Buşiţia, Vasiliu Crăciun, Laurenţiu Mihali, Artemiu Anderco şi alţii, este

răspîndit

în întreg comitatul pe calea vicariatului 5 •
Statutele6, redactate în vara anului 1867, au fost aprobate de Ministerul de
interne în 23 octombrie acelaşi an, ideea Societăţii de lectură întrunind adeziunea
tuturor fruntaşilor Asociaţiunii culturale, care intervin pe lingă autorităţile de
stat în sprijinul său 7 •
Timp de trei ani, pînă în 1870, s-a desfăşurat o susţinută activitate de organizare a Societăţii, acţiuni propagandistice pentru înscrierea unui număr cit mai
mare de membri. Preşedintele Societăţii, vicarul Mihail Pavel, trimite repetate
apeluri şi liste de înscriere în toate comunele româneşti maramureşene8 •
In această perioadă sediul său a fost plasat într-o sală a clădirii preparandiale, care servea în acelaşi timp drept cancelaria lui Mihail Pavel tn calitatea sa
de director al Preparandiei.
Faptul că fruntaşii săi, care făceau în acelaşi timp parte şi din comitetul Asociaţiunii culturale, sint antrenaţi în lupta petiţionară pentru aprobarea statutelor
Preparandiei şi în acţiunea de susţinere a acestei şcoli 8 , a împiedicat desfAşurarea
vreunei activităţi din partea Societăţii.
2 Maramureşenii în lupta pentru
Bucureşti, 1981, Doc. nr. 71,

(1848-1818),

libertate

şi

unitate

naţională.

Documente

p. 127-128.

a Ibidem, p. 126.
4 Ibidem, p. 127.
5 Idem, Doc. nr. 70, p. 125-126.
6 In stadiul actual al cercetării nu cunoaştem textul statutelor.
7 T. Bud, Analele Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş, Gherla, 1906, p. 22.
e A. Koman, Documente istorice maramureşene, Vişeu de Jos, 1937, p. 13-14.
s Despre problematica Asociaţiunii maramureşene vezi: Tit Bud, op. cit.; Al.
Filipaşcu, Istoria Maramureşulut, Bucureşti, 1940, p. 191-200; Al. Dobaşi, Geschtchtltcher Abriss ii.ber die Rumiinen in Maramureş, Bucureşti, 1940, p. 18; V. CurticApeanu, op. cit., p. 44-48; V. Achim, în Revista de pedagogie, 1972, 5, p, 93-95;
V. Netea, Lupta romdntzor din Transilvania pentru libertatea naţională (18481881), Bucureşti, 1978, p. 277-281; Vasile PopeangA, ln Ziridava, 12, 1980, p. 562564.
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După

sistarea Preparandiei române, in 1870, rolul Societăţii de lectură creşte
programul său de activitate mobilizind la acţiune intelectualitatea română din Maramureş funcţionari, preoţi, invAţAtori, avocaţi, elevi de gimnaziu.
Adunarea generală din 12 octombrie 1870, ţinută in locuinţa lui Ioan Mihali.
marchează trecerea spre o activitate mai diversificată şi mai strins legată de necesităţile naţionale locale.
In faţa membrilor Societăţii, Ioan Mihali face analiza situaţiei cultural-naţionale din Maramureş, a condiţiilor vitrege care au determinat o mai slabă activitate pe tărîm naţional, în comparaţie cu celelalte regiuni româneşti, dar afirmă
cu convingere că „ ... geniul naţionalităţii române este deja cu noi şi nu este putere să-l mai poată exila din mijlocul nostru . .. ", îşi exprimă încrederea „ ... în
zelul românilor din patria lui Dragoş"' 0 •
S-a procedat apoi la reorganizarea Societăţii, în conformitate cu prevederile
statutelor: în funcţia de preşedinte este ales Ioan Jurca, mare proprietar român
din Călineşti, vicepreşedinte Ioan Pop, protopopul Marei, bibliotecar Ioan Buşiţia,
profesor la Preparandia de stat, avocat Sigismund Ciple funcţionar comitatens, secretar Simion Botizan, care din 1867 făcea parte şi între membri onorari ai Societăţii de lectură din Oradeall.
De o bună apreciere s-a bucurat studiul istoric „Douăzeci şi doi de ani din
11iata românilor ciscarpatini", prezentat de Simion Botizan, în care au fost expuse
importante aspecte ale mişcării naţionale în perioada 1848-1870. Drept recunoaş
tere a valorii ideilor cuprinse, adunarea generală decide tipărirea acestei expuneri, pe cheltuiala Societăţii.
O semnificaţie deosebită au avut hotărîrile aduse în privinţa editării unui
ziar românesc la Sighetu Marmaţiei, care să aibă rolul „ ... de a vindeca de aici
de la izvor, ranele ce ni le înfig intrigele străine şi în mare parte ignoranţa şi
indiferentismul nostru propriu . . ,"1 2•
Iniţiativa este însă infructoasă, singurul ziar românesc din aceasta parte a
ţării în perioada anterioară anului 1918, fiind „Gutinul", care a apărut la Baia
Mare în 1889-1890.
Incepînd cu 1870 sediul Societăţii „Dragoşiana" este găzduit în locuinţa lui
Ioan Mihali, unde se va organiza şi biblioteca acesteia.
Problema înfiinţării unei biblioteci proprii a fost dezbătută în cadrul şedin
ţei comitetului, ţinută în 17 noiembrie 1870. Se lansează un apel către toţi românii din Maramureş pentru a oferi una sau mai multe cărţi, româneşti sau
străine. Era proiectată o bibliotecă „ .. .înzestrată cu toate productele mai însemnate ale literaturii române şi ale geniilor lumii civilizate ...", care să fie un mijloc de sprijin pentru Societatea de lectură în „ ... misiunea sa generoasă de a
răspîndi între români cultura naţională"l 3 •
Hotărîţi să realizeze acest însemnat obiectiv naţional, în conformitate cu menirea ce i s-a consacrat, fruntaşii Societăţii, Ioan Pop preşedinte şi Simion Botizan
secretar, trimit o scrisoare Societăţii Academice Române, în care văd „ .. .realizarea
prosperităţii intelectuale a poporului român din toate provinciile Daciei", solicitind exemplare din „Analele" acesteia. In schimbul exemplarelor trimise Societatea Academică cere cărţi vechi româneşti din Maramureş 14 •
Apelul, răspîndit în întreg Maramureşul şi publicat în ziarul „Federaţiunea" 15 ,
a dovedit încrederea autorilor în spiritul filantropic al intelectualilor români, care
nu întîrzie să expedieze o serie de cărţi pe seama bibliotecii proiectate, eforturile
maramureşenilor fiind considerate drept un act de importanţă naţională. Printre
simţitor,

10 Federaţiunea,
11

an III, 1870, nr. 107.
Viorel Faur, Societatea de lectură din Oradea 1852-1815, Oradea, 1978,

p. llO.
12 Federaţiunea,

nr. cit.
A. Koman, op. cit„ p. 15-16.
14 V. Curticăpeanu, op. cit„ p. 235.
is Federaţiunea, an. III, 1870, nr. 126.
ia
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primii care se grăbesc să sprijine iniţiativa se numără George Bariţiu, care face
o donaţie de cărţi, inspirind încredere şi optimism fruntaşilor Societăţii „că misiunea ce şi-au asumat, înfiinţînd Societatea de lectură, sprijinită de fraţii mai
<'leuaţi în conştiinţa datorinţelor naţionale, nu va rămîne una încercare ignorată
şi improductivă pentru poporul român de la izvorul Tisei, atît de expus pPriculoaselor influenţe străine"'s.
Din donaţia lui Rariţiu făcea parte în mod cert „Dicţionarul" editat de acesta,
care era utilizat de cititorii ce frecventau biblioteca Societătii, asa cum făcC'aU de
pildă la 1876 elevii români din Sighet, interesaţi în cunoa'şterea aprofund11tă a
limbii literare 17 .
In 1876, este semnalată intenţia de a solicita sprijinul lui Emil Picât, profesor
la Universitatea Sorbona, care înfiinţase un „Comitet de răspîndire a cărţii printre români şi slavi" 16 • In acest scop tînărul maramureşean Artemie Anderco, care
în această vreme se găsea la Paris într-o călătorie de studii, este rugat in numele
Societăţii „Dragoşiana" să intervină pe lingă comitetul patronat de Picât, pentru
procurarea pe seama bibliotecii maramureşl'ne a cit mai multe lucrări din literatura franceză, care „ ... prin ideile lor puternice şi ridicătoare să punii stavilă fenomenului de cultură ce stinge simţiul românesc", orientîndu-se după o direcţie
similară celei ce se manifestă în România. Parisul ('Ste considerat a fi „ ... soarele
către care se întorc, spre a obţine nutrementul necpsar, toate neamurile latine"' 9•
Rezultatul acestor demrrsuri nu ne este cunoscut, însă biblioteca Societătii s-a
îmbogăţit continuu 20 , cu noi donaţii, ajungînd la 254 titluri în 1!1IB2 1 . Biblioteca
avrn şi o sală de lectură, „socotită printre primele săli de lectură a unei biblioteci
r"Omâneşti din Transilvania. în cadrul căreia citea atît tineretul studios, cit şi publirul maramureşean setos de cultură naţională"22.
$Pdinţele şi adunările Societăţii, crrază de fiec<ire dată o atmosferă propice
fortificării conştiinţei naţionale şi valorific'ării unor disponibilităţi şi încilnaţii artistice proprii tineretului român. Astfel, în adunarN1 generală din 15 decembrie
1873, a fost comemorat Simion Botizan, fostul secretar al Societăţii şi fruntaş de
seamă al mişcării cultural naţionale>, a f'ărui activitate s-a constituit într-un pilduitor exemplu pentru tineretul român. Cu acest prilej, Petru Rirlea, elev în clasa
a VII-a gimnazială, a prezentat în calitate dr autor tabloul pictat în ulei, infăţi
~ind portretul celui comemorat, iar tînărul Teodor Mărginean a ref'itat poezia sa
„Suvenirea fericitului Simion Botizan" 2 ~.
In această perioadă Societatea dezvoltă o activitate prodigioasă, avînd între
membrii comitetului personalităţi marcante ale mişcării naţionale din Maramureş:
Ioan Mihali, Ioan Buşiţia, Imm .Turcă, Ioan Pop. Fruntaşii politici români Iosif
Man, Găvrilă Mihali, Petru Mihali, Vasile Mihalca, de asemenea ii dau tot sprijinul. Decizia sa era „Educarea şi lupta pentru înaintarea poporului român fără
să uiţi niciodată că eşti român, că eşti fiul lui Dragoş, nepotul lui Traian 1" 2". grupînd în jurul său intelectualii români ataşaţi ideii ,,viitor de aur România are" 25:
Iniţiative particulare veneau să întregească programul său de activitate, prin
mijloace noi, care diversifică acţiunea naţională. GAvrilă Mihali jr. s-a remarcat
IG

Arh. Stat. Cluj-Napoca (în continuare ASCN), fond familial Bran, Dosar 16,

fila 3.

A. Koman, op. cit., p. 21.
A. Radu, Cultura franceză la românii din Transilvania pînă la Unire,
'Cl"i-Napoca, 1982, p. 203.
~e Arh. Stat. Cluj, Fond familial Anderco de Homorod, Doc. nr. 338.
2t" oi:". Bud, op. cit., p. 23.
21 V. Căpllneanu, în Ştefan Meteş la 85 de ani. Studii şi documente arhivistice, Cluj-~!lpoca, 1977, p. 457.
11

18

22 Ibider;~.

2a Arh. Sta~. Cluj, Fond familial Anderco de Homorod, Doc. nr. 315.
Idem, Doc. rr. 373.
25 A. Koman, op. cit„ p. 20.

24
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in organizarea manifestaţiilor culturale româneşti, cum a fost cea din 6 august
1875 de la Strîmtura, cu participarea a 250 persoane, unde s-a dansat „Căluşerul"
~i alte jocuri naţionale 26 . Ioan Mihali şi Simion Botizan reuşesc să obţină aprobă
rile autorităţilor şi să ţină prelegeri de limba şi literatura română pentru elevii
gimnaziului reformat din Sighet, acţiune ce a contribuit la „ ... dezvoltarea junimii în direcţiune curat românească" 21 , preocupată de problemele culturii naţio
nale. ln semn de recunoştinţă şi drept dovadă a interesului elevilor faţă de aceste
prelegeri - care fiind ţinute de doi intelectuali cu preocupări constante pentru
problemele literaturii române şi a istoriei poporului român, completau in mod
reuş!t cursurile de limba română ţinute de profesorul Ioan Pop Artemie Anderco, in numele tuturor tinerilor care au audiat aceste prelegeri, redactează o
scrisoare de mulţumire pentru strădaniile celor doi „care s-au compromis pentru
cauza românilor, dat fiind faptul că unii le-au dat o coloratură politică" 28 .
Semnificaţiile acestor prelegeri capătă o valoare deosebită, fiindcă veneau să
contracareze, opera de deznaţionalizare a elevilor români ·şi ruteni, regizată sistematic sub conducerea directorului Szilăgyi Istvan, care deţinea în acelaşi timp
!Şi funcţia de inspector şcolar comitatens2~.
Din 1876, odată cu dispariţia a trei dintre fruntaşii mişcării naţionale: Gă
vrilă Mihali, Ioan Jurca, şi Iosif Man, „bărbaţi carp au deschis o epocă nouă în

istoria politică a românilor din Maramureş oameni care au ridicat din pulbere
stima $i respectul limbelor străine către români" 30 , se crează o situaţie critică, ce

va impieta grav asupra instituţiilor româneşti - Asociaţiunea culturală şi Societatea de lectură - precum şi asupra tuturor acţiunilor în spirit naţional.
Strădaniile românilor maramureşeni, de a-şi alege un comite dintre fruntaşii
politici proprii - Vasile Mihalca, Iosif Săpinţeanu sau Petru Mihali - au fost
sortite eşecului în faţa hotărîrii cu care contele Tisza îl impune în această funcţie
pe Lonyai Janos, reprezentant al oligarhiei maghiare, care odată instalat începe
ofensiva împotriva instituţiilor româneşti şi campania de persecuţii împotriva
fruntaşilor mişcării naţionale 3 1.
Realităţile

politico-naţionale

din Maramureşul acestei perioade sînt sugestiv
corespondenţă particulară contemporană lor: „Deşi se află unii
dintre inteligenţii noştri care-s pătrunşi de ideea naţională, aceia foarte puţini se
pot număra. Avem lipsă de un regenerator, care prin zelul şi patriotismul său să
surprinse într-o

ne dce impulsul ca

aşa

adunînclu-ne într-un corp

naţional să

putem lucra în co-

mun"3:!.

Noua administraţie comitatensă amplifică măsurile opresive asupra fruntaşilor români din Maramureş, ale Găror acţiuni sint sever urmărite, se caută înfiinţarea unui partid politic român local, fidel regimului, care să contracareze tendinţele de raliere a românilor de aici, la P.N.R. din Transilvania 33 •
ln aceste grave circumstanţe Societatea de lectură „Dragoşiana" şi „Asociapentru cultura poporului român din Maramureş", sint silite să-şi restrîngă
activitatea, prima în jurul bibliotecii sale, iar a doua concentrindu-şi eforturile
pentru susţinerea Convictului român din Sighetu Marmaţiei, fără a mai reuşi nici
una nici cealaltă să iasă din starea de letargie.

ţiunea

Arh. Stat. Cluj, Fond. familial Anderco de Homorod, Doc. nr. 338.
an. IV, 1871, nr. 44.
2a Arh. Stat. Cluj, Fond familial Anderco de Homorod, Doc. nr. 362.
29 Al. Filipaşcu, op. cit., p. 207.
30 T. Bud, op. cit., p. 44.
31 Al. Filipaşcu, op. cit., p. 207.
a2 A. Koman, op. cit., p. 27.
aa Al. Filipaşcu, op. cit., p. 209-210.
2s

21 Federaţiunea,
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Iniţiativele mult aşteptate, menite „să regenereze şi să dea impuls
acţiunii naţionale" vor veni din afara Maramureşului, din partea Astrei,
care va reuşi să înfiinţeze despărţăminte proprii şi în Maramureş, însă
cu mare întîrziere, despărţămîntul Sighet, înfiinţat în anul 1914, fiind

ultimul în ordinea

crono'1ogică pînă

la Marea Unire.
EMIL

DOMUŢA

ANEXE:
I.

„Federaţiunea",

an III, 1870, nr. 107.

Sighetu!

Marmaţiei,

oct.

Onorată Redacţiune!

Veţi fi avînd cunoştinţă despre existenţa nominală a Societăţii de lectură a
românilor din Maramureş. Infiinţată în 1867, în urma lăudabilelor năzuinţe a
d-lor Mihail Pavel, dr. Ioan Mihali ş.a., această reuniune era chemată a fi forul
comerciului ideilor şi faptelor naţionale, pentru românii de la sorgintea Tisei.
Implinitu-şi-a pînă acum această nobilă misiune? E greu de răspuns cu da.
Desfiinţîndu-ni-se însă preparandia, importanţa societăţii noastre de lectură începu
să preocupe din nou inimile românilor mai pătrunşi de conştiinţa datorinţelor lor
de români. Drept ce, întruniţi în 12 octombrie, în Sighet, in locuinţa D. dr. Ioan
Mihali, cei mai mulţi dintre membri societăţii din cestiune, ţinură adunare generală sub conducerea lui Mihail Pavel, fost preşedinte în timpul expirat, fiind secretar dr. Ioan Mihali.
Una adunare generală a unei societăţi române de lectură, chemată a de~tepta
viaţa şi a răspîndi cultura naţională în fii naţiunii române, este un act destul de
momentos pentru a fi desfăşurat pe scena publicităţii române. Asta convicţiune
m-a îndemnat să cer un pic de spaţiu, în coloanele acestui românesc jurnal, pentru una scurtă dare de seamă despre adunarea generală a Societăţii noastre de
lectură.

Era pe la 5 ore d,m. cind dl preşedinte, rostind una cuvîntare binesimţită şi
ocaziunei, deschise şedinţa, în prezenţa unui public, nu pot zice numeros, dar destul de conştiu pentru a putea precepe mărimea chemării societăţii
noastre şi pentru a putea înlesni împlinirea destinatelor ei naţionale. Dl preşe
dinte accentuă împrejurările vitrege, intre care această reuniune s-a născut şi
trăieşte, indică datorinţele ce şi le-au impus în favoarea culturii şi progresului
românilor din Maramureş, lumina terenului, pe care <linsa are să se mişte şi în
fine o invită a se reconstitui, conform statutelor ei, alegîndu-şi noi oficiali.
Dl. dr. Ioan Mihali face istoricul deşteptării românilor din Maramurc~. descriind, cu culori vii, puţinătatea conquistelor, ce spiritul intereselor noastre naţionale şi le-a putut face in mijlocul nostru. In respectul naţional noi am rămas
departe, în dărătul fraţilor din provinciile surori, zicea cu durere Dl orator, nu
uita irisă de a adăuga că geniul naţionalităţii române este deja cu noi şi nu este
putere care să-l mai poată exila din mijlocul nostru; nu mai putem să mergem
cazul cel mai trist cind indeferentismul condamnabil ar reduce, la doi sau trei
cimpul vast şi fecund al misiunii sacre, rezervate Societăţii noastre de lectură,
care va exista şi va lucra in via românismului - zicea dl. Mihali - chiar şi în
cazul cel mal trist,cind indeferentismul condamnabil ar reduce, la doi sau trei
numărul membrilor săi. Dinsul are însă încredere in zelul românilor din patria
amăsurată

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Documente privind societatea de

lectură „Dragoşiana"

659

lui

Dragoş şi din acest motiv, îi invită a se întruni şi a da concursul lor spiritual
material pentru binele şi progresul poporului român.
Procedîndu-se la reconstituire s-a ales un comitet de 15 inşi (destinat a executa concluzele adunărilor) şi dintre aceştia, de prezide al Societăţii (după renunţarea Dlui vicar Mihail Pavel) Dl Ioan Jurca, binemeritat român şi proprietar în
Călineşti; de viceprezide Dl Ioan Pop, protopop; de bibliotecar Dl. Ioan Buşiţia,
profesor; de preceptor Vasile Ieudean, preot; de controlor Dl Ioan Pop, profesor;
de avocat Dl Sigismund Ciple, vicefiscal comitatens; de secretar Simeon Botizanu.
Urmă conscrierea membrilor pentru anul viitor. Se înscriseră de membrii
fundători, pe zece ani, cite 10 fl. la an; Dl. Petru Mihali, deputat dietal, Iuliu Vinţiu, jude cercual şi dr. Ioan Mihali avocat. Dl Mihali Pavel, Vasile Mihalca, protopop
şi alţii se făcură membri ordinari, parte primari, parte secundari, pe trei ani, cu
cite 5 fl. şi 3 fl. la an.
Avînd loc între ocupaţiunile Societăţii, şi lecturile salutare, Simion Botizan
fu invitat a-şi ceti discursul său intitulat „Douăzeci şi doi de ani din viaţa românilor ciscarpatini". El ne prezentă mai multe fenomene observate, de la 1848 şi
pînă astăzi, pe cîmpul vieţii noastre naţionale. La propunerea Dlui Vicar Mihail
Pavel, adunarea deCise unanim, ca acel discurs să se tipărească cu spesele Socieşi

tăţii.

S-a constatat, în fine, din mai multe părţi, necesitatea unui organ român de
publicitate, care, apărind in Sighet, să cuprindă şi reprezinte afară de cauzele generale naţionale, in una măsură mai extinsă, treburile şi interesele noastre locale
naţionale, care dispărură mai cu totul pină acum, in faţa intereselor şi cauzelor
susţinute şi propagate prin cele 2-3 foi maghiare ce apar aici in Sighet. Ideea
aceasta proprie Dlui Mihali fu salutată cu căldură unanimă; şi realizarea ei nu
mi se pare a fi tocmai imposibilă, mai ales deoarece Societatea noastră de lectură
!)i-a impus obligamentul de a sprigini şi garanta existenţa unei asemenea intreprindere atit de salutorie pentru noi, precum ar putea să fie una foaie românească, destinată a vindeca de aici de la izvor ranele ce ni le înfig intrigele străine şi
în mai mare parte, ignoranţa şi indiferentismul nostru propriu. Vedremo!
Inainte de a se încheia şedinţa, Dl dr. Ionu Mihali oferi Societăţii ospitaliera
sa locuinţă pentru ţinerea adunărilor, pînă ce dînsa va fi în stare de a-şi putea
conduce un local propriu.
Adunarea primi cu mulţumită ofertul generos.
Comitetul Societăţii şi-va ţine în fiecare trei luni adunările; tot el va defige
termenul adunării generale din anul viitor.
Deie ceriul ca frumosul nostru început să nu fie frate de cruce cu focul de
paie!
(unul pentru mai mulţi)
2. Arh. Stat Cluj-Napoca; Fond familial Bran, Document nr. 16. (Copia scrisorii de mulţumire pentru donarea unor cllrţi pe seama bibliotecii Societăţii de
lectură „Dragoşiana", adresată de Ioan Pop şi Simion Botizan lui George Bariţiu.
Originalul la Biblioteca Academiei R. S. România, Mss 1006/1871, p: 127.)
Onorabile Domnule!
Cunosceam multu mai bine nemArginitulu O.Tale devotamentu pentru promovarea desceptarei romanismului in tote provinciale locuite de romani, decâtu
se ne fim potutu sensi surprinşi prin nobilulu don ce Te grăbişi a lu trimite pe
seama tinerei nostre bibliotece. Acea ce am simţitu lnse, primindu generosulu
O.Tale daru, a fost una mangaiare, speranţia şi taria ln convicţiunea dl missiunea
ce ni-amu datu infiintandu societatea nostra de lectura sprijinită de fraţii noştri
mai elevaţi în conştiinţa datorenţelor naţionali, nu va rllmane una incercare ignorată şi improductivi pentru elementulu roman dela isvorulu Tisei, atata de expusu pernicioaselor influinţie straine.
Micu este astadi numerulu romanilor deşteptaţi in leaganul strllbunului nostru Dragoşiu şi prin urmare, romanlsmulu este pre seracu şi impotente în acestu
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vechiu cuibu romanescu, cu tote ca, înainte dasta numai cu un diumatate de si~du.
după cum tradiţiunea mărturiseşte, limba romanească nu era prea străină,
ba
chiaru era familiară dimpreună cu sora sa latina în saloanele nobilimei nostre.
Urmandu fatale epoca a maghiaromaniei, mulţi romani (înţelegem: intelegenţi, nobili - poporul nostru tieranu, afara de cîteva sate russificate dincolo de Tisa, este
fermu în legea naţiunalităţii sale străbune) s-au renegatu, cei mai mulţi s-au stricatu asie, citu astadi abie pucini potu şi pricepu ca naţiunea romana potc inca
să fie dndva mare si ferice.
Societatea nostra de lectura, potîndu şi crea una biblioteca, mai ales o;icre
romansci, cu ajutorul acesteia şi prin adunări dese sperează a face unu sei·vitiu
ore-carele în favorulu causei romanismului.
O.Ta fiindu demnu şi binemeritatu al natiunei romane ni-ai întinsu mana de
ajutoriu întru a pune in prassa acesta dorintia a nostra: primeşte deci sin,_·era
nostra recunoştinţă şi fi siguru despre constanta nostra stima,
Din siedintia ordinaria a Comitetuluiu Societătii de lectură a Româniloru din
Maramuresiu, tenută în 21 feb1·. st. n. 1871.
·
ss. loanu Popa
presedinte

ss. Simeonu Botezanu
secretaru

3. Arh. Stat Cluj-Napoca; Arhiva And{'rco de Homorod, Doc. nr. 315. (Scrisoarea lui Petru Cupcea către prietenul său Artemiu Anderco, student la To:-ino
(medicină), din 31 decembrie 1873).
Scumpe amice Artemie!
„Gintea-n care naşte oridne
Pre aceia va iubi
Eşti român, voi fi cu tine,
Că-s român şi-n veci voi fi".
ToatP cite mi le înşiri în cpistola-ţi datto - 2 decembrie st. n. anul curinte,
foarte bine le-am înţeles şi pentru aceea ca să satisfac datorinţei mele de amic
fată de tine prin aceste puţine orduri vin a te încunoştiinţa despre starea noastră
în „Dragoşiana", însă cu durere trebuie să amintesc cumcă pre la noi nu se pr·ea
întîmplă, fără foarte puţin, ceva îmbucurător, şi anume cum că în 15 decembrii>
st. n. s-a ţinut în localitatea Sp. D. Dr. 1. Mihalyi, adunarea „Societăţii de kptură
a românilor din Maramureş" în care s-au ales în înţelesul statutelor societăţii,
oficialii societăţii pre 3 ani, iară rezultatul alegerei a fost: Sp. D. Ioan Jurca prczide, Pre R. O. Ioanu Popu adm. vicarial viceprezide, O. I. Buşiţia, biblioteca1·,
Petru Bîrle student cls, VII v. bibliotecar, D. Ladislau Ardelean notar, Th. M:lrginean st. de cls. VIII gimnazială de v. notar, D. Popa din Sighet casier, Sp. D.
Dr. Ioan Mihalyi avocat şi comitetul de 15 membri, iară mai notabil din această
adunare este că talentatul în arta picturii, Petru Bîrlea st. VII clasă gimnazială,
a prezentat prin Sp. D. Buşiţia manopera sa artistică. care înfăţişează cu fidelitat~
portretul iniţiatorului aceştei societăţi, a fostului cîndva Simion Botezan in a că
rui suvenire a declamat tinărul de bună speranţă Teodor Mărginean, o poezie intitulată „Suvenirea fericitului Simeon Botezan" de declamatoria după care au urmat o profundă a inimilor recunoştinţă către umbra fericitului martir naţional.
Atîta mai îmbucurător! iară cele neîmbucurătoare atît de multe sint incit
am putea a le lega în teancuri care ar fi bine să le put~m arunca şi în foc, p:-ecum mijloacele executării de dare pentru care aşa necăjesc executorii fără suflf't
şi Dumnezeu pre bietul popor, care şi aşa e destul de necăjit, zbiciuindu-1 la necazurile materiale şi aşa neavînd executorii alta ce să ieie, le iau veştmintele <:Pic•
mai bune şi-i lasă în timpul de iarnă, care se poate compara cu cea din Sib~r·\a
„Rusului alb", mai goli.
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Dar ce să-ţi înşir mai multe de specia acestora, căci la noi fiind aceste lucruri de toate zilele. Tu, scumpe amice, încă le cunoşti de pre timpul petrecerii
tale peste vară în patria Drăgoşianilor, al căruia membru şi frăţia ta eşti.
După toate acestea, vin înaintea frăţiei tale cu o rugare, de a fi lesne de îndt'plinit să mi-o îndeplineşti, pentrucă îţi voi fi mulţumitor. Şi anume să-i exprimi cea mai cordială mulţumită a mea D-lui Dr. Drăgescu pentru opul său mie
donc:t. Eară mai încolo, să-mi procurczi de la Dl Dr. Drăgescu opurile sale edate
în limba română precum „Nopţile carpatine", „Amoru şi Patria", etc„ adecă şi
alt< Jp carl' a1· fi ediţiunatt' însă, eu necunosdndu-lc nu pot să le amintesc, şi să
mi k trimită pe lingă postula1·l'a pre\ului (Nachnahme) Amin.
1.."hiur· astăzi fiind în ziua finală a acestui an în care-ţi scriu aceste rînduri,
si w ia în anul acesta nu ne vom putea contempla mai mult, nici corporalmente,
nici spiritualmente. Deci î\i oftează amicul tău Petru, ca Omnipotentele să te ţină
întru mulţi, mulţi fericiţi ani noi, ca să ne putem contempla atît spiritualmente cit
-:,i corporalmentP, cit de mai multe ori!
Spmw acC'ste puţine, dar din inimă română izvorîte cuvinte gratulatoarc şi
vene: atei, bătrîne Patriei mama, şi-i spune că ea ca o mamă bună să se roage la
fiul si'.u Traian - ca barem umbra să şi-o trimită pre lingă strănepoţii săi şi se
vor mîntui !
Pre lingă toate acl'stea primeşte> o strîngcre de mîn'i de la al tău sincer amic,
ss. Petru Cupcea

Bucleşt{'anu

CO:"llTRIBUTIONS DOCUMENTAIRES CONCERNANT L'ACTIVITE
DE LA SOCIETE DE LECTURE „DRAGOŞIANA"
(Re sume)
La societe de lecture „Dragoşiana" fait partie de Ia serie des institutions culturdles nati~nales roumaines constituees par Ies propres efforts qui, par leur activite, ont ete des centres de defense de la langue et d'epanouissement spirituel,
exprimant Ia volante de Ia jeunesse et des intellectuels roumains de repondre aux
desiderata du moment, dont Ie plus important etait celui de la sauvegarde de
l'idl'ntite nationale.
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DIN ISTORICUL

INSTITUŢIILOR CULTURAL-NAŢIONALE

SALAJENE
-

REUNIUNEA FEMEILOR ROMANE SALAJENE -

Sălajului, un rol impoMant a jucat, alături de
al ASTREI şi Reuniunea Invăţătorilor Români
Sălăjeni, Reuniunea Femeilor Române Sălăjene. Reuniunea nu a fost o
apariţie întîmplătoare, ci avea ca scop „înaintarea înveţiamentu1lui poporalu şi a industriei de casă cu deosebită privire la secsulu femeescu
din comitatulu Selagiului" 1 . In şedinţa constitutivă din 18 noiembrie
1881, ţinută la Şimleu-Silvaniei, au fost aleşi 13 membri fondatori, precum ş\ 37 membri ordinari. Tot cu acest prilej2, au fost aleşi membri ordinari George Bariţiu şi Iosif Vulcan.
1n anii care s-au scurs pînă la izbucnirea primului război mondial,
membrele Reuniunii au desfăşurat o bogată şi rodnică activitate cultural-educativă, pe linia învăţămîntului casnic, luînd
parte, în acelaşi
timp, la marile manifestări naţionale organizate în Sălaj şi în cuprinsul
Transilvaniei. Spaţiul tipografic nu ne permite să descriem întreaga
gamă de activităţi desfăşurate în această perioadă.
Ne mărginim să
amintim doar cîteva.
Una dintre cele mai importante a fost înfiinţarea la Şimleu-Silva
niei a Şcolii de fote (1888). In documentul adresat forurilor şcolare superioare de la Budapesta, la 8 septembrie 1888, se arăta: „ ... această
şcoală are să fie a susnumitei Reuniuni, cu caracter public, cu limba de
propunere românească, corespunzînd întru toate cerinţelor legei despre
instrucţiunea publică ... că gradul ei va fi: şcoală elementară de fetiţe,
cu 6 clase şi cu una învăţătoare ... că spre acest scop e închiriat un edificiu corespunzător în centrul oraşului. .. 113 • Este de la sine înţeles că au
fost întimpinate greutăţi4, în acest sens, amintim faptul că deschiderea
cursuri•lor s-a putut realiza abia după un an (1889).

Jn peisajul spiritual al

Despărţămîntul sălăjean

Statutele Reuniunei Femeilor Române Sălăjene, Gherla 1881, p. 3, adoptate
la 20 ianuarie 1881.
~ Aug. Vic"aş, XXV de ani
din viaţa Reuniunii Femeilor Române Să
lăjene, Şimleu-Silvaniei, 1906, p. 10-11.
~ Idem, p. 91.
• Privitor la aceasta, în apelul din 10 iunie 1906 a R.F.R.S. către cea braşo
1

în

conferinţa ţinută

veană se arăta: „Deşi cu puteri modeste, dar in acest pătrar de veac, Reuniunea
noastră a năzuit a se apropia tot mai mult de ziua propusă şi, infiinţind şcoala
sa de fete la Şimleu, pe care o susţinem cu mari jertfe, a pus fundamentul acelui
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un alt moment de referinţă în activitatea desfăşurată a fost materializat în legăturile cu bardul de la Mirceşti. În anul 1878, la Montpellier, poezia lui Vasile Alecsandri, „Ginta latină" a fost premiată. Cu
prilejul anului nou, 1884, femeile române sălăjene îl felicită pe marele
poet, trimiţîndu-i cadou un frumos covor lucrat de ele. In răspunsul său
din 6/18 ianuarie 1884, poetul Alecsandri, numindu-le „bune patrioate''
scria: „Damele Române din Sălagiu, gîndindu-se la mine cu ocaziunea
anului nou şi trimiţîndu-mi admirabila lucrare de urtă eşită din mîinile lor
măestre, mi-au umplut inima de bucurie ... Mult încîntătoarea D-voastră
ofrandă o consider ca una din cele mai dulci comori ce am norocul de a
cîştiga în cariera mea de poet" 5 • Cu această -0cazie, poetul le trimitea colecţia întreagă a operelor sale. Acest episod confirmă, încă o dată, trăi
nicia legăturilor spirituale - ceJ.e de sînge existînd dintotdeauna - care
existau între românii de pe ambele versante ale Carpaţilor. De asemenea, Reuniunea Femeilor Române Sălăjene a militat consecvent pentru
strîngerea 1legăturilor culturale şi cu alte personalităţi de seamă ale naţiunii române (Iosif Vulcan, George Bariţiu).
In colaborare cu despărţămîntul Sălaj al Astrei şi cu Reuniunea
Invăţătorilor Români Sălăjeni, femeile române au organizat numeroase
acţiuni culturale, organizînd expoziţii (cea mai importantă fiind participarea la Expoziţia Generală Română din 1906); au adunat fonduri pentru un teatru românesc, ajutoare pentru elevi. Din şirul lung al acţiunil-0r
de interes cultura1l-naţional reţine, de asemenea, atenţia, susţinerea în
1892 a cerinţelor exprimate în memorandumul dus împăratului la
Viena 6 • Reuniunea a luat parte direct la organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale organizate la Şimleu-Silvaniei de către Astra transilvăneană (1878, 1908), şi Societatea pentru Fond de Teatru Român (1901).
In fiecare an, Reuniunea îşi ţinea adunările sale generale în diferite
localităţi o.1ie judeţului Sălaj, înscriind la ordinea de zi „probleme esenţiale(' cum ar fi: „dreptul la limba română, înfiinţarea de şcoli româneşti pentru fete, organizarea serbărilor naţionale cu recitări din literatura întregii ţări. .. "'.
La jubileul de 25 de ani (1906) de la înfiinţarea sa, Augustin Vicaş,
secretarul de atunci al Reuniunii, a scos o carte intitulată: „XXV de ani
din viaţa Reuniunii Femeilor Române Sălăjene". Cartea a apărut în condiţii grafice exceilente la Institutul tipografic şi de editură Victoria (proprietar Ioan P. Lazăr) din Şimleu-Silvaniei. Cu acest prilej, au fost organizate mari manifestări. Bilanţul activităţii Reuniunii în cei 25 de ani
măreţ sariduar · riaţiorial
din Sălaj şi prin aceasta

care ar.e menirea de a cultiva şi lumina femeia română
de a da naţiunii noastre tot atîtea mame bune şi vrednice
de scumpul nume de român·• fAth. Stat Braşov, Fond Reuniunile Femeilor Române,
mapa 49., act 6485/1906; apud. Unirea Transilvaniei cu România, Bucureşti 1972,
ed. II, p. 395., nota 402).
5 Aug. Vicaş, XXV de ani·:. p. 17.
6 V.
Vetişanu, Reuniunea Femeilor Române Sălăjenc, în Năzuinţa, Zalău,
III, nr. III difr 14. februa:-ie 1970.
1

Ibidem,
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de activitate sînt foarte plastic surprinse în paginile cărţii: „Dacă aruncăm o reprivire scurtă asupra activităţii de 25 de ani a reuniunei ni-să
umple inima de bucurie, văzîncl exemplul frumos de sîrguinţă - ca de
albină a societăţii române să~ăgiene, desfăşurat sub scutul reuniunei,
pentru ridicarea culturei femeiei române sălăgiene" 8 •
După memorabilul act săvîrşit la A•lba-Iulia în 1 decembrie 1918
- R.F.R.S. a avut şi ea delegat cu drept de vot în persoana Corneliei
Maniu, în noile condiţii create de realizarea unităţii naţionale a tuturor
românilor, R.F.R.S. şi-a continuat şi extins activitatea ~ultural-naţio:ia
lă, socială şi de caritate, cu rezultate demne de a fi consemnate. Afirmăm aceasta, pentru a sublinia încă o dată urmările benefice ale Uniri_i
asupra activităţii tuturor asociaţiilor cu caracter cultural-naţional din
Transilvania. Unirea a marcat şi victoria luptei de patru decenii a
R.F.R.S. în direcţia emancipării naţionale, sociale şi spirituale a femeilor
sălăjene.

Amintim aici, că în perioada dintre 1 decembrie 1918 şi 17 aprilie
1919, fruntaşele Reuniunii au adus contribuţie preţioasă la împlinirea, cu
un ceas mai devreme, a idealului pentru care luptaseră de la înfiinţare.
1n ziua de 17 aprilie 1919, ostaşii armatei române eliberatoare au intrat
în Şimleu, punînd capăt unei situaţii tulburi, nefireşti, generată de stabilirea liniei demarcaţionale provizorii chiar în inima Sălajului (linia
trecea prin Băseşti - Chilioara - Hereclean - Panic - Aghireş - Şe
redei Pria), lăsînd sub stăpînire străină Şimleu-Silvaniei 9 , centrul
vieţii culturale româneşti din zonă. E suficient să amintim că Clara Maniu, mama, preşedintelui Consiliului Dirigent, prima preşedintă a R.F.S.R.,
a fost arestată şi deţinută '1a Budapesta, ca măsură de intimidare a elementului românesc majoritart 0 •
1n fotografia de grup care imortalizează momentul intrării trupelor
române în Şimleu, în primele rînduri ale mulţimii care îşi manifesta entuzinsmul şi admiraţia faţă de bravii eliberatori, sînt membrele R.F.RS.,
ceea ce arată, concludent, importantul rol naţional-spiritual jucat de
această asociaţie.

Anal:zînd activitatea R.F.R.S., în perioada interbelică, e necesar să
trecem în revistă cîteva schimbări statutare. E de reţinut, în primuil
rînd, că Reuniunea care, pînă la Unire, avea un caracter local, înţele
gînd zona Şimleului, după Unire ea a căpătat un caracter judeţean prin
înfiinţarea unor subcomitete (secţiuni) în plasele Zalău, Tăşnad, CehuSilvaniei, Jibou, Crasna şi Carei - conform hotărîrii celei de-a 36-a adunări generale, din 18 februarie 1923, desfăşurate la Şimleu, în localul
Casinei române, sub preşedinţia Elenei Gheţie 11 • Respectiva hotărîre
conţinea şi o a•ltă măsură organizatorică importantă: desfăşurarea aduAug. Vicaş, XXV dP ani .. _ p. 86-87.
C. Grad, în Acta MP, 5, 1981, p. 507-555.
1 C_ Mcseşianu, Un epizod al ostatecilor, Şimleu, 19:32, p. 26-29: vezi 0i
Meseşul, Zalău, V, nr. :lo-:n din 8 august 1929.
11 GazC'ta de Duminică, Şimleu-Silvaniei, IV, nr. 8 din 24 februarie 1923.
6
9

°
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nărilor generale anuale în diferite localităţi din judeţ, ceea ce constituia
un bun prilej de propagandă şi receptare a ideilor avansate de Reuniune,
în toate colţurile judeţului Sălaj.
Menţionăm că, începînd din 1925, cînd adunarea generală a R.F.R.S.
s-a desfăşurat la Zalău, filiala din capitala judeţului a desfăşurat o bogată activitate, în strînsă colaborare cu despărţămîntul local al Astrei,
aflat sub conducerea inimosului om de cuhuTă sălăjean, Leontin Ghergariu.
Dealtfel, în perioada interbelică, R.F.R.S., ca colaboratoare a Astrei, şi-a desfăşurat acţiunile cultural-naţionale sub semnul înnoirii spirituale româneşti, obiectiv urmărit cu tenacitate şi consecvenţă de asociaţie. Nu întîmplător, activităţile cu caracter cultural-naţional :la Şimleu
se desfăşurau în localul Astrei, care punea la dispoziţia membrelor
R.F.R.S. fondul de carte şi reviste din dotare, precum şi cele două publicaţii sălăjene cu caracter cultural Gazeta de Duminică şi Meseşul iar Alexandru Aciu, preşedintele secţiunii Astra din Şimleu, era şi consilier al R.F.R.S. In întreaga perioadă interbelică, Astra şi R.F.R.S. au
intensificat apelurile pentru coeziunea tuturor românilor în acţiunile
cultural-naţionale, deplîngînd politicianismul ce infestase mediile inte]pctuale şi acţiona ca un dizolvant a1l eforturilor de ridicare culturală a
acestei zone 12 • Apelurile - aflăm din presa judeţeană - n-au rămas
fără ecou. Intr-un articol publicat în Meseşul, Nicolae Nistor remarca:
„Femeile din judeţul nostru îşi string rîndurile şi voiesc să-şi întindă
activitatea lor binefăcătoare şi educativă asupra întregului judeţ. Mină
în mină cu celelalte societăţi culturale vor lucra pentru ridicarea nivelului cultural al femeii şi pentru îndreptarea moravurilor din societatea
noastră. Ea femeia - va fi în viitor păzitoarea întregului patrimoniu moştenit de la strămoşii noştri şi depozitat în limbă, obiceiuri, port,
lucruri de mină şi jocuri. Tot această societate va ajuta - după putinţă elevele orfane înscrise la diferite şcoli 1 3. Rezultă, credem, cu suficientă claritate, obiectivele statutare ale R.F.R.S. în această perioadă.
Dacă înainte de Unire, Reuniunea a avut un rol esenţial în sprijinirea dezvoltării învăţămîntului românesc pentru fete, sugrumat de legea Aponyi - sprijin materializat în întreţinerea, pînă în 1915, a Şcolii
de fete din Şimleu - după Unire, cînd învăţămîntul românesc a beneficiat de un cadru instituţional adecvat, Reuniunea şi-a axat activitatea,
cu prioritate, în domeniul carităţii publice: ocrotirea orfanilor şi a vă
duvelor, înfiinţarea de orfelinate, asistenţă sanitară, ajutorarea sinistraţilor, etc. De asemenea, se organizau „expoziţii de copii mici" la sate. In
afară de premierea mamelor, care-şi prezentau copiii mai bine îngrijiţi,
medicii aveau ocazia să consulte un număr mare de copii, în condiţiile
cînd asistenţa sanitară era deficitară sub aspectul dotării şi al număru
lui de medici. Se dădeau cu acest prilej, sfaturi, reţete şi se combăteau
12

Idem, XI, nr. 49-50 din 14 decembrie 1930.
I, nr. 24 din 17 iulie 1925.

13 Meseşul,
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superstiţiile care, mai ales în mediul rural, proliferau nestingerite. Pe·
aceeaşi linie, milita R.F.R.S. pentru activizarea misiunii civice a şcolii,
prin intensificarea acţiunilor publice cu femeile: lecturi morale, sfaturi
pentru îngrijirea şi creşterea copiilor, cu'1tivarea gustului estetic în îmbrăcăminte, etc. 14.

La capitolul probleme organizatorice amintim, aici, şi numele membrelor R.F.R.S., care au îndeplinit funcţia de prezidente ale Reuniunii:
Clara Maniu (1881-1897); Maria Cosma (1897-1910);
Emilia Pop
(1910-1919); Elena Gheţie (1919-1923); Adela Meseşian (1923-1924);
Elena Aciu (1924-1932); Valeria Căpîlnaş (1933-1936); Victoria Sabo
(1936-1940). Dintre membrele cu o susţinută activitate remarcăm pe
Emilia Pop n. Mărcuş, Victoria Vicaş, Eugenia Barbo'1oviciu, Eliza Cocian, Livia Ghiurco, Cornelia Maniu, Volumnia Gheţie, Irina Tarţia,
Laura Pop etc.
Pentru educaţia culturală a femeii sălăjene, Reuniunea a participat
la toate acţiunile cu caracter naţional-cultural desfăşurate în judeţ: adunarea generală a Astrei la Zalău în 1926, manifestaţia antirevizionistă
din mai 1933 de la Zalău, dezvelirea unor monumente închinate eroilor
neamU'lui la Nadişul-Român, Crasna, Jibou, Zalău, Guruslău şi alte localităţi.

Sub directa îndrumare a R.F.R.S. se afla şi tinerimea universitară a
studenţilor sălăjeni care-şi desfăşura activităţile specifice în localul şi
cu mijloacele materiale ale Reuniunii.
Dotarea materială a Reuniunii s-a concretizat în crearea unui fond
propriu de aproape un milion de lei, constînd din: edificiul R.F.R.S., acţiuni la băncile săilăjene, biblioteca, fondurile „Gavril Trifu'', „Cornelia
Maniu", „Vasile Pop" şi „Emilia Mărcuş" 1 s, etc. Biblioteca număra
aproape 1000 volume, toate fiind donaţii - 400 volume fiind donate în
1932 de către Iuliu Maniu, cu ocazia semicentenarului Reuniunii 16 •
La sediul Reuniunii şi în judeţ s-au susţinut de către membrii extensiunii universitare clujene, V. Bărbat, S. Dragomir, I. Agîrbiceanu,
conferinţe cu caracter patriotic-educativ, precum „Dragostea· de mamă
în poezia lui G. Coşbuc", „Dunărea", „Conştiinţa naţională", „Prefectul
Ioan Buteanu", etc.
Reprezentantele R.F.R.S. au participat la aproape toate congresele
Reuniunii Femeilor Române, prezenţa for fiind remarcabilă, aşa cum
nota Baria Baiulescu - prezidenta R.F.R. - în scrisoarea adresată
conducerii R.F.R.S.
În localităţile judeţului, membrele R.F.R.S. au susţinut prelegeri
avînd ca temă educaţia morală şi estetică. Aceluiaşi scop serveau şi piesele şcolare scrise de Elena Aciu: „Bunica", „Romana", „Din istoria nea14

Reuniunea Femeilor Române Sălăjene -

patru ani de activitate 1925-1929,..

Şimleu-Silvaniei, 1929, p. 65.
15 Gazeta de Duminică,
'6

XII, nr. 3-4-5 din 22 ianuarie 1933.
Gazeta de Duminică, VIII, nr. 43 din 30 octombrie 1927.
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mului" etc. La toate adunările populare şi la întrunirile Reuniunii, membrele R.F.R.S. erau îmbrăcate în port popular local.
Rememorînd acum - la mai bine de 100 de ani de la constituire cîteva din momentele şi acţiunile semnificative oare au marcat existenţa R.F.R.S., contribuim, credem, la o mai bună cunoaştere a istoriei
instituţiilor cultural-naţionale reprezentative din judeţul Sălaj.
CORNEL GRAD -
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1\Nt:XA:

STATUTELE REUNIUNII F&'\IEILOR ROMANE SĂLAJENE
SECŢIUNEA

Scopul Reuniunii

şi

I

mijloacele ajungerii lui

§. 1 Heuniunea va purta numirea:

„Reuniunea femeilor române sălăjene".
§. 2 Scopul Reuniunii este înaintarea invăţămintului poporal şi al industriei
tle casă cu deosebită privire la sexul femeiesc din comitatul Sălajului.
§. 3 ln adunările acestei Reuniuni sint oprite orice dezbateri asupra obiectelor religioase şi politice, incit acelea pri\•esc la prezent.
§. 4 Spre ajungerea scopului Reuniunii vor servi ca mijloace:
a). Interesele de la capitolele consacrate scopului ei de membrii Reuniunii;
b). Taxele anuale, care curg de la aceiaşi membri, precum şi darurile de la
binefăcătorii Reuniunii;
c). Foloasele şi venitul unor petreceri şi conferinţe aranjate în favoarea Reuniunii.
SECŢllTNEA

II

Constituirea Reuniunii
constă din membri fondatori şi ordinari, fără deosebire de
religie.
membri se vor provroea cu documC'ntul de legitimare.
§. 6.a). Membrul fondator al Reuniunii este tot insul, care depune Rt'Uniunii
odată pentru totdeauna suma (de) cel puţin 20 fl. v.a.
b). Membrul ordinar este, care depune Reuniunii pe fiecare an un fl. MU
odată pentru totdeauna 10 fl. v.a.
e). Membrii fondatorii şi membrii ordinari au drPpturi egalP.
§. 7. Comune, corporaţiuni şi alte persoane morale încă pot fi membrii fondatori sau ordinari ai Reuniunii, împlinind obligaţiunea din §-ul precetlent, însă
acpştia nu vor avea dreptul de a se reprezenta pi' sine în adunările Reuniunii.
§. 8. Membrii onorari se denumesc în adunarea generală pe temeiul dovedit
al unor merite ciştigate pe terenul literaturii şi instrucţiei poporale. Ei sint liberi
dl' orice taxă. Sudiţii străini (ai altor state) se pot alege de membri onorari ai
n°uniunii numai cu învoirea prealabilă a M:nisterului de lntPrne rcg.
§. 9. Reşedinţa cancelariei Reuniunii este Şimleu! Selagiului.
§. 10. Reuniunea va fi prevăzută cu un sigil, care va purta pe circumscripţie
numirea Reuniunii.

§. 5. Reuniunea

naţionalitate sau
Toţi acesti
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III

Oficialii Reuniunii
§. 11. Oficialii Reuniunii sînt:

una preşedintă,
una vicepreşedintă,
un secretar,
un bibliotecar şi arhivar,
un casier,
una controloare.
Toţi aceşti oficiali se aleg pe cite trei ani dintre membrii fondatori şi ordinari
ai Reuniunii şi anume, afară de secretar şi bibliotecar, ceilalţi dintre membrii
frmei.
Toţi aceşti oficiali pot fi realeşi.
§. 12. Oficialii Reuniunii poartă (servesc n.n.) oficiul onorar fără salar;
totu~i se concede adunării generale dreptul de a-i renumera din veniturile fondului Reuniunii după împrejurări şi anume după puterile materiale ale ei.
§. 13. Drepturile şi datoriile preşedintei sunt:
a). De a conchema adunarea generală şi a comitetului şi a purta prezidul
(a C'onduce - n.n.) întrinsek.
b). A priveghea, ca dezbaterile şi concluziile adunărilor să se ducă potrivit
sC'opului şi intereselor Reuniunii.
c). A pri veghea, ca ceilalţi oficiali ai Reuniunii să corespundă datorinţelor
lor lu acurateţe.
d). A reprezenta Reuniunea în afară în afacerile ei.
Insă afacerile prezidentei în numele Reuniunii ce ar produce obligaţii asupra
acc'steia, numai atunci vor fi obligatorii pentru Reuniune, dacă acelea au urmat
din învoirea adunării generale sau a comitetului şi dacă hîrtiile re>spective vor fi
subs:'rise pe lingă preşedintă încă şi de doi membrii ai comitetului şi contrasemnate· de secretar şi prevăzute cu sigiliul Reuniunii.
e). Preşedinta numai aşa poate a semna plăţi din banii Reuniunii dacă acelea
vor fi preliminate de adunarea generală sau de comitet, şi dacă cartea de asemnatură va fi contrasemnată de secretar.
f). Plenipotenţele sau constituţiunile de procuratori, avocaţi pentru îngrijirea afacerilor Reuniunii în partea organelor dinafară se subscriu de preşedintă pe
lin~ă contrasemnarea secretarului.
g). Asemenea se subscriu numai de preşedintă şi secretar documentele de le~itimare a mE>mbrilor, circularele şi publicaţiile precum şi procC'selC' verbale ale
a).
b).
c).
d).
e).
f).

adunării.
h). Preşedinta (se) îngrijeşte pentru executarea concluziilor adunării genC'ra!e
~i pC'ntru scontarea casei din timp în timp.
§. 14. Vicepreşedinta suplineşte preşedinta în toate drepturile şi îndatoririle
<'i l Pnform §. precedent, pe cînd aceasta este împiedicată a funcţiona.
§. 15. Secretarul e îngrijitorul sigiliului Reuniunii, duce şi contrasemneazll
procesele verbale ale adunărilor generale şi ale comitetului, face contrasemnările
prf'văzute în §. precedent punctele d. e. f, g.
§. 16. Bibliotecarul şi arhivarul îngrijesc de înregistrarea şi conservarea rechizitelor, opurilor şi a cărţilor Reuniunii. Fără concesia prealabilă a preşedintei
nu se vor da afară nimic din obiectele încredinţate lui.
§. 17. Casiera trebuie să fie cauţionată. Ea încasează banii Reuniunii, poart;l
(întocmeşte n.n.) raţiuni despre ei. Ea îngrijeşte ca taxele şi alte datorii restante ale Reuniunii să se încaseze la timpul său. Ea pregăteşte şi subştcrne raţiu

nile anuale adunării generale spre revizie, ea este responsabilă pentru casa Reuniunii.
§. 18. Controloarea are (dreptul) de a contrasemna toate actele de raţiuni şi
cont:·olează averea Reuniunii şi manipularea ei.

43 - Acta Mvsei Porolissensis -
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SECŢIUNEA

Adunarea

IV

generală

ţine în fiecare an una adunare generală şi, de vor cere
mai multe.
§. 20. Adunarea generală va consta din membrii fondatori şi ordinari cu
vot decisiv. Membrii onorari au voie a intra în adunare cu vot consultativ.
Conchemarea adunării se va publica în unul sau mai multe jurnale din
patrie şi după împrejurări membrii fondatori şi ordinari se vor chema şi deosebit.
Timpul şi locul adunării generale ordinare pentru cea mai de-aproape sesiune se defige (stabileşte - n.n.) prin adunarea generală precedentă, iar a celei
extraordinare prin preşedintă.
§. 21. In adunarea generală numai acei membri fondatori şi ordinari au
vot care se înfăţişează în persoană.
§. 22. Adunarea generală:
a). Alege prin majoritatea voturilor din sinul său pe oficialii Reuniunii;
b). Alege din sinul său dintre membri femei un comitet statatoriu din 6
membri ordinari şi 3 supleanţi. Oficialii Reuniunii afară de preşedintă, vicep1·eşedintă şi secretar, pentru care se observă dispoziţiunile §. 13 punctul a, 14 şi 15
care şi fără alegeri deosebită, ca atare au vot în adunările comitetului, numai
dacă prin adunarea generală sînt aleşi de atare;
c). Consemnează principiile conducătoare Ia înaintarea scopului Reuniunii şi.
administrarea averii ei;
d). Decide despre primirea membrilor;
e). Examinează raţiunile anuale;
f). Prelimină cheltuielile Reuniunii pc anul viitor şi împuternicesc pe comitet
pentru efectuarea lor;
g). Decide suma de ajutorare, premii şi stipendii pentru şcoli, şcolăriţe. şi
pentru industria de casă;
h). Decide şi prefige (stabileşte - n.n.) asupra remunerării şi sumei de remuneraţie pentru oficialii Reuniunii;
i). Prefige timpul şi locul adunării generale ordinare cele mai apropiate.
Toate acestea prin majoritatea voturilor.
§. 23. Adunarea generală poate propune modificări în statute, însă acesta numai prin voturile 2/3 părţi a membrilor prezenţi şi modificările propuse num,'.li
atunci vor avea valoare, dacă acelea vor cîştiga înalta aprobare. Insă scopul şi
caracterul Reuniunii nu va putea deveni obiect al dezbaterilor şi al concluziilm·
adunării sub nici o condiţie.
§. 24. Concluziile adunării generale numai atunci vor avea putere legală, dacă
adunarea a fost conchemată conform §. 20 cel puţin cu 15 zile mai înainte şi
afară de preşedintă şi secretar au participat în sesiunea adunării generale~ cel
puţin 10 din membrii fondatori şi ordinari.
§. 25. Reuniunea va avea fond de rezervă neatingător care se formează din
capitolele constituite de membrii fondatori şi din a 10-a parte a taxelor anuale şi
a interl'selor fondului de rezervă. Celelalte 9 părţi din taxe şi interesele fondului
de rezervă, precum şi darurile şi alte venituri ale Reuniunii se vor întrebuinţa în
fiecare an spre promovarea scopului Reuniunii.
§. 26. Adunarea generală decide prin majoritatea voturilor, iar dacă voturile·
sînt împărţite în mod egal, atunci prin voturile acelor la care s-a adăugat pre-

§. 19. Reuniunea va

împrejurările,

şedinta.

§. 27. Dacă Ia adunarea generală lipseşte preşedinta, pentru conducerea consultărilor

se alege una preşedintă ad-hoc, care pentru acea adunarea generală aretoate dn'pturile şi datoriile preşedintei.
§. 28. Procesele verbale ale adunărilor generale se autentifică prin comisia
de 3 aleasă spre acest scop din sinul adunirii.
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V

Comitetul Reuniunii
§. 29. Adunarea generală (se) îngrijeşte de agendele curente al ·neunlunll din
~edin1.ă

în
form §. 22.

şedinţă,

pe cind ea nu e

adunată,

prin un comitet al Reuniunii con-

§. 30. Comitetul se alege prin adunarea generală pe cite 3 ani. Membrii comitetului pot fi realeşi.
§. 31. Comitetul va ţine de regulă tot la 6 luni cite o şedinţă regulată ln
<·azuri urgente şi mai adeseori.
Şedinţa comitetului se convoacă prin preşedintă, şi in absenţa acesteia prin
vicepreşedintă, care totodată duc (conduc n.n.) şi prezidiul in şedinţă. Lipsind
(atit) preşedintă cit şi vicepreşedinta, se alege pentru şedinţa respectivi una
preşt'dintă ad-hoc dintre membrele de faţă.
§. 32. Deciziile comitetului numai atunci au valoare, dacă afară de preşedintă
şi Sf c retar au luat pare cel puţin 3 membri. Comitetul încă decide după majo1·itatl'ii voturilor membrilor prezenţi.
Membrii supleanţi au vot decisiv numai dacă din şedinţă lipseşte vreun
membru regulat.
§. 3:1. Datorinţele şi drepturile comitetului sînt:
a). A decide asupra reclamaţiunilor membrilor Reuniunii contra oficialilor
ei iscate din calitatea lor de membri ai Reuniunii. Oficialii acuzaţi nu pot lua
parte in acele şedinţe pînă cînd nu li se pertractează cauza.
ln contra deciziilor comitetului este recursul deschis contra adunării generale.
b). Va îngriji pentru încasarea taxelor de membrii şi de adunarea de ajutoare pentru scopul Reuniunii.
c). va îngriji şi va da voie preşedintei pentru acoperirea din casa Reuniunii
a spt'selor curente preliminare.
d). Va priveghea (supraveghea - n.n.) şi din parte ca afacerile oficialilor
să se efectueze cu acurateţe şi corespunzător scopului Reuniunii.
§. 34. Procesele verbale ale şedinţelor comitetului se autentifică prin o comisii· de 3 aleasă spre acest scop din şedinţă în şedinţă.
§. 35. Limbă oficială a Reuniunii în toate afacerile ei va fi cea română,
membrilor necunoscători de limba română li este iertat în adunări a se servi
şi de altă limbă.

SECŢIUNEA

Determinaţiuni

VII

generale

§. 36. Datoriile şi drepturile membrilor fondatori şi ordinari sînt ca să se

conluc~e
adunănle

din toate puterile spre sprijinirea şi înaintarea scopului Reuniunii; în
generale pot face propuneri pentru înaintarea scopului Reuniu1J,ii; şi au
vot decisiv în adunările generale conform § 20, 21.
§. 37. Fiecare membru încetează de a fi membru al Reuniunii:
.a). Prin moarte,
.b). Prin retragere voluntară,
.r·). Dacă încetează a plăti taxele anuale,
d). Dacă se va decide prin decizia adunării generale.
Excluderea se poate decide numai prin 2/3 părţi a voturilor membrilor pre-

zenţi.

§. 38. Dizolvarea Reuniunii se poate decide singur în adunarea generală conanume spre acest scop cu 3/4 părţi din voturile membrilor prezenţi. Afară

chemată
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de acest caz Reuniunea se va privi dizolvată cind membrii ei fondatori şi ordinari
ar deveni la un număr numai de 10.
In acest caz averea Reuniunii va trece în posesia Asociaţiei transilvane pentru
literatura română şi cultura poporului român, care această avere o va intrebuinta
pentru ajutorarea şcoalelor române confesionale din comitatul Sălaj cu deosebită
consideraţie la şcoalele de fetiţe.
§. 39. Deciziile adunărilor generale, cari ar ţine la modificarea statutelo1·,
dizolvarea Reui;iunii, şi atunci dispunerea despre averea Reuniunii, nu se vor
putea efectua pmă după aprobare din partea înaltului Minister de interne reg. u.
§. 40. Reuniunea nu se poate abate de la scopul ei prescris şi circumscris în
§. 2, şi dacă s-ar abate sau ar urma o procedură, prin care ar vătăma interesul
statului, sau ar periclita averea Reuniunii sau a membrilor ei, regimul este îndreptăţit sistînd lucrările Reuniunii - a ordona cercetare, şi după rezultatul
cercetării a se desfiinţa cu totul Reuniunea.
Primite în conferinţa femeilor române sălăjene \inu tă la 20 ianuarie l!Hl l în
Şimleu Selajului.
Maria Cosma m.p.
preşedintă

31. 246

szăm

Lătta

a magyar kiralyi belligyminiskr.
Budapesten 1881 junius h6 2G-en.
A minister helyett
PRONAY S. K.
allamtitkar

(L.S.)

AUS DER GESCHICHTE DER RUMANISCHER KULTUREL INSTITUTIONEN VON SĂLAJ. DIE VEREINIGUNf
DER IRUMĂNISCHEN FRAUEN VON SALAJ
(Z

NAŢION'ALEN

u s a m m e n f a s s u n g)

Die Verfasser legen einige Daten uber die Gri.indung, die Statuten und die·
des kulturell-nationalen Frauenvcreines RFRS vor.
Das Studium hebt hervor, dass die RFRS sich im November 1881 unter den
ersten kulturellen Frauenvereinen des Landes, in Şimleu! Silvaniei gri.indete, und
als Prăsidentin Clara Maniu, die Mutter von Iuliu Maniu, dem ki.inftigen Prăsi
denten des Consiliul Dirigent al Transilvaniei (Leitenden Rates von Siebenbi.irgen).
Die Gri.indungsstatuten des Vereines, gedruekt 1881 in Gherla, bestimmen als
seine wichtigsten Ziele die Viirderung des Volksunterichtes, und der Hausindustrie
unter den Frauen des Kreises Sălaj, vor Allem in Şimleu Silvaniei.
In fast sechs Jahrzehnten ihres Bestehens (1881-1940) spielte die Ven:-inigung neben der Abteilung der ASTRA fUr Sălaj und der Vereinigung der
rumănischen Lehrer aus Sălaj eine bedeutende Rolle zur materiellen unt! rnoralischett Forderung des rumiinischen Unterichtswesens - (sie gri.indete 1889 die
Elementarschule von sechs Klassen fi.ir Mădchen in Şimleu Silvaniei) -· sowie
sămtlicher kultureller Bestrebungen der Rumănen von Sălaj, die vor der g,rossen
nationalen Einigung eine ri.icksichtlosen nationalen Unterdruckung seitens der
osterreichisch-ungarische Doppelmonarchie unterworfen waren.
·
In der Zwischenkriegszeit entfaltete der Verein seine Tatigkeit vorzilglic!L im
Gebiete der iiffentlichen Wohlfahrt (Schutz der Witwen und Weisen, Erziehung
filr Mi.itter und Kinder in den zi.iruckgebliebensten Landgemeinden, Unterstritzung
der durch Katastrophen Geschădigten, moralische und ăsthaetische Erziehung der
Frau durch Zusammcnki.infte und in allen Ortschaften des Kreises organisi.>.rte
Tătigkeit

Vortrăgc.
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Planşa I. I. l'rezidentclc Rem:iiunii Femeilor R•n11~ne Sctl(1jene

2. Clara Maniu (născută Coroianu) prima preşedintă a R.F.R.S.

3. Ulcn:i Acin, prescdintă a R.F.R.S_
între 1924 -1932

(1881-1897)
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II. I. Consiliul de conducere a R.F.R.S. între 1924-1929

2. Dr. Alexandru Aciu,
consilier al R.F.lCS. între 1924 -1932
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SFATUITORUL - PUBLICAŢIE.A DESPARŢAMINTULUI
RIDA-HUEDIN AL ASTREI

· Incă de la înfiinţare Astra şi-a propus să mobilizeze toate forţele
intelectualităţii pentru cultivarea sentimentului naţiona1 l, adunările acesteia de după 1861 cerind tot mai insistent ca activitatea „să fie nemijlocit îndreptată asupra masei poporului român" 1 • Pentru realizarea aces-

tui obiectiv a creat un sistem organizatoric mereu perfecţionat, alcătuit
din despărţăminte, cercuri şi agenturi, pentru a se ajunge „în mai de
aproape atingere cu poporul. .. " 2 • In acest scop în 1899 a luat fiinţă despărţămîntul Hida-Huedin 3 •
Despărţămîntul a cuprins pe la 1910 membri din 80 localităţi de pe
valea Almaşului şi din zona Huedinu1lui, grupaţi în cercul Huedin şi
în cercul Hida. In acest an comitetul despărţămîntului avîndu-1 ca preşedinte pe doctorul I. Tămaşiu, şi-a propus să dea curs îndrumărilor
conducerii asociaţiei: „iniţierea de studii şi editarea de publicaţii literare, ştiinţifice şi artistice" 4 •
Adunarea generală ţinută la Rida în 23 octombrie 1910 a hotărît
editarea unei gazete pentru românii din această zonă, publicaţie care
„să fie abecedarul culturii româneşti la vetrele noastre" 5 • Comitetu1l despărţărnîntului întrunit în şedinţa din 23 noiembrie 1910, ţinută la Huedin
a stabilit ca publicaţia să se numească „Sfătuitorul. Foaia poporală a
despărţămîntului Rida-Huedin al Asociaţiunii pentru literatura română
şi cultura poporului român".
Articolul inaugural, „Iubit popor românesc", preciza intenţii'le gazetei
de a instrui populaţia din zona munţilor Vlădeasa spre „a lăţi cunoştin
ţele folositoare" întrucît „avem frumuseţea, tăria şi mintea ageră, să
cîştigăm şi învăţătura, cultura de lipsă, ca astfel să fim vrednici fii ai
strămoşilor noştri" 6 •

La scurt timp, presa română şi maghiară din Transilvania a luat
act de apariţia publicaţiei. Gazeta Transilvaniei aprecia că „întîia oară
1

2.

Telegraful Român", nr. 64, 1880.
Transilvania, nr. B, oct. 1897, pag. 13-l.

Din iniţiativa lui A. Munteanu din Huedin. E.
Popa din Hida.
4 Transilvania, nr. 7, aug. 1897, pag. 169.
5 Sfătuitorul, nr. 1, ian. 1911, pag. 2.
6 Idem.
3
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se întîmplă că un despărţămînt a•l Asociaţiunii să-şi creeze un organ
cultural propriu. Faptul este vrednic de laudă şi de imitat. Noi salutăm
noua foaie şi-i dorim viaţă lungă" 7 •
Prin cele 18 numere ale Sfătuitorului, apărute în perioada ianuarie
1911-decembrie 1911, membrii de seamă ai despărţămîntului, învăţători,
medici, preoţi, funcţionari ai băncii Vlădeasa din Huedin, şi-au făcut
cunoscute năzuinţele şi acţiunile iniţiate pentru a ridica cunoştinţele şi
conştiinţa populaţiei, şedinţele cercurilor, şezători<le literare, conferinţele
prpcum şi activitatea celor două biblioteci din Huedin şi Hida. Pe diverse căi s-au străduit să popularizeze activitatea despărţămîntului Astrei, să coopteze noi membri şi să realizeze obiective instructiv-educative
pentru populaţia românească din zonă, întrucît regimul dualist austrollngar ducea o politică de deznaţionalizare.
Printr-un şir de articole, publicaţia a încercat să reunească sub
acelaşi drapel membrii celor 80 de '1ocalităţi, în scopul realizării idealuril-0r naţionale. Nu fără riscuri şi ameninţări din partea aut-0rităţilor, ca
cele ale tribunalului din ClujS, s-au scris articole cu un profund conţ::iut patriotic, cum au fost: „Iubit popor românesc", „Anul nou cu bine",
„Limba de maică", „Cum am fost, cum sîntem şi cum o să fim", „Sub
acuză", „Legea românească", „De la fraţii noştri din ţară".
Plin de semnificaţii este articolul „Limba de maică", în care se subliniază că această •limbă este o moştenire păstrată de la strămoşi, o icoană a originii noastre şi în acelaşi timp un mijloc de legătură, fiind „învăţată de la maicele noastre, ea e înrădăcinată în sufletul, în inimile
noastre şi este cea mai scumpă comoară a noastră"!'. Subliniind valoarea
ines::mabilă a limbii române, păstrată uneori cu jertfe, arţicolul atrage
atenţia că „sîntem datori să g,rijim de această avuţie, care nu este
numai a noastră. care tră'.m acum, ci este averea copiilor noştri, datori
fiind să o lăsăm lor curată, nepătată" 10 • Întradevăr, 1limba a demonstrat
puterea ei de rezistenţă în faţa tentativelor străine de a o desfiinţa.
Aceeaşi temă este reluată după două luni în articolul „Cum am fost,
cum sîntem şi cum să fim?", în care autorul de teama regimului nu şi-a
semnat numele, aduce ca argument cei 1800 de ani de cînd existăm ca
popor şi că de-a lungul acestei perioade unii au încercat „să ne ia limba şi
legea noastră strămoşiască, ce1e mai scumpe moşteniri ale noastre şi
iată acum după 1800 de ani nec:ăţiţi stăm" 11 •
Pentru a rezista politicii de deznaţionalizare, Sfătuitorul a îndemnat pe ţărani să-şi dea copiii la şcoală şi să iubească patria şi pămintul.
Din cauza acestor idei redactorul responsabil Emil D. Măcelariu a fost
; Gazeta Transilvaniei, nr. 285, din 1911.
Tribunalul regesc din Cluj a acuzat pe E. Măcelariu, redactorul-responsabil
de politică prin gazetă, a~a cum rezultă din şedinţa ţinută în septembri1· 1911.
'i Sfcltuilorul, nr. :1, fcbr., 1911.
10 Ibidem.
11 Sfătuitoru!, nr. (i, martiP 1911.
8

că

se

ocupă

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Sfătuitorul

-

publicaţii~

a Astrei

677

pus sub acuzaţie de tribunalul regesc din Cluj. De aceea, articolul „Sub
acuză", dezvăluie: „Se vede că nici noi nu vom putea încuraja soarta
tuturor gazetarilor români şi nouă ne va fi dat să suferim pentru gîndul
bun şi dragostea ce o avem faţă de ţăranul nostru ... " 12 •
Atitudinea curajoasă a publicaţiei, care a continuat să ia poziţie, a
determinat tribunalul să-l achite pe autor 13 .
Din cînd în cînd s-au strecurat articole în care răbufneau plîngeri,
greutăţi şi

necazuri, piedici în calea progresului românilor. In numărul
din ianuarie 1911, Sfătuitorul, făcînd bilanţul anului expirat arată că
„nici anul acesta nu a fost mai bun pentru noi românii decî.t anii pc-

său

trecuţi"14.

Exploatarea era demascată în articolul „Truda noastră - venitul
altuia", în care prez'.ntă pe ţăran aşezat la baza întregii societăţi, recunoscîndu-se: „e adevăr netăgăduit că toată suflarea pămîntească trăieşte
în rîndul întîi din munca lucrătorului de pămînt" 15 •
Mai multe articole tratau aspecte ale originii şi evoluţiei poporului
român, despre daci şi romani, datini şi obice'.uri, prezintă personalităţi
de seamă ale culturii, cu V. Alecsandr!, M. Em'.nescu, Gh. Bariţiu, I.
Agîrbiceanu, O. Goga, etc.
Bespectîndu-şi titlul, publicaţia îşi propunea să dea sfaturi ţăranilor,
cum să-şi lucreze pămînturi'le, cînd şi cum să facă arăturile adînci, argumentează necesitatea extinderii culturii pomilor fructiferi, extinderea
stupăritului, îngrăş2rea porcilor, păstrarea produselor agricole. De al tfc l
şi conferinţele ţinute la Almaş, Bercea, Baica, Călata, Dragu, Sînrnihai,
Zimbor şi alte localităţi, popularizc:te şi prb1 gazetă, poartă titluri ca:
„Afunzi rea arăturii de toamnă", „Sădiţi nuci", „Despre stupărit~', „ Păs
trarea poamt>1lor", etc.
Printre membrii de frunte ai despărţămîntului s-au înscris învăţă
torii, de aceea, insistenţele lor erau pe linia determinării ţăranilor de
a-şi da copiii la şcoală. In acest scop au ţinut conferinţe în localităţile Mesteacăn, Fildu, Morlaca, Hodişu, Be.rcea, Rogojel şi publlcă articole pe această temă. In februarie 1911 a fost dezbătută circulara primită de la Sibiurn,
în legătură cu organizarea cursuri'lor de alfabetizare a ţăranilor care au
rămas neştiutori de carte, iar în numărul următor s-a publicat articolul
„Insemnătatea cititului", dezbătîndu-se proverbul „Ai carte, ai parte,
n-ai carte, n-ai parte"n.
In acelaşi număr, în articolul: „Zece porunci ale românului", cea de
a patra era formulată astfel: „Tot românul să înveţe carte, a scrie şi a
citi, a calcula, altcum este pierdut" 1 ~.
Idem,
Idem,
11 Idem,
5
1 Idem,
I; Icl<:m,
17 !dem,
1" Id•'m.
12

ll

nr., 13-14, iul., 1911.
nr. 17, oct., 191.
nr. 2, ian., 1911.
nr. 10. iun„ 1911.
nr. :1, kbr., l!Jil.
nr. 4, kbr., 1911.
ur ~. mart.. 1911.
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După alte şase numere tema a fost reluată sub titlul „Să învăţăm,
să lucrăm, să păstrăm şi să asigurăm", formulînd maxima: „A învăţa
este cea mai însemnată faptă din viaţa omului" 19 •

1n luna

următoare, în articolul „Despre învăţătură", aceasta era jusca nevoie de căpetenie, astfel: „bătrînii albiţi de greul vremii
au zis că omului cu învăţătură îi curge mintea din gură" sau „omul cu
învăţătură are patru ochi", „omul fără învăţătură e ca o frunză pe apă,
se duce încotro o dl1ce valul" 20 • Sfătuitorul încearcă să convingă că omul
H'1ră învăţătură „nu ştie povestea trecutului, nu ştie suferinţele şi durr'rile npamului, nu ştie cine ne-a făcut rău, cine bine, cine ne iubeşte
şi cine ne duşmă·neşte. Toţi românii trebuie să cunoască pe Alecsandri,
Eminescu, Coşbuc, Goga şi alţii care au turnat în versurile lor toată
bucuria, toată durerea, patimile şi visurile noastre, precum şi faptele
mari ale voievozilor noştri ... Mai bine să faceţi orice pagubă decît să
tificată

nimîneţi fără şcoală românească bună"~'.

În numărul său din decembrie Sfătuitorul a reluat problema arză
to;:,re sub tit:ul „Ai carte, ai parte", sub'.iniind: „Dacă voim ca neamul
nostru să fie cinstit şi mare, atunci să batem calea şcolii unde se cultivă
mintea, inima ~i iubirea de patrie, căci numai cel ce are carte, are
parte" 22 .
O :atur[1 :;'nportantă a activităţii despărtămîntului popularizată prin
Sfătuitorul, a· fost cea culturală. S-au organizat şezători literare, majoritatea în Huedin, pe teme ca: „Dragostea în poezia lui Eminescu" 23 ,
„Patriotul V. Alecsandri", etc. Cu toate că au fost urmate de recitări şi
cîntece, serateie nu s-au bucurat de numărul dorit de ascultători.
Rubricile: „Foiţa Sfătuitorului", „Noutăţi", „Sfaturi şi învăţături" au
fost mai sărace, cu materiale mai puţin semnificative; în ele erau descrise
şedinţe:e, şezătorile, conferinţe:e poporale, încercările literare, ca: „Vasile
şi Varvara'', „Moţul cu pita cea domnească", etc. Creaţiile sint străbătute
de o doză df' tristeţe, aşa cum sînt spre exemplu versurile:
„Prindeţi cu toţii, boii-n jug,
Că astăzi mergem la plug
Să trudim şi să arăm
Griu curat să sămănăm

Ca să facem multă pîine
Ca s-avem de azi pe miine"2s.
Idem,
Idem,
21 Idem,
22 Idem,
21 Idem,
11 Idem,
2' Idem,
» Idem,
19

20

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

10, iun., 1911.
13-14, iul., 1911.
15, aug., 1911.
18, dec., 1911.
8, mai, 1911.
3, febr., 1911.
4, febr., 1911.
6, mart., 1911.
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Mănunchiul de intelectuali care au editat Sfătuitorul nu i-au putut
asigura o bază financiară solidă, contribuţiile insufidente ale membrilor
şi prea micul aport al băncii de credit „Vlădeasa" din Huedin au determinat pe redactori să reînnoiască de cîteva ori în coloanele foii rugămintea de a se înscrie noi contribuabili, noi membri, noi susţinători.
Negăsindu-i au încetat editarea publicaţiei în decembrie 1911, conside
rînd că întreruperea nu este decît temporară. Dar a trecut mult timp şi
abia în 1925 au editat o nouă publicaţie, cu numele „Huedinul", care, în
primul număr informa publicul despre aceleaşi intenţii: „să trezească
dorul de învăţătură în masele largi ale poporului nostru şi să păstreze
pentru posteritate o parte din sufletul măreţ al neamului nostru din
părţile acestea"26.
Dorinţele, stăruinţele şi eforturile lor au pătruns în conştiinţa mulţimii, care le-a înfăptuit în anii epoc'.i noastre.

NICOLAE

SFĂTUITORUL

-

ŞTEIU

PUBLICATION DE LA FILIALE HIDA-HUEDIN
DE L'ASTRA
(Re su m c'')

En 1910 la filiale Hida-Huedin de la socicte culturelle ASTRA a decide·
d'editer une publication propre - Sfătuitorul - (le Conseilleur) pour diffuser la,
culture parmi Ies roumains de cette region et pour s'opposer meme par cette voie
a la politique de denationalisation du regime hungrois.
Par Ies 18 numeros parus dans la periode Janvier-Decembre 1911, des instituteurs, des pretres et des fonctionaires de la vallee d' Almas et de la depression•
de Huedin, ont cherche de cultiver l'amour pour la langue, pour l'histoire et pour
la culture du peuple roumain, de determiner les paysans roumains d'envoyer leurs.
enfants a l'ecole et de mieux cultiver la terre.
La publication a popularise l'activite de la filiale Astra, Ies fetes folcloriques.
de la region et Ies essais litteraires des quelques membres.
En Decembre 1911, pour des raisons financieres, la publication cesse sa,
parution.

2

o Huedinul, nr. 1, oct., 1925.
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UNIUNEA LUPTATORILOR

ln sînul luptelor de

MEMORANDIŞTI

clasă, a bătăliilor purtate de masele populare din

noastră pentru libertate şi dreptate socială, pentru apărarea fiinţei naţionale şi neatîrnare, pentru progres şi civilizaţie, un moment de
seamă l-a constituit mişcarea memorandistă din anii 1892-1894. Memorandumul - Biblia politkă a poporului românesc, un simbol de credinţă prin care românii din Transilvania şi-au manifestat în mod
ferm hotărîrea de a lupta împotriva dualismului austro-ungar, de a se
afirma ca naţiune de sine stătătoare, în deplinătatea drepturilor lor la
viaţa suverană şi independentă, a fost înaintat Curţii de la Viena de o
impunătoare delegaţie de 300 de persoane din toate straturile societăţii

patria

româneşti,

o adevărată reprezentantă naţională 1 • „In anU!l 1892, cînd

ctpăsarea politică, socială şi economică a românilor ardeleni, prin suirea
la <::îrma ţării a lui Banffy Dezso a trecut toate marginile - sublinia
~m delegat poporul român a hotărît ca toate prigonirile, relele şi nedreptăţile ce bîntuie acest popor, să fie cuprinse într-un document numit „Memorand" şi acesta prezentat împăratului din Viena ca semn de

protest al neamu•:ui românesc. Pelerinajul memorandist a durat din 29
mai la 10 iunie. Deputaţia a avut 300 de membrii delegaţi ai judeţelor.
Din fiecare judeţ erau aleşi 5-6 deputaţi" 2 • Toţi - „domni şi plugari"
- erau animaţi de acelaşi gînd: „gata de orice jertfă", totul „pentru
naţiune, nimic pentru noi"a.
Care a fost destinul memorandiştilor în decursul anilor? Răspunsul
îl găsim în memoria documentelor arhivistice.
Memorandiştii au fost victimele manifestărilor şovine organizate şi
desfăşurate sub protecţia autorităţi'1or dualiste. Drumul de întoarcere
de la Viena a fost presărat de suferinţe; ajunşi acasă, la căminele lor,
au fost „umiliţi şi torturaţi", tîrîţi „în faţa tribunalelor maghiare şi condamnaţi pe capete" pentru că s-au ridicat în „apărarea drepturilor ro1 Comitetul naţional prezidat de dr. Ioan Raţiu, constituit
Conferinţei naţionale ţinută în zilele de 10 şi 11 ianuarie 1892, a

în baza hotărîrii
dispus a se alege
în toată ţara „bărbaţi de încredere" ca membrii al delegaţiei, care avea să ducă
la Viena „Jalba şi protestul unui popor vrednic de o soartă mai bună", Această
hotărîre „a străbătut dintr-o dată pînă în ultima colibă a văilor ascunse" (I. B.
Boiu, Cu Memorandul Za Viena. Amintiri. Sibiu, 1932, p. 6).
2 Arh. Stat Bucureşti, fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dos. 228/1939,
f. 5.
a I. B. Boiu, op. cit., p. 5

şi
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mânilor ardeleni" şi au „manifestat spre întregirea neamului". A:exc
Fedorca 4, unul din cei 300 delegaţi, descrie astfel calvarul memorandişti
lor: „Ardealul a fost prefăcut într-un vast cîmp de inchiziţii, teroare,
măceluri, temniţă, omoruri şi martirizări. împotriva lor s-au dezlănţuit
prigoane înfricoşătoare. In urma Memorandumului, unii au fost umiliţi
şi torturaţi, alţii au fost insultaţi şi loviţi. Li s-au distrus casele, li s-a
confiscat întregul lor avut, au fost sărăciţi pînă la extrem. Au az\·îriit
în ei cu pietre. Au fost batjocoriţi" 5 •
In acele zile grele, atît pentru ei cit şi pentru românii transflvănc:1i,
memorandiştii erau conştienţi că activitatea lor neobosită, „simbolul unei
colectivităţi româneşti", întreaga mi'şcare memorandistă, prin caracterul
ei, prin scopul urmărit şi mai ales prin consecinţele sale, se constituie
ca parte integrantă a luptei de eliberare naţională a românilor la cumpăna seco•:clor XIX şi XX. „Noi releva cu mîndrie un memorandist
- în împrejurările grele, într-un stat dominant, străin, fără să ne cruţăm
şi punîndu-ne zilnic în joc libertatea personală am luptat cu cinste şi
fo:os pentru izbînda ideilor noastre naţionale pe măsură ce am adus în
masa întunecoasă a neamului lumina conştiinţei de sine şi-i arătam drumul de libertate şi cultură" 6 .
Condamnarea şi întemniţarea unor memorandişti, ca urmare a procesului desfăşurat la Cluj, în safa „Redutei", între 7-25 mai 1894, n-au
însemnat înfrîngerea voinţei de luptă a poporului român; lucru pe care
a trebuit să-l recunoască chiar unul din principalii acuzatori, Ia sfîrşitul
procesului, prin cuvin'tele: „Dumneavoastră sînteţi condamnaţi, dar învinşi sîntem noi".
Pentru „ţara 11oastră, una şi eternă", memorandiştii „au luptat, au
suferit întemniţări şi pauperizări"; triumful neamului românesc •I-au plătit
„cu chinurile robiei" şi unii dintre ei „ale morţii" 7 • O parte din memorandişti s-au stins din viaţă la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XX: Aurel Suciu în 1898, Nicolae Cristea,
Ioan Raţiu şi Patriciu Barbu în 1902, D. P. Barcianu în 1903, Gh. Domide
în 1909, D. Roman în 1917, Rubin Patitia în martie 1918 etc. Marea majoritate a IJ.or au ajuns însă să-şi vadă visul împlinit, unii fiind ei îns~i
purtătorii drapelului deslvîrşirii unităţii naţionale.
• Alexe Feciorea a participat la Viena ln calitate de reprezentant al judeţului
Sllaj. Pe atunci era profesor la gimnaziul romano-catolic din Şimleu! Silvaniei.
A fost persecutat „lisat pe drumuri, bombardat cu pietre• şi a „suferit persecutlri
şi daune pentru drepturile românilor ardeleni şi pentru aUtudinea manifestat! spretntregtrea neamului". De asemenea, autorttlţlle dualiste „l-au dat afarA din slujbA", lAsindu-1 ,,muritor de foame pentru totdeauna şi exilat pe 10 ani"; clsuţa pe:
care o avea a fost "dlstrusl pini la pAmlnt".
Arh. Stat. Bucureşti, loc. dt.
5

Idem, f. 9.
•Idem.
1 Idem, f. 22.
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Printre zecile de mii de români ţărani, muncitori, in'telectuali
etc. - ce s-au adunat, ca torentele şi rîurile revărsate, la Alba Iulia, în
acel memorabil 1 d~embrie 1918, ca să hotărască pentru veşnicie soarta
Transilvaniei se aflau mulţi memorandişti. Au ascu'ltat, cu inimile deschise şi frunţile semeţ înălţate, Declaraţia adoptată de oei peste 100.000
de reprezentanţi ai tuturor satelor şi oraşelor transilvănene. Atunci, în
momentele înălţătoare, de răscruce pentru destinele mîndrilor fii din
spaţiul mioritic, cind s-au împlinit vrerile şi dorinţelle milioanelor de
români, de pe ambele versante ale Carpaţilor, au constatat din nou, cu
sentimentul împlinirii, că ei, memorandiştii, reprezentanţii unei generaţii eroice, şi-au adus o însemnată contribuţie la înălţarea puternicei
coloane a edificiului naţiunii române. „Procesul memorandiştilor - nota
peste ciţiva ani un bătrîn memorandist - a fost un proces de străduinţe
seculare, îmbogăţind măreţia supremă a istoriei noastre. Memorandiştii,
prin iubirea de neam şi patrie, au făurit visul de aur, contribuind cu
abnegaţiunea cea mai neprihănită Ila dezrobirea, întregirea şi libertatea
neamului românesc". Prin „muncă statornică şi nepregetată" au contribuit la „izbînda dreptăţii istorice", la „înfăptuirea României Mari". Memorandumul „a triumfat, neamul românesc s-a întregit" 8 •
Predînd ştafeta unei generaţii mai tinere, dornice de afirmare în
viaţa politică, economică şi socială a ţării întregite generaţiei marii
Uniri de la 1918 - memorandiştii - cîţi au mai rămas în viaţă - au
continuat să muncească cu abnegaţie pentru dezvoltarea şi propăşirea
României întregite 9 • „Dorinţa noastră
declara unul din vechii
luptători este ca această operă a înfăptuirii şi întregirii de neam, la
(:are am contribuit cu toţii, şi pentru care noi memorandiştii ne-am pus
în joc averea şi viaţa, să trăiască în veci şi să înflorească". In semn de
preţuire şi recunoştinţă 10 , statul român a acordat tot sprijinul materiail
~i moral foştilor luptători pentru cauza întregirii neamului ori familiilor
acestora.
8

Idem, f. 9.
e Vasile Lucaci, de plldA, ln calitate de membru al Parlamentului a militat
cu consecvenţi pentru lmbunătAţirea soartei ţlranllor, faţl de care o viaţă întreagă a fost mai mult declt un prieten, a fost un tatA şi fiu ln acelaşi timp.
S-a bucurat lnsA puţin timp de roadele Unirii, deoarece la 29 noiembrie 1922 se
stinge din viaţl într-o odăiţă modestA dintr-o stradl laterali din Satu-Mare. Adudndu-i un ultim omagiu, prietenul şi fostul lui ucenic, O. Goga, a spus: „Toate
steagurile se pleacl ln faţa acestui sicriu, asupra cAruia, ln numele ardelenilor cu
care ai pribegit ieri pe drumul idealului, părinte Vasile, eu smerit ucenic, arunc
asUlzi un bulgAre de ţlrlnA". Teodor Mihali, supravieţuitorul tuturor memoran<liştilor Intemniţaţi, de asemenea, ca deputat, senator şi primar al Clujului (21
aprilie - 21 octombrie 1926; a'3 iunie 1927-24 iulie 1931) a depus o rodnici activitate pentru consolidarea Unirii din 1918.
10 Consiliul Naţional Român din Arad, şi-a exprimat, la 10 decembrie 1918,
in unanimitate „mulţumita şi recunoştinţa sa faţl de activitatea d-lui preşedinte
Mihai Vellciu, cAruia li transmite cele mai cAldW"Oase fellcitAri. Se lnchinA cu
mall înaintea activitAţil sale lndelungate, care a Jertfit-o pentru binele şi prosperitatea neamului nostru românesc" (V. Netea, Istoria Memorandului, Bucureşti.
1947, p. 423).
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La 29 mai 1931, cei 42 memorandişti 11 „ajunşi la adînci bătrîneţe'\
„prin satele şi oraşeile" ţării, au constituit „Uniunea Luptăto
rilor Memorandişti" cu sediul la Cluj, în scopul: „menţinerii spiritului
de solidaritate şi legături de cămărăderie cu toţi aceia care au lucrat,
suferit şi jertfit pentru întregirea neamului românesc", ajutorarea „luptătorilor săraci, slabi şi fără adăpost" şi a familiilor acestora; participării '1a „acţiuni patriotice"; încurajării „iniţiativelor folositoare ţării şi
neamului"; insuflării la generaţia tînără a iubirii „de neam şi patrie";
spr1Jm1r11 membrilor ei „din punct de vedere economic, filantropic şi
cultural"; propagării prin adunări, manifestări publice, comemorări conferinţe şi serbări a ideilor de „patriotism şi so~idar:tate naţională" în
Yederea susţinerii şi apărării „drepturilor neamului român" 12 .
În afara membrilor activi, proveniţi d;n rînclul „luptători'1or aflaţi
Î!1 viaţă, care au luat parte în campania memorandistă din anul 1892"·
şi au fost „componenţi ai delegaţiilor ce au dus Memorandul la Viena".
din Uniune mai făceau parte, ca membrii onorifici, acele persoane care
prin .,activitatea lor ziaristică sau politică au acţionat în mod eficace
pentru întregirea neamului" şi cei ce „au suferit pedepse şi întemn!ţări:
pentru cauza n.aţională din Ardeal". În această situaţie, se aflau, '1a data
c~mstituirii Uniunii, 20 de intelectuali medici, jurişti şi profesori cure în 1892-1894, în calitate de membri ai Societăţii „România Junfi".
au .,participat şi acţionat în campania memorandistă într-un C'ntuz!asm
eroic şi înălţător"t3.
Fiecare membru al Uniunii era dator, în primul rînd, să lupte pentru „onoarea şi prosperarea cauzei naţionale", să fie „un apostol şi tăirăspîndiţi

11 Cei 42 memorandişti au fost: Avram Nicolae (Copalnic Mănăştur SatuMare); Baiu Ioan Baptist (Sibiu), Baiu Olimpiu (Mălin - Suceava), Baliban Antoniu (Unimăt - Sălaj), Berlea Gavrilă (Şiria - Arad), Bilţiu Aurel (!luşi - Someş), Bran Emil (Şimleul-Silvaniei), Chifor Ilie (Unguraş Satu Mare), Colcer
Victor (Baia Mare), Cotuţ Teodor (Cluj), Cupărescu Ioan (Cluj), David Nicolae (Bucium - Şasa), Doctor Emanoil (Viena), Dragomir Teofil (Jibou - Sălaj), Fcdorca
Alexa (Cluj), Georgescu Ilie (Poiana Sibiului), Harsan Victor Pop (Sibiu), Juga
Ilie (Arcalia - Someş), Leuca Filip (Pîncota - Arad), Lăzărescu Nicolae (Şiria Arad), Lenghel Ioan (Oarţa de Sus - Sălaj), Macarie Alexandru (Iernut - Tirnava
Mică), Maniu Cassiu (Cluj), Mlhali Teodor (Cluj), Moga Ilie (Apahida Cluj).
Moldovan Aurel (Ulrichschirchen - Austria), Moldovan Silviu (Arad), Moldovan
Matei (Agriş - Sălaj), Mladin Nicolae (Curtici - Arad), Nicolae Enea (Abrud).
Orbean Romul (Giuluş - Ttrnava Micii), PAtcaş Vasile (Hotoan - Sălaj), Pop Iuliu (Meţentiu - Sălaj), Petrovan Gheorghe (Copalnic Mănăştur - Satu Mare), Pocal Vasile (Letca - Someş), Pop Augustin (Lăpuşul Unguresc - Someş), Pop Şte
fan (Bucureşti), Scurtu Vasile (Vima Mare - Someş), Suciu Gheorghe (Cuvin Arad), Suciu Vasile (Căpuşul de Cîmpie - Turda), Teban Maxim (Căpuşul de Cimpie - Turda), Teban Petru (Căpuşul de Cimpie - Turda).
12 Untunea luptătorilor memorandişti. Statute, Cluj, 1931, p. 1-2.
13 lată numele lor: Aleman Aurel (Sălişte), Anca Gheorghe Juliu (Oradea)".
Borza Alexandru (Abrud), Capşa Ionel (Botoşani), Cintuleac Ioachim (Cernăuţi).
Comşa Nicolae (Sibiu), Fodor Alexandru (Cluj), Gherghel Ilie (Dorohoi), Gregorovici I. (Cernăuţi), Lupu Teofil (Suceava), Morariu Gheorghe (Craiova), Popovicii
Lazăr (Sibiu), Prodancluc Emilian (Cernăuţi), Prostean Octavian (Timişoara), Se-
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măcitor însufleţit al ideilor şi interese'lor româneşti, pînă la ultimele
clipe ale vieţii sale", să facă „orice s-ar cere şi ar fi inerent îndatoririlor
sale de ostaş fidel a dezrobirei naţionale şi întregirei de neam"t4.
In ianuarie 1932 Uniunea, „fidelă tradiţiilor", în baza experienţei
pe care memorandiştii au „făcut-o în şcoala cea mare şi grea a vieţii",
a adresat guvernului şi Corpurilor Legiuitoare un memoriu în problema
conversiunii datoriflor agricole, căruia însă nu i s-a dat curst 5 • Ca urmnre, în mart:e 1933, Uniunea a depus în Parlament un proiect de lege
pr:n care, în afara problemei datoriilor agricole, se cerea: împroprietă
rirea vechilor luptători aflaţi în viaţă cu 15 jugăre de pămînt din rezervele de stat; restituirea celor în drept a proprietăţilor confiscate de
autorităţile dualiste; stabilirea unei rente viagere de 3.000 lei lunar cefor aflaţi în viaţă şi văduvelor lor fără „deosebire de starea lor economică
sau socială"; încadrarea în funcţii administrative a copiilor memorandiş
tilor „dacă întrunesc condiţiile legale"; acordarea de permise gratuite
pentru călătorii pe mijloace de transport şi tratament, în staţiunile climaterice şi balneare etc."rn.
Deoarece lucrurile s-au tergiversat, preşedintele Uniunii, Alexe Fedorca, a adresat la 24 iunie 1938, în numeile memorandiştilor „supravieţuitori ajunşi la adînci bătrîneţe şi grave neajunsuri ale trecutului", un
memoriu preşedintelui Consiliului de Miniştri în care se cerea „o re partiţie naţională pentru suferinţele de multe decenii şi îndeosebi pentru
pauperizarea îndurată din partea adversarilor noştri milenari". Problema
a fost reluată la 10 noiembrie 1938, într-o adunare organizată la Cluj,
împreună cu reprezentanţii autorităţilor, cu care ocazie s-a întocmit un
„Pronunţiament" destinat guvernului. După ce se descrie succint contribuţia memorandiştilor la „dezrobirea neamului", suferinţele îndurate,
în perioada 1892-1918, din partea autorităţilor austro-ungare, se subliniază rolul pe care l-au avut „apostolii românilor" a'lături de maselepo;)ulare, în făurirea destinului poporului român. „Constatăm că ceea ce
face continuitatea patriei române nu sînt nici miniştrii, nici guvernatorii,
sînt apostolii românilor, care de pe vremea primelor lupte şi pînă astăzi
au dăinuit fără întrerupere, fără schimbare, fără scădere şi alcătuiesc
urzeala puternică din istoria românilor. Puterea martirilor românismului
este spirituală şi trainică. Puterea guvernelor, legitimă dar trecătoare,
este şubredă chiar din origine. De durata lor nu atîrnă şi aceea a patriei".

leschi Dumitru (Cernăuţi), Solomon Eugeniu (Blaj), Tarangul Erast
(Cerniuţi)',
Tincu Aurel (Orăştie), Turcan Nicolae (Cernăuţi), Vaida Voivod Alexandru (Bucureşti).
14

15

Untunea luptătorilor memorandişti, Statute, Cluj, 1931, p. 7.
Memoriu în chestiunea asanării datoriilor agricole, Zalău, 1932.

ie Arh. Stat.

Bucureşti,

-44 - Acla Mvsei Porolissensis -

loc. cit., f. 11.
voi. VIll/1984
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In continuare, după ce se cere ca proiectul de lege din martie 1933
„fie pus la ordinea zilei", se arată: „N-am fost, nu sîntem şi nki în
viitor nu vom fi nici profitori, nici oportunişti, nici speculanţi. Noi,
memorandiştii am expus, a treia oară, titlurile drepturilor imprescriptibile şi sfinte a'le naţiunii române pe care duşmanii naţiunii doreau să
fie pierdute pentru veşnicie şi pe care noi memorandiştii le-am regăsit
în toată splendoarea lor. Am arătat calea mintuirii neamului român prin
curaj, prin disciplină naţională, prin iubirea libertăţii neamului român" 17 •
In ianuarie 1939 erau în viaţă 23 de memorandişti, iar în iulie, acelaşi an, 18 „supravieţuitori din cei 300 ai falnicei falange de luptători",
aflaţi într-o situaţie materială grea „datorită silniciei seculare şi pră
dăciunilor claselor superioare a foştilor dominatori" 18 •
In timpul guvernului condus de C. Argetoianu (28 septembrie 23 noiembrie 1939), ca urmare a intervenţiilor dese făcute de Uniune,
s-a acordat celor 17 memorandişti, aflaţi în viaţă, „nedoborîţi încă de
vreme, dar neputincioşi la adînci bătrîneţe, de 75-80 de ani", o pensie
lunară de 5000· lei, pentru suferinţele şi „pălmuirile de care au avut
parte şi prea din ca~e afară din anul 1892, 2;) mai - 2 iunie".
După răpirea nord-estului Transi!vaniei de către horthyşti, ca urmare a dictatului imperialist de la Viena, o „parte din memorandişti au
rămas în teritoriul ocupat", iar alţii, din cauza terorii deslănţuite, au
fost nevoiţi să se refugieze din judeţele din nord-estul Transilvaniei. ln
octombrie 1940 mai erau în viaţă 16 luptători, care în perioada 18921894 au „dezlănţuit campania memorandistă, cerind împăratului de la
Viena să dezlege 'lanţurile de robie ale românilor din Ardeal şi Ţara
Ungurească", pentru care „cutezanţa" au fost „trecuţi o viaţă întreagă
prin persecutări şi suferinţe fără nume" 19 .
Peste cîţiva ani, ultimii „supravieţuitori ai celor 300 de luptători"
au păşit pe drumul fără de întoarcere, cu conştiinţa împlinirii datoriei
faţă de patria română pe care au iubit-o şi slujit-o cu adevărat devotament pînă în ultima clipă a vieţii.
să

TRAIAN RUS

DER VEBEIN DER MEMORANDUMSKllMPFER

(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die anwesende Mitteilung beschreibt die Tătigkeit des Vereins der Meme>randie in Jahre 1931 in Klausenburg (Cluj-Napoca) geschaffen wurde.
Der Verein umfasste ungefăr 42 Memorandisten. dle damals noch ins Leben waren.
Sie wilnschten, in ersten Reihe, die Rechte des rumănischen Wolkes zu schutzen und die Vaterlandliebe bei jugentlichen Generatlon zu einfilhren.

dumkămpfer,

17

Idem, f. 6-7.

Este vorba de: Bolu Ioan Baptist, Boiu Olimpiu, Baliban Antonlu, Biltlu
Aurel, Bran Emil, Colcer Victor, Cuparescu Ioan, Fedorca Alexe, Harsan Victor
Pop, Georgescu Ilie, Maniu Cassiu„ Moldovan Silviu, Nicola Enea, Pocol Vasile,
Scurtu Vasile, Suciu Vasile, Teban Maxim, Teban Petru (Idem, dos. 430/19391940, f. 101).
19 Idem, f. 219.
11
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LA ISTORICUL SOCIETAŢII CULTURALE
„SALAGEANA" A STUDENŢILOR SALAJENI DIN
CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ

In raportul asupra activităţii desfăşurate timp de 10 ani de ·către
Socictatea culturală „Sălăgeana" se afirmă, pe bună dreptate, că anul
1918 - cu cele trei momente ale sale - respectiv unirea Basarabiei,
Bucovinei şi Transilvaniei cu Patria Mamă, - n-a însemnat, de fapt,
sfîrşitul unei lupte duse de veacuri pentru realizarea unităţii şi independenţei naţiona 1le. Că, într-un fel, anul 1918 se revendică şi ca un început al unei noi lupte pe multe tărîmuri, intre care important este şi
cC'l <'ultural. Ţara era, după expresia lui Goga, un „must care fierbe" şi
era nf'voie de conştiinţe tari pentru ca procesul început la 1 Decembrie
Hll8 să rodească. Fără îndoială, toţi marii intelectuali şi-au reunit forţe
le, şi-au consolidat energiile pentru consolidarea unităţii naţionale, pentru propăşirea ţării în planul spiritual.
Studenţii n-au rămas pe dinafară. Incă din primii ani de după Unirea cea Mare ei s-au organizat în societăţi culturale, societăţi ce aveau
ca scop, în principal, culturalizarea satelor. Convinşi că românii merită
„o soartă vrednică de originea lor nobilă", studenţimea sălăjeană, „conştientă de datoria sa, s-a coborît în mijlocul satelor din rîndul cărora
s-a smuls - se spune într-un raport al societăţii - plină de avîntul specific tinerimii şi a început a răspîndi cuhura în mijlocul poporului dornicde ea" 1• Stăruind asupra scopului societăţii fondate în vara anului 1920,
la Zalău, autorul raportului, V. Breban, secretarul general al societăţii,
precizează că studenţii şi-au propus să facă „propagandă culturală cit
mai intensă în Sălaj, prin turnee culturale, conferinţe instructive în domeniul igienei. . . istoriei. . . înfiinţarea bibliotecilor populare ... " 2 etc.
Odată cu societatea s-a născut şi ideea de a imortaliza figura marelui bărbat de la 1848 - Simion Bărnuţiu - prin ridicarea unui bust
la Şimleu Silvaniei, bust ce urma să fie aşezat - după cum s-a şi întîmplat în vara anului 1930 -în faţa liceului românesc din oraşul de la
poalele Măgurii, liceu înfiinţat în toamna anului 1919 şi care, din iniţia
tiva lui Onisifor Ghibu - mare pedagog şi istoric, purta numele ilustrului ideolog al revoluţiei de la 1848 din Transilvania.
1 Dosarul Societ!ţil culturale „SAIAgeana" a studenţilor sâlăjeni din centrur
universitar Cluj, Actul nr. 119 /20 octombrie 1931. Dosar recent predat de autor la
Arh. Stat. Zalilu.
2 Ibidem.
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Rosturile acestei societăţi fiind de-acum clare, să urmarim, prin ani,
felul în care studenţii sălăjeni din Cluj au ştiut să le dea viaţă.
Pentru a se afla cit mai mult în mijlocul păturii de la sate, cea mai
apăsată de-a lungu•l vremii, cea care avea mai multă nevoie de lumina
ştiinţei, studenţii au declanşat o vastă activitate de înfiinţare de biblioteci populare. Pentru aceasta studenţii aveau nevoie de cărţi, pe care le
procurau fie din donaţiile făcute de către unii intelectuali sălăjeni şi de
către membrii societăţii, fie prin Despă.rţămîntul central al „Astrei" de
la Sibiu, fie apelînd la bunăvoinţa Ministerului Instrucţiunii Publice,
la instituţia din urmă cererile societăţii neavînd ecoul scontat. Adresînd
„Astrei" din Sibiu rugămintea de a le pune la dispoziţie, gratuit, cit mai
multe cărţi „cu conţinut moral, naţional (cultural), literar şi economic,
pe cari în numele „Astrei" să le împrăştiem printre plugari, înfiinţînc!
mai multe biblioteci săteşti" 3 , Gavril Tăutu, preşedintele şi Ionel Ciobanu, bibliotecarul societăţii îşi motivează acţiunile astfel: „Societatea
culturală „Sălăgeana" a studenţilor sălăjeni de la Universitatea d!n Cluj,
cunoscînd trecutul zbuciumat al populaţiei româneşti din comunele judeţului nostru Sălaj, opera destructivă şi de maghiarizare a fostului regim, simte şi azi, ca-n trecut, nevoia unei noi vieţi culturale şi sociale
la care trebuie adaptat poporul românesc din părţile ungurene"~.
Cu toate greutăţile datorate lipsei de fonduri şi prea puţinului e<!OU
de care s-a bucurat iniţiativa studenţilor sălăjeni la forurile centrale, în
primul de<!eniu de activitate au fost înfiinţate 14 biblioteci populare
printre care cele din Bocşa, Săcăşeni şi Someş Odorhei.
Ca odinioară serbări•le „Astrei", prezenţa studenţilor în satele judeţului se bucura de multă atenţie. Cărţile în număr de cel puţin 100 nu erau pur şi simplu obiectul de inventar predat şi primit. înfiinţarea
b:bliotecii era un prilej nimerit pentru a face educaţie patriotică, e<!Onomică, sanitară etc. şi pentru a îndruma publicul românesc să citească,
să se adape de la izvorul ştiinţelor. La Săcăşeni, bunăoară,
biblioteca
populară a luat fiinţă în 19 iulie 1931 în prezenţa „inteilectualilor români
din jur şi a multor poporeni" 5, ocazie cu care învăţătorul Alexandru
Sabou din Sanislău a vorbit despre însemnătatea bibliote<!ii, iar Ionel
Ciobanu, bibliote<!arul Societăţii „Sălăgeana", despre „Comoara sufletului românesc: port, limbă, datini". Aşa s-au petrecut lucrurile şi în ce•lelalte localităţi, societatea folosind conferenţiari din rîndul studenţilor,
precum şi apelînd la intelectualii satelor, puţini, cîţi erau atunci în satele noastre.
O altă modalitate prin care se urmărea nu numai adunarea fondurilor necesare ridicării bustului lui Simion Bărnuţiu şi acoperirii cheltuielilor impuse de .înfiinţarea bibliotecilor populare, dar, în principal culturalizarea poporului, era organizarea, din iniţiativa societăţii, a unor mari
serbări. Ele nu aveau un scop în sine, nu erau baluri pur şi simplu, ci
3
4

5

Idem, nr. 41/10 februarie 1931.
Ibidem.
Idem, nr. 94/19 iulie 1931.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Contribuţii

la istoricul

societăţii

culturale

„Sălăgiana"

689

ocazii de a populariza cunoştinţele din diverse domenii acumulate de că
tre studenţi în anii petrecuţi în cetatea culturii din Transilvania - în
Cluj. La aceste serbări, ţinute în vacanţele studenţi'1or, găzduite de fiecare dată de altă localitate, erau invitate notabilităţile vremii, intelectualii din jur, foşti membri ai societăţii, şi, evident, poporul de rind din
localitatea respectivă, precum şi din cele învecinate. Deseori, la aceste
serbări, erau invitaţi solişti ai teatrelor de operă din ţară originari din
Sălaj. Serbări'le erau, întotdeauna, o reuşită. Conferinţele bine pregătite,
din diverse domenii, atmosfera sărbătorească, atrăgeau un număr mare
de participanţi. Chiar şi serbarea din decembrie 1930 de la Tăşnad a
fost „un succes moral datorită bunilor Români din Tăşnad" 6 • Exista riscul ca întîlnirea de la Tăşnad să nu-şi atingă scopul, datorită „crizei generale economice", după cum scrie dr. Virgil Mureşan, judecător în Tăş
nad şi care, oferindu-ne un tablou obiectiv al situaţiei economice a populaţiei în anii crizei, sorie mai departe: „Şi poate nici nu e bine atunci
cînd întreaga pătură ţărănească geme în o deznădejde pentru care cei de
sus nu au o soluţionare pînă e 'timp, ci îşi fărîmiţează energiile în discuţii ibride, ca pătura intelectuală să să distragă (nu „distreze"? n.n.),
atunci cînd şi inte'1ectualilor - cu puţine escepţii - le lipsesc fondurile
financiare de a sprijini după cuviinţă manifestarea patriotică ce p:ă
nuiţi. Banii ce s-ar cheltui cu o petrecere lipsită de căldura ce o are omul
mulţumit, ar avea o mai bună întrebuinţare a îndulci sărbătorile copiilor lipsiţi parte de pîinea de toate zilele" 7 . Afirmaţia are desigur o valoare cel puţin discutabilă.
Dincolo de bibliotecile înfiinţate, de numeroasele conferinţe ţinute
în multe 'localităţi din Sălaj, în serbările organizate, „cea mai frumoasă
iniţiativă a societăţii", în primul deceniu de existenţă, a fost „ridicarea
şi dezvelirea bustului marelui bărbat Simion Bărnuţiu la Şimleu Silvaniei "q. Ideea de a aduna fonduri pentru o astfel de operă, artistică şi culturală totodată, a fost lansată în 1922, cînd, în 20 august, s-a desfăşurat,
la Şimleu Silvaniei, Congresul generai al studenţilor sălăjeni, reuniune
la care au participat o seamă de intelectuali din Sălaj şi din ţară, intelectuali ce au rămas, în cea mai mare parte, alături de studenţi, sprijinindu-le şi încurajîndu-le iniţiativele şi acţiunile. Printre aceştia, Ioan
Ossian, directorul Liceului „Simion Bărnuţiu" şi Alexandru Aciu, prefectul Sălajului care, pentru meritele lor în această direcţie, au fost „proclamaţi" membri de onoare ai societăţii în 1931 cînd, la Zalău, a avut
loc aniversarea a zece ani de activitate.
Fondurile necesare realizării bustului au fost adunate ani în şir.
Participă la realizarea fonduri1or necesare şi comitetul de părinţi de la
Liceul „Simion Bărnuţiu" din Şimleu Silvaniei, precum şi intelectualii
români din Sălaj. Totuşi, în februarie 1930, fondul nu depăşea suma de
60.000 lei, ceea ce, după cum se consemnează într-un „Apel" publkat
u Idem, nr. 37 /26 ianuarie 1931.
7 Idem, nr. 20 /21 decembrie 1930.
s Idem, nr. 41/decembrle 1930.
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în ziarul „Meseşul, „nu e de ajuns. Rugăm pe toţi Românii din Sălaj să
ne sprijinească in acţiunea întreprinsă ... " 9 • Tot din paginile ace'1ui ziar,.
dintr-un articoll semnat de George Culic, secretarul general al societăţii,
reţinem că „ ... Ideea ridicării bustului în oraşul Şimleu Silvaniei,
în
faţa liceului de băieţi, a fluturat de mult pe buzele antecesorilor noştri.
Ba unii din ei au şi lucrat în direcţia aceasta. Se vede însă că ocupaţii'le
cotidiene, grijile şi neajunsurile multiple au făcut ca realizarea lui să întîrzie"10.
Dezvelirea bustului a avut loc în 7 septembrie 1930, într-o atmosferă entuziastă, cu participarea întregului Sălaj şi a multor personalităţi
politice şi culturale a•le vremii. Ion Breazu, prezent la Şimleu Silvaniei,
scria: „Norocul a fost că au încredinţat opera unui artist care face cinste·
plasticii româneşti, Romul Ladea ... una din marile nădejdi ale sculpturii
noastre. Astfel s-a întîmplat ca cea dintîi încarnare în bronz a lui Simion
Bărnuţiu să fie un act demn de glorioasa lui memorie. Cuvîntul ţării l-a
rostit însuşi prim-ministrul Iuliu Maniu. Şi era cine să-l asculte. Tot Să
lajul .coborîse să facă act de închinare bronzului" 11 •
Societatea culturală „Sălăgeana" a colaborat, nu numai în cazul de·
faţă privind realizarea bustului Jui Simion Bărnuţiu - , dar şi la realizarea bibliotecilor popula.re, a conferinţe'lor şi serbărilor cu Societatea
culturală a studenţilor sălăjeni „S. Bărnuţiu" din Oradea, societate care
a contribuit, moral şi material, la împlinirea dezideratului studenţilor
sălăjeni din Cluj. De fapt, între cele două societăţi a existat o adevărată ·
colaborare, Societatea „Sălăgeana" sprijinind orădenii în efortul lor de·
a aduna fonduri pentru ridicarea statuii lui Vasile Lucadu.
Societatea culturală „Sălăgeana" a fiinţat pînă în 1940, cînd, prin
Dictatu[ de la Viena, o parte din Transilvania - inclusiv Clujul - este·
samavolnic cedată Ungariei.
Din păcate documentele pentru acest ultim deceniu lipsesc. 1n baza:
unor mărturii ((Ionel Ciobanu, fostul bibliotecar al societăţii etc.) ne pu-·
tem face o idee despre activitatea desfăşurată, în esenţă o continuare a
celei desfăşurate în primul deceniu al existenţei sale.
Alte biblioteci, pe lingă cele 14 înfiinţate în primul deceniu de existenţă, au [uat fiinţă în satele sălăjene. Conferenţiarii societăţii au cutreierat satele sălăjene, iar în preajma anului 1940, cînd revizionismul maghiar a luat forme acute şi violente, studenţii societăţii, alături de toţi
românii sălăjeni, şi-au manifestat patriotismul fierbinte, fiind la înăl
ţimea „programului naţional" pe care şi-l formulaseră cu două decenii
în urmă.
VALENTIN DARABAN"

s

Meseşul, Zalău,

an VI, nr. 5/6 februarie 1930.

1-0

Ibidem.

11

Societat"!a de Mdine", Cluj, an VII, nr. 17-18/15 septembrie 1930, p. 332 ..
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CONTIRIBUTIONS A L'IDSTOmE DE LA SOCI~ CULTURELLE
„SALAGEANA" DES €TUDIANTS DE SALAJ DU CENTRE
UNIVERSITAIRE DE CLUJ

((Re sume)
L'auteur de la presente etude se joint par ces pages, aux autres chercheurs
qui ont ecrit - assez rarement c'est vrai - sur le râle des societe culturelles des
etudiants durant la periode 1920-1940.
Les etudiants de SAlaj du centre universitaire de Cluj se sont reunis dans
la societe „SălAgeana" qui a existe entre 1920-1940, jusqu'a l'occupation de la
Transylvanie par l'Hongrie hortyste, action soutenue par l'Allemagne de Hitler et
par l'Italie de Mussolini.
Pendant les dewi: decennies d'existence de la „SălAgeana", les etudiants ont
participe a la diffusion de la culture parmi les Roumains des villages, â la creation des bibliotheques populaires, aux conferences, festivites etc.
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a apărut între anii 1924-1940 ca revistă
organ oficial al Revizoratului şcolar, al Comi1etului şcolar judeţean şi al Asociaţiei învăţătorilor din Sălaj. Imprejurarea a făcut ca, încă de la primele numere, revista să se facă cunoscută
atîl în ţară cit şi peste hotare. Este cazul abonatului Vasile Prodan, originar din satul Moigrad, judeţul Sălaj, ajuns profesor - „de mai mulţi
ani" - la Universitatea ele stat din East Orange - New Jersey SUA,
unde ţinea un curs ele „Psiho'logia copilului". Prof. Vasile Prodan trimite în două rînduri scrisoare colegilor din Sălaj, mulţumind „călduros
pentru revistă şi serviciul făcut prin ea" 1 • Totodată trimite şi doi dolari
pentru reînnoirea abonamentului pe anul 1925.
Evident că, pentru o ,revistă districtuală, din noianul de reviste şi
foi pedagogice ale vremii, şansa de a avea un colaborator de peste ocean
şi aceea de a fi citită şi răspînclită ca idee - în America, era aproape
unică, sporindu-i şi pe această cale prestigiul de care se bucura în rîndul
corplilui didactic din toată ţara.
In scrisoarea din 10 iunie 1925, prof. Vasile Prodan se bucură de
„onoarea (de) a fi un fiu al Sălajului", făcînd emoţionanţa declaraţie
cum că: „Nu există loc mai frumos, mai pitoresc, mai fermecător pe întregul glob ca acela unde m-am născut şi mi-am petrecut copilăria" 2 •
Legat de revistă, pe care o primise, scrie următoarele: „Am fost
foa,rte interesat în activitatea dvs culturală, <lin clipa cînd am înţeles
despre apariţia „Şcoalei Noastre". Cînd mi-a venit revista în mină, munca
dvs. mi-a făcut o impresie plăcută. Imi pare bine a vedea bărbaţi atît de
consacraţi pentru cauza nobHă a educaţiei, prin care vă trudiţi a ajuta
neamnl nostru" 3 • Cuvintele: „Nu este bogăţie mai mare în lumea aceasta ca binele pe care-l face omul semenilor săi" 4 - din aceeaşi scrisoare
făcută publică prin intermediul rev1stei nr. 7„ 1925 viza altruismul de
care trebuia să dea dovadă corpul didactic învăţătoresc, ideea prelungindu-se şi în articolul pe care îl trimite revistei şi fiind, de altfel, în
spiritul începutului de .veac, după cum se va vedea mai încolo.
Revista

„Şcoala noastră"

r edagogică-culturală,

1

.';)coala

Noastră, Zalău,

II, nr. 3-4, 1-15 Februarie 1925, p. 55.

Idem, Zalău, II, nr. 13, 1 Septembrie 1925, p. 252.
Ibidem.
• Ibidem.
2

3
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Deci, alăturat scrisorii, la rugămintea redacţiei revistei „pentru cetitori şi pentru viaţa culturală a societăţii noastre", prof. Vasile Prodan
trimite spre publicare articolul „Apreciaţi copiii". In acest articol, avînd
ca bază bibliografică volumele: The Child and childhood în Folkthought
de prof. A. F. Chamberlain şi The Child in Hurnan Progress de G. H.
Payne, „care a încercat să scoată la iveală meritul ce-l datoreşte omenirea copiilor, autorul ridică „problema responsabilităţii sublime ce o
avem faţă de copii" 5 şi rolul acestora în progresul civilizaţiei. în acest
scop, prof. Vasile Prodan uthlizează cltate şi idei aparţinînd unor iluştri
învăţaţi, pedagogi şi psihologi ce'lebri ai timpului, printre care cele alelui G. Stanley Hall şi S. Mehedinţi7. În cartea sa „Unitatea pedagogiei
contemporane ca ştiinţă" (Bucureşti, 1976), Ştefan Bîrsănescu apreciază
faptul că „ceea ce caracterizează opera lui Hall este „tonul cald şi plin
de avînt cu care ... priveşte pe copii şi adolescenţi considerîndu-i „lumina
şi speranţa lumii" 3 . În această ordine de idei şi filiaţie totodată prof. Vasi'le Prodan scria că: „în prezent, ochii lumii sunt aţintiţi asupra
copiilor aşa cum n-a fost niciodată", iar pe dr. G. S. Hall îl numea „pă
rintele" organizaţiei pentru „studierea copilului". În continuare trăgea
concluzia că, „progresul unui popor depinde de aprecierea ce o are (faţă)
de generaţia ce se ridică şi de educaţia fizică, intelectuală şi socială ce
i-o dă" 9 • Punînd în evidenţă preocupările poporului american pentru „studiul" şi „binele" copiilor, remarcînd că „studierea copHului şi educarea
lui ocupă o importanţă supremă în faţa acestui popor american'il 0 , nu
uită să adauge: „Negreşit că şi civilizaţia poporului nostru român
depinde de atitudinea ce o avem faţă de copiii noştri"ll. Punînd întrebarea dacă „le dăm noi -copiilor, n.n. -:---- educaţia potrivită aşa ca miine
Idem, p. 254.
G. Stanley HaU (1846-1924) a fost, după cum arată Şt. Birsănescu în cartea amintită, unul din cei mai mari psihologi şi pedagogi moderni, adept al noii
pedagogii al cărei principiu de bază era cel al întemeierii educaţiei pe psihologia
copilului. Autor al cărţii de mare succes „Adolescenţa, psihologia sa şi relaţiile ei
cu fiziologia, antropologia, sociologia, sexul, crima, religia şi educaţia" (2 vol.).
New York, 1924, a fost. in acelaşi timp, fondator al „Revistei americane de p~iho
logie" - prima publicaţie de acest fel în limba engleză (1887) - şi inteme1etoral „Asociaţiei naţionale pentru studiul copilului" (1893).
7 Simion Mehedinţi (1869-1962) „ ... geograf, scriitor şi om politic, profesor la
Universitatea din Bucureşti (1900-1938), pentru scurt timp ministru al educaţiei
naţionale. Activitatea sa pedagogică a fost aceea a unui pedagog social. M. a încercat să dea şcolii o direcţie pe măsura nevoilor poporului românesc, plecind de
la consideraţii de ordin etnografic. . . Conceptu1 de şcoală a munctt, formulat de
M. într-o epocă de mari transformări, ca urmare a actului Unirii din 1918, a însemnat un pas înainte pe calea constituirii unei pedagogii naţionale ... " (Cf. V. I.
Popescu-Teiuşan, Pedagogi şi oameni de şcoală din România. Mic dicţionar, Bucureşti, 1975, p. 99-100).
e Şt. Birsănescu, Unitatea pedagogiei contemporane ca ştiinţă, Bucureşti. 1976.
5

G

p. 96.
9 Şcoala Noastră, Zalău,

10
11

II, nr. 13, 1 Septembrie 1925, p. 254.

Ibidem.
Ibidem.
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să fie în stare a ridica poporul român pe un nivel mai înalt decît acela
pe care stăm astăzi?" 12 , prof. Vasile Prodan apreciază că: „noi ca popol",
.am neglijat în mare parte, responsabiJitatea sublimă ce o avem faţă de
copii" 13 , atît în calitate de părinţi cit şi ca învăţători". In ciuda acestui
aspect negativ, observat cu ocazia vizitei în ţară din vara •lui 1924, este
evident faptul că, România nu era străină deloc de preocupări în spiritul noii pedagogii. Nu întîmplător aceste idei captaseră interesul nu numai al pedagogilor şi psihologilor români ai vremii, ci şi pe cel al oamenilor de ştiinţă. Spre ilustrare, prof. Vasile Prodan citează din cartea lui
S. Mehedinţi intitulată „Altă creştere" următoare·:e: „Să dăm tineretului
o minte mai chibzuită decît a generaţiei trecute ... deşteptînd în părinţi
buni şi în profesori. .. un nou simţ de răspundere faţă de copii şi o vie
datorie de a-i îndruma cum se cade". „Iar asta nu-i cu putinţă dacă nu
cunoşti firea copilu~ui" 1 4 precizează marele savant român. Această
preocupare pentru studierea copilului, care a fascinat pe toţi dascălii
timpului, ajunsese pînă acolo - ne informează prof. Vasile Prodan încît l-a făcut pe un american să conchidă: „Dacă doriţi 1Să deveniţi înţelepţi, studiaţi copiii".
Fără a trage alte concluzii asupra celor de mai sus decît aceea legată de importanţa schimbului de idei în lumea dascălilor, prin intermediul colabcirărilor externe la revistele din provincie, fructificînd în acest
fel experienţa pozitivă în practica didactică - chestiunea demonstrată
aici prin articolul trimis de prof. Vasile Prodan - , în încheiere, dorim
să facem mărturisirea că, aceaistă comunicare se vrea un început de investigaţie asupra omului care a fost prof. Vasile Prodan, atît ca fiu al
Sălajului şi prieten devotat al dăscălimii de aici, cit şi ca personalitate
a învăţămîntului universitar american, precum şi a rolului jucat de revista „Şcoala noastră" în viaţa spirituală a aceluiaşi. Prin aceasta vom
derr.onstra - credem - că, atunci cind căutăm bine, alături de galeria
mariloo- dascăli sălăjeni prin adopţiune de la Gavril Trif pînă la Leontin
Ghergariu, se poate deschide şi una a dascălilor născuţi în miezul Săla
jului, chiar dacă soarta i-a făcut să profeseze pe meleaguri străine, cum
e cazul lui Vasile Prodan.

IOAN OROS

L'ECHOS DE LA REVUE „ŞCOALA NOASTRA" DANS LES i!:TATS
UNIS D' AMERIQUE
(Re sume)
Depuis Ies prenuers numeros, la revue a ete apprec1ee en Transylvanie et
Sălaj. professeur de pshychologie de l'enfant ă l'Universite de East Orange, New Jersey,
A I' etranger. Vasile Prodan, originaire de Moigrad, departament de

12

Ibidem.
u Idem, p. 255.
H Ibidem.
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E.U.A., fait une eloge de la revue et exprime sa fierte d'appartenir, par sa naissance, au departement de Sălaj. 11 envoye pour etre publie dans la revue „Şcoala
noastră" un article qui traite le probleme de la responsabilite de l'educateur envers Ies enfants et fait etat des idees des grands educateurs et pedagogues contemporains a ce sujet.
L'article represente un premier pas dans une recherche sur la vie et l'activite du professeur V. Prodan et du râle de la revue „Şcoala Noastră".
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ASUPRA UNEI CULEGERI DE FOLCLOR DIN SĂLAJ

Se împlinesc zece ani de la apariţia culegerii de folclor a regretatului
Leontin Ghergariu1, interval în care lucrarea a rămas puţin cunoscută,.
atît publicului larg cît şi specialiştilor, datorită apariţiei strict locale şi
numărului redus de exemplar e. C onsiderăm că se impune reeditarea ei
în aHe condiţi i, faptul constituind un bine m erita t „in memoriam", dar
şi un act de probitate, culegerea Ghergariu fiind cea m ai bogată şi m ai
riguros ştiinţific întocmită din cîte cunoaşte folclorul sălăjean pînă · în
prezent. Plecînd de la acest punct de vedere dorim să prezentăm aici
cîteva aspecte interesante pentru folclorist, dar mai ales pentru etnograf
şi implicit pentru sociolog.
In „Notă la culegere" Ghergariu declară că mater ialul prezentat
(1177 de piese) a fost cules între anii 1925-1940 în mod sporadic şi ocaziona'l, parte direct, parte prin co respo ndenţi, în paralel cu obligaţiile
sale de serviciu, con diţii expuse cinstit, cu riscul de a d esc umpăni pe
specialişti. Indicele de localităţi şi informatori
de la finele lucrării. cuprinde 135 de informatori repartizaţi inegal pe 61 de localităţi, din categorii'le de vîrstă tineri, maturi, vîrstnici, majoritatea .c onstituind-o maturii (peste 30 ani) şi vîrstnidi (peste 50 ani). Cele 53 localităţi (8 nu se
mai află azi în judeţul Sălaj) acoperă uniform teritoriul jud eţului.
în notarea textelor Ghergariu caută să respecte fonetismul local,
explicînd regionalismele într-un glosar anexat culegerii, încă un instrument util cititorulu i. Nu foloseşte semnele diacritice, pentru a facilita
lectura, descriind pe scurt principala caracteristică a fonetismu:l ui subdialecteţl (în speţă palatalizarea). !n organizarea materialului autorul se loveşte, ca mu lţi alţii, de dificultatea categorisirii realităţii vii, folclorice,
pe genuri şi specii. Structura la care ajunge în fina:} prob ează caracterul
eminamente liric al folclorului sălăjean. Predomină „horile", „strîgătu
rile", din cele 14 zise „cîntece epice" numai 8 au regim epic „comme îl
faut". În ceea ce pri veş te co'linda sălăjeană, ca de altfel cea din tot Ardealul, timiditatea statutului ei epic ni se pare axiomatică 2 . Din acest
motiv (între altele) nu sîntem de acord cu sorgintea baladescă a colindelor, părere împărtăşită şi de L . Ghergariu în prezentarea culegerii sale.
Credem că baladele şi colindele sînt realităţi poetico-folclorice distincte
1

L. Ghergariu, Folclor literar din
Cf. Monica Brătulescu, Colinda
Bucureşti, 1981
2

Sălaj, Zalău, 1973.
românească (Romanian wintersolstice songs1...
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generate de complexe culturale distincte. Ne rezervăm adîncirea problemei într-un viitor studiu consacrat colindelor şi colindatului în Sălaj.
De asemenea nu vom insista aici asupra valorii intrinsece a pieselor ca
texte de literatură populară, articolul de faţă nedorindu-se o dezbatere
folcloristică. Ne interesează decelarea unor aspecte din reţeaua de semne
a textelor care conservă realitatea socială ce 'le-a generat, deci substratul socio-etnografic al lor.
Culegerea oglindeşte realitatea satului după primul război mondial,
care nu aduce deloc cu cea din paginile „Sămănătorului". Stadii arhaice
coexistă cu împrumuturi de ultimă oră sub un regim tensionat. Disoluţia
sistemului <le valori „ tradiţionale", insurecţia violentă a relaţiilor capitaliste, abuzurile administraţiei străine, au lăsat urme adînci în conştiinţa
lumii în care au trăit informatorii lui Ghergariu.
Cu osebire interesante sînt referirile la cadre psiho-culturale de o
vechime. Astfel o fată din Ban îşi blestemă iubitul urmind
pare-se prescripţii ancestrale:

veneirabi':ă

hrincile~ cătă foc
n-ai parte de noroc
Cu hrincile cătă stele
Să n-ai parte de viţele4.

Cu
Să

O femeie din

Călacea aminteşte

o

practică

de

natură

evident ma-

gică:
Să trăiască

maica me
Nici o grijă n-aş ave
C-ar pune ciupa la foc
Şi mi-ar cota alt noroc 5 ;

Textul se află în despărţămîntul „sociale şi satirice", fapt nu lipsit
de înţelesuri. Există un proces de „a'lunecare" a funcţionalităţilor magice
pe care îl vom mai intilni. Astfel tot „social şi satiric" este un cintec
care ne descrie „j uratul la brad":
Mere mîndru cu mîndra
În pădure a jura
La cruce de brad uscat
Să judece a lor păcat
Şi prinsă badea a jura
3

•

Mîini, derivat din lat. branca.
83, „hore" de dragoste, culegător
120, informator Lugigan Maria.

Numărul

Matieşanu

5 Numărul
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Şi brăduţu a mugura
Şi mîndruţa aşe grăia!
- Taci, bădiţă, nu jura

C-amu văd ce ţi-i mintea
Ti-i duce şi mi-i lăsa 6 •
Iată

în ·ce termeni descrie Traian Herseni „spovedania la brad" obvremuri ciobanii se
cruce în coaja copa<"ului (cu toporul sau bricea.gul) şi-şi mărturiseau în faţa ei păcatele, ca
la preot, în timp ce băteau mătănii. Tăiau apoi cu toporul cîteva aşchii
clin copac, pe care le aruncau. După jurămîntul pe care-l făceau, dacă
într-un an copacul se va usca sau nu se va usca, erau iertaţi sau nu de
păcate. Ciobanii susţineau că spovedania aceasta este mai bună decît
cca făcută la preot" 7 • Aşadar, ne· aflăm în faţa unui cult străvechi al
bradului. Legată de aceleaşi vestigii de dendrolatrie ni se pare practica
.,vrăciuitului la scorbură" în care actorii sînt feciori din Buciumi:
servată de el la ciobanii din Munţii Vrancei: „Pe
mărturiseau la copaci (mai ales la brazi). Făceau o

verde di pă şură
feciorii la scorbură
Să-şi coate de vrăciuit
Şi să-şi afle de peţit 8 •
Frunză

Mărg

Tot de peţit îşi „aflau" fetele bătrîne din Bobota prin atingerea
icoanei Precistei de la Poci (R.P.U.) practică (desigur recentă dar croită
pe tm cadru de mentalitate arhaic) luată în rîs de un flăcău.
Dusus-o lele la Poci
Ca să-şi puie păru-n conci
Să s-atingă de icoană
Să să mărite la toamnă 9 •
Dar, fără îndoială, „sediul materiei" în studiul vestigiilor străvechi
ale culturii populare rămîne poezia de ceremonial. In cadrul acesteia colindele ocupă în culegere un loc privilegiat. Avem prezente tipuri rare,
cum ar fi cel al voinicului pe jumătate devorat de şarpe 10 figură în care
E. Crihan, într-un articol frumos scris 11 vede un „regressus ad uterum",
o iniţiere ratată. Prezenţa dragonului în riturile de iniţiere e realmente
familiară, dar originea motivului poate fi şi apocrifă sau chiar biblică.
6 Numărul
7

185, Zalnoc, informator Hurezan Gheorghe - 32 ani.
Tr. Herseni, Forme străvechi de cultură poporană rom4nească, Cluj-Napoca,

1977, p. 162.
b Numărul
9 Numărul

1o
11

45 -

530, Buciumi, informator Ciupe Iuliu - 17 ani.
454, Bobota, informator Buhai Ioan - 17 ani.
Numărul 811, Popeni, informator Marian Alexandru 15 ani.
Acta MP, 7, 1983, p. 727-732.

Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VllJ/1984
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lucrării lui L. Ghergariu cu enigmatica „fată
generează „judecata păcurarHor":

Ne intîlnim în paginile
maior", a cărei prezenţă

de

Daţi fraţi s-o luăm
Tu de i lua
Pă tine om puşcat 2

-

Deci natura culpei este rituală, nesocotirea interdicţiei de a aduce
femei la stînă, călcarea legii castităţii păstoreşti. Interesant de amintit
că în cadrul „măsurişului oilor", obicei pastoral local, viu şi astăzi, există
secvenţe esenţiale interzise participării feminine. E vorba în speţă de
ospăţul din noaptea ce precede manifestarea propriu-zisă, al cărui caracter iniţiatic e încă puternic reliefat 13. Aceasta e calea, să-i spunem judiciară, de rezolvare a problemei. Alta, mai fastidioasă într-adevăr, ar fi
considerarea „fetei" ca prezenţă sacră, în sensul de „zînă" (pe care îl
şi are cuvîntul în limba italiană), drum .care duce la o reaşezare a întregii problematici. De reţinut în acest sens sîn't ce'le „XXIV de contrapropoziţii despre Mioriţa" ale cercetătorului bucovinean
Ioan Filipciuc14.
în altă variantă, ciobanul este omorît pentru că e „negru de străin'~
aşadar dintr-un complex de heterofobie. Octavian Buhociu demonstrează pertinent că „cei doi mari primari" sînt veri în parentare matriliniară15. Ucisul are dorinţe tulburătoare:
Pă

Ce

mine nu puneţi lut
puneţi gubiţa me ...

Şi cînd vîntu a sufla
Fluieru a fluiera
Gubita s-a scutura
Tăte 'oile or jucarn.

Ele amintesc de rituri şi menta'lităţi hotărît arhaice. Astfel Mircea
Eliade menţionează o practică apropiată la negrii Bantu. Cadavrul, în
poziţie fetală, învelit într-o blană de berbec, este agăţat de
ramurile
unui copac şi lăsat acolo. Se caută în această manieră o „trecere" spre
cealaltă lume, ritual rezervat unor categorii speciale de indivizi (conducători militari) 17 . Tot o înmormîntare de rit precreştin î.şi doreşte şi fatc.
din „Mă luai 1uai". Cauza morţii ei, acel „junghi fără durere" e magică
12 Numărul 788, Zalău, Farcaş
13 Gh. Şişeşteanu, Măsurişul

Eva -

62 ani.

oilor în satul Dragu, în Acta MP, 5, 19Bl, p.

785-788.
H In Cronica, XVIII, nr. 34 (917), 26 august 1983, p. 5.
1:. O. Buhociu, Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească,
1979, p. 375.
lti Numărul 790, Hereclean, informator Hosu Terezia 72 ani.
17 ~1. Eliade, Naissances mystiques, Paris, 1959, p, 118.
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~i enigmatică 18 . De asemenea precreştin e „bestiarul" colindelor, „fiarele
sfinte" ce le populează, .cum ar fi cerbul care „mîndru-şi cîntă-n coIC!ru"l!l sau boul care înnoată pe valurile înfuriate ale mării purtind intre coarnele de argint fata colindată aşezată în leagăn 20 precum Apis pe

-egipteanca Isis.
Interesant de urmărit este traseul unei zeităţi străvechi denumită
„Crădun", patronul sărbătorii care-i poartă numele, liderul cetei de feciori („junii lui Crăciun") pe care îi iniţiază în practici rituale de ferti_:jzrire:
Hai cu tăţî să sărim
S~1 sărim în iast grădină
grădină.-1 o fîntînă
Da de-asupra pă fîntînă
Este-on fir de trandafir
Dati feciorl că-l culegem
Să-i îndngem în fîntînă
Să merem tăt răurînd
Să merem m!ndru plouînd
Să dăm roadă grîielor
Şi dulceaţă viilor 21 •

In iast

Sînt secvente ale obiceiului care au mai

rămas

doar în texte, cum

e acest sp~endid. fragment de colindă moţească citat de Ovidiu Bîrlea:

Unde juni în cas' intra
E·l (Crăciun) întra de-ş colinda
Toată casa lumina
Piana-n grindă le juca
Piana hind plină de rauă
Cit cu raua-i d-ajungea
Cei mici mari că să făcea
Cei din boale să scula
Cei tineri să-nveselea22.
„Figura" aceasta, a dansului sacral, o întîlnim în

Sălaj

de v1rgel:

Podbale podbale
Treci-mă-n ce vale
La cel păr cu pere
Nu-i păru cu pere
~ Numărul 819, Hereclean, informator Hosu Tere:'!ia 72
1,.~ Numărul 797, Tihău, Varga Iuliu 49 ani.
0
'
Numărul 804, acelaşi.
' 1 Numărul 821, Brusturi, informator Goron Gheorghe ;c O. Flirlea, Folclorul românesc, I, Bucureşti, 1981, p. 365.
1
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Că-i Petre cu pene
Petre joacă-n casă
Pana-i joacă-n masă
Petre joacă-n tindă
Pana-i joacă-n grindă
Petre joac-afară
Pana-i bate-n soară
Sin Văsîi de-asară
Scoate, goagă, scoate
Inel de-arginţel
Geget tinerel23.
şi

în cele de clacă de tors24, manifestări în cadrul cărora ceata de feciori
avea un rol foarte important, demonstrat convingător, pe material să
lăjean, de acelaşi tînăr sociolog mai sus citat25 . In alte texte însă, Cră
ciun ne apare bătrîn şi bolnav
Şe<le-n deal moşu Crăciun
C-o botuţă de alun (s.n.)
De bătrîn abe păşeşte
La tăt pasu să opreşte26

singur

şi

revenit la vechea lui meserie, acea de cioban:
Colo jos cofo mai jos
Gre turmă de oi s-a-ntors
Da la turmă cine-şi umblă?
Umblă-şi singur Dumnezău
Cu cojoace împrăşcărate
Cu fluiere ferecate27

Semnificative faptul

că

tot la

turmă „îşi umblă" ...

Sfîntu soare
Cu soru-sa cea mai mare2s
Chiar în decrepitudine, Crăciun păstrează din atributele vremii
cînd lumina casa intrînd cu feciorii colindători. „Imprăşcărat" înseamnă, după cum ne explică L. Ghergariu în glosar, pestriţ, decorat cu motive răspîndite pe toată suprafaţa materialului, ceea ce ne duce cu gin23 Numărul
24 Numărul

850, Someş Odorhei, informator Ploscar Ana - 50 ani..
852, aceeaşi.
25 Gh. Sişeşteanu, in Acta MP, 6, 1982, p. 505-511.
~G Numărul 820, Zalnoc, informator Bulgerean Vasile 50 ani..
2
50 ani.
' Numărul 825, Bobota, informator Feier Gheorghe 2s Numărul 829, Cheud, informator Lazăr Aurel 19 ani.
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dul la o concepţie arhaică despre frumos, dar şi 'la veşmîntul „mohorît'•
(roşu închis) a lui Crăciun cel tînăr, costum împodobit cu reprezentări
astrale. Elocvente un text cules de noi în Oaş:
Sub un măr mare rotat
Este-un pat mîndru gătat
Da-n el cine-i aşezat
Ia, Crăciun îi mort de bat
Nu ştiu batu-i ori beteag
Ştiu că moartea-i stă la cap
Şi cocuţu la picioare
- Dute tu ciumă de-aci
Că tu pă unde te duci
Iei mamile de la prunci
Da io pă unde mă duc
Ies ficiorii după plug29
Din acest tip în paginile culeger-ii Ghergariu există doar o foarte
amintire 30 • Bine reprezentată e însă aşa zisa „variantă colindă a
ba'ladei Meşterul Manole" din care redăm un pasaj:
palidă

Dragilor zidarilor
Lăsaţi ţîţăle afară
Că am fiuţ mititel
Şi cine a-ngriji de el
Şi cine mi l-a scălda?

Să
viştei:

se compare cu

la, ploaie, cînd a ploua
Şi pă cap cine l-a unge?
Ia, omătu cind a ninge
Şi cine l-a legăna?
Ia, vîntu cînd a sufla31.
următorul

fragment de

colindă

din

Ţara

Lo-

Neaua ninge de mi-l unge
Ploaia-mi plouă de-1 îmbaie
Vîntul bate de mi-l daină
Soar'le luce să mi-l culce
Zîne-mi trec de mi-l d-aplec32
Acolo-mi este, acolo-mi creşteJ3.
28 Turţ, jud. Satu Mare, informator Ban Maria 12
30 Numărul 824, Bobota, informator Mocan Gheorghe
3 1 Numărul 793, „din jurul Şimleului".
32 Alăptează.

ani.
- 25 ani.

33 C. Mohanu, Fîntîna dorului. Poezii populare din
1975, p. 15.
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E vorba de „Fiul Sfînt" lăsat, nu se ştie de cine „Sus în crucea bradului", în gFija naturii. Identitatea nu poate fi întîmplătoare, avem de a
face cu relicte ale aceluiaşi complex psiho-cultural străvechi.
Aşa cum aminteam însă în prezentare, culegerea conţine, în afara
acestor „supravieţuiri" de vîrstă respectabilă, un strat de informaţii mai
noi, verificab:le documentar. Au marcat astfel adînc conştiinţa poporului
năvălirile turceşti, cu atrocităţile aferente. Folclorul sălăjean a păstrat,
în variante evoluate estetic, tipuri familiare registrului ba·ladesc extramDn tan (mireasa vîndută, fec:oara tîlhărită) dar amintirea invaziei persistă şi în hori"34.
Işi află loc apoi evenimente de strictă contemporaneitate cum ar fi
migraţia „pe ţară" în căutare de lucru, ca reflex al pauperizării unor
pături ale populaţiei ţărăneşti, părăsirea îndeletnicirilor tradiţionale, ascuţirea contradicţiilor sociale care duc la o opoziţie adesea făţişă între
sat şi oraş. Un flăcău din Treznea, revo:tat de sistemul nedrept al recrutărilor prin „sorţi", nu se sfieşte să declare deschis:
Meri, drace-n cănţălărie
Ş: te bagă-n care scrie
Ficiorii la cătănie
Bagă-te şi pîntre cărţi
Bagă-te în domni în tăţi35.
În colinda de sub numărul 803 (tip „bogatul şi săracul") bogatul
suflet stă la oraş, iar săracul, plin de omenie, la marginea satului.
Se observă însă fazele ulterioare a'le procesului de „orăşen'.zare". Împotrivirea colectivităţii trece de la imprecaţie la batjocură, apoi la acceptare „nolens, volens" ca în cele din urmă noile forme să fie integrate
într-un cadru de mentalitate evoluat, a cărui anamneză r:dică probleme
de mare interes, cum ar fi de pildă psihologia informatorilor lui L. Ghergariu. Relativ la acest aspect şi în cadrul lui la mecanismul alcătuirii folclorului, decelăm individualităţi creatoare certe, opţiuni poetice evidente. maniere de a construi textul puternic diferenţiat, acoperind o paletă
largă. De la un verism păcătos (rar, e drept) la tandreţea fină, quasi-renascentistă a unei. fete din Drighiu (reţinem şi referinţa etnografică):
fără

Sărac,

bade, dorul 'tău
De ţi 1-aş căpăta eu
Pîn-în prînz l-aş sămîna
Pînă-n sară l-aş tăia

l-aş face stog în prag
Şi l-aş îmblăti cu drag

Mi

3t

De exemplu numărul 145, Zalnoc, informator Bulgerean Vasile 596, informator, Romitan Teodor - 19 ani.

35 Numărul
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Ba l-aş măcina mărunt
In morişcă de argint
Mi ·l-aş cerne pîn sprîncene
Şi l-aş frămînta-ntre gene
Ba l-aş coace fără Iemne36.
Sau la umorul, de rară stofă, pe care îl probează un informator din
Cheud:
Săracu diacu nost
Cînd aude clopotu
Ţîpă coasa-n buruiene
Şi să ie pă la pomene3 7

ori mai bine:
Poate fi lele frumoasă
Că be vin şi şede-acasă
Şi coată umbra de grasă33.
Teza, intrată de acum în manuale, despre „caracterul anonim
lectiv al folclorului 11 trebuie deci observată „cum grano sa1is".
HORIA

şi

co-

crov ARNACHE

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU UNA RACCOLTA DI FOLCLORE
Dl SALAJ

(R i a s sunt o)
Ne! articolo presente, l'autore riguarda alcuni aspetti socio-etnografici riflettuti nella raccolta din folclore letterario di Sălaj, stampata dieci anni fa, sulla
fermatura del professore L. Ghergariu.
Dopa una breve presentazione del libro che contiene un ricco materiale dai
periodo fra le due guerre mondiali, si passa all'analisi di alcuni testi di una grande
vecchiezza.
Essi guardano reliquia di un pensiero arcaico, pagano. Sona messi cosi in
rilievo delie traccie di culti degli alberi e degli animali, dei riti funerari, delle
pratiche magice, con radici che discendano nel passato lontano e che sono visk
senza soluzione di continuitâ, l'autore osservando dei strati successivi aglutinati
sui stessi motivi (le cosi dette „figure").
Queste „figure" si ritrovano particolarmente ndle „colinde" (canti rituali
romeni interpretati durante le notte di Natale) che non hanno, dunque, carattere
ecclesiastico.
Seguendo l'analisi, l'articolo sorprende qualche „ricordo" piu recente (come·
sarebbe l'invasione turca dal fine de! Seicento) e un conflitto visible tra la mentalitâ arcaica e le nuove realitâ il quale mena finalmente alla dissoluzione del
villaggio tradizionale.
36

Numărul

31 Numărul

38 Numărul

67, informator Pop Dimitrie - 25 ani.
360, informator Pop Aurel - 27 ani.
385, acelaşi.
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CITEVA REPERE PRIVIND PROCESUL DE MARCARE SOCIALA
A SPAŢIULUI LOCUINŢEI ŢARANEŞTI TRADIŢIONALE

Lucrarea prezentă, fără a-şi propune investigarea în profunzime a
fenomenului, abordează - dintr-un unghi aparte - procesul de locuire
efectivă a spaţiului adăpostit, urmărind raportul: adăpost locuinţă stabilă, graficul utilizării efective a locuinţei într-un an, rolul sezonului rece
în structurarea interiorului locuinţei, în marcarea socială a a.cestuia şi în
perpetuarea plan.ului de casă cu o singură încăpere de locuit. Simplă
jalonare a unei viitoare cercetări de anvergură, lucrarea are la bază investigaţiile de teren efectuate de autor în zonele etnografice Meseş şi
Săfaj, zone în care planul de casă cu o singură încăpere de locuit şi
tindă rece, reprezintă prima verigă evolutivă a casei monocelulare.
In mentalitatea populaţiilor sedentare, termenul „locuinţă" („casă"
la români) presupune cîteva coordonate care îi diferenţiază conţinutul
de cel al termenului: „adăpost" („colibă" la români) reliefîndu-i caracterul evo'luat, complex, în raport cu acesta din urmă.
Pornind de la nivelul funcţiei primare, de adăpostire, comună celor două construcţii, se impun în cazul locuinţei, următoarele coordonate definitorii:
1. fixare de durată în spaţiul geografic
2. structură materială durabilă
3. locuire îndelungată şi continuă
4. spaţiu interior relativ mare
5. caracter familial
6. spaţiu interior cu semnificaţii sociale, decurgînd din relaţiile interpersonale şi intercomunitare
7. cadru de desfăşurare a unor activităţi de producţie familiale cu
caracter sistematic.
In raport cu aceeaşi problematică, altele sunt coordonatele definitorii
în cazul adăpostului:
I. mobilitate (adăposturile mobile), fixare provizorie în spaţiu (adă
posturile improvizate), fixare de mică durată (adăposturile stabile, locuite
temporar);
2. structură materia·lă perisabilă (adăposturile improvizate) salt
structură materială vizînd o oarecare durată (adăposturile stabile);
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3. utilizare de foarte scurtă durată (adăposturile improvizate) sau
stabile);
4. spaţiu interior limitat;
5. utilizare individuală (adăposturile mobile şi improvizate), co'lectivnefamilială sau parţial familială (adăposturile stabile).
o. spaţiu interior fără semnificaţie socială, neierarhizat;
7. nu constituie decit întîmplător cadru de desfăşurare a unor activităţi productive de interior.
In mod evident, d:ntre toate aceste construcţii doar adăpostul stabil arc cîteva puncte comune cu locuinţa propriu-zisă, adăpostul stabi'l
locuit şi iarna de unii membri ai familiei devenind, uneori, o replică
rudimentară a aceste:a. Deosebirea esenţială ,rămîne însă, adăpostului
l:pslndu-i caracterul familial şi dimensiunea socială a spaţiului. Aceste
dou'.t coordonate rămîn specifice locuinţelor, fapt ce pune în evidenţă,
indirect, caracterul sedentar al tuturor adăposturilor menţionate, con.-;trucţii reprezentînd anexe economice ale locuinţei stabile. Ele au devenit necesare pe măsură ce au fost introduse în exploata.re şi ,cultură terenuri tot ma: depărtate de locuinţa propriu-zisă, şi nu constituie vestigii
ale unui mod de viaţă nesedenta.r, G:are presupune, obligatoriu, caracterul familial al adăpostului mobil.
Deşi adăposturile stabi·:e aveau, uneori, un spaţiu interior comparabil
ca dimensiuni cu cel al locuinţei, aceasta din urmă era concepută spre deosebire de primele - sub semnul duratei şi continuităţii, reprezentînd mater:aliza.rea opţiunii s·edentare a constructorului. De remarcat faptul că, în zonele Meseş şi Sălaj, practicile magice legate de
construcţia adăposturilor stabile, inclusiv cele 'legate de alegerea locului
acestora, lipsesc. Ele se întîlneau însă în mod curent în cazul construirii
locuinţei, însoţind toate momentele construcţiei, începînd cu alegerea
locului de plaisare şi sfî.rşind cu prima noapte petrecută înlăuntru de
proprietari. In funcţie de scopul urmărit, ·aceste practici pot fi împărţite
în practici vizînd Tezistenţa în timp a construcţiei (cele •legate de alegerea materialului, a Jocului) şi practici vi:zînd supravieţui.rea şi bunăsta
rea proprietarilor (jertfirea de animale, ofrande de apă şi bani). în totalitatea lor, practicile magice trebuiau să asigure - în concepţia beneficiarilor lor - .conservarea casei ca spaţiu fizic locuit, perpetuarea ei şi
a familiei care o locuia, mentalitate oglindită de expresia ţărănească
„casa noastră", cu seru; de „fami'lia noastră" sau chiar „neamul nostru".
In acest sens, dintre practicile magice vizînd durata şi continuitatea,
practici generate de o mentalitate sedentară, ne apare deosebit de grăi
toare cea constînd în menţinerea în uz a unei case vechi în care generaţiile anterioare au trăit „cu noroc" („casă cu noroc") sau în construirea
noii case .pe locul vechii case „cu noroc", µi cazul în care demolarea
acesteia devenea inevitabilă.
. ParaleliJSmul locuinţă - adăpost stabil pune în evidenţă în mod
pregnant funcţiile sociale ale casei. Fiind locuit doar ln anumite perioade
ale anului şi doar de o parte a membrilor familiei, adăpostul („coliba")
sezonieră (adăposturile
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- chiar temeinic durat - nu a constituit niciodată un spaţiu de .reunire
a întregii familii. Funcţia colibei rămînea, din acest motiv, doar ·economică. Casa, în schimb, .constituia pentru familie spaţiul de desfăşurare a
vieţii familiale cotidiene iar în sezonul de vîrf al muncilor agricole spaţiu de contact în care se luau eventualele decizii de dispersare şi
reunire a membrilor. In acest spaţiu se stabileau relaţii specifice între
capul fami'liei şi membrii ei, între diferiţii membri ai familiei, intre
familie şi reprezentanţii restului comunităţii. Asemenea re:aţii presupuneau o ierarhizare a spaţiului, proces declanşat, probabil, de credinţele în
protectorii supranaturali ai casei (ai vetrei, ai hranei) şi accentuat de
ierarhizarea familială. Este evidentă importanţa deosebi tă aco.rdată colţului cu masa şi celui cu vatra în interiorul ţărănesc, în comparaţie cu
alte puncte ale acestuia. Dar dacă în ·legătură cu vatra ni s-au păstrat
pînă astăzi numeroase credinţe şi practici magice dovadă a importanţei sale deosebite în interiorul de altădată prestigiul ei social Na
socotit - în perioada interbel:că, cel puţin - inferior celui atribuit
colţului cu masa. In timp ce vatra rămînea colţul femeilor şi al copiilor
- socotiţi în fami'li-a patriarhală membri de rang inferior - colţul cu
masa constituia locul de onoare rezervat bărbaţilor casei ((sau bătrînilor
în cazul familiei mari) ori oaspeţilor. Dacă, la naştere, copilul era aşezat
pe vatră, pentru a fi sănătos, el era aşezat apoi pe masă, pentru a fi
„de rînd", adică de frunte, de vază. Deci, odată ierarhizate, spaţiile respective îşi păstrează funcţiile şi în cursul ceremoniilor familiale (naştere,
nuntă, înmormîntare) desfăşurate în casă.
In ciuda uti'lizării sale ca spaţiu de reprezentare, colţul cu masa nu
egala însă în importanţă colţul cu vatra, care - graţie funcţiilor sale
specifice - era identificat cu însăşi noţiunea de casă, de cămin. Constituind sursă de lumină şi căldură, precum şi loc de preparare a hranei,.
vatra din casă cîştiga cu atîot mai mult în importanţă cu cit intra în uz
iarna, singurul anotimp în care întreaga familie locuia casa. Din acest
motiv, vatra se constituia într-un factor esenţial de coeziune familială.
Este interesant de observat că în locuinţa ţărănească din zonele Meseş.
şi Săfaj, ca în alte zone dealtfel, era în uz, în întreg cursul sezonului:
rece, o singură vatră, chiar dacă respectiva casă poseda încă o încăpere
de locuit. Locuirea unei case de către o familie mare (compusă din 2-J
familii mici) nu schimba datele problemei. Dimpotrivă, simbolul familiei
mari era tocmai vatra comună iar apariţia in casă a două focuri, deci
utilizarea a două vetre era semnul separării familiilor, utilizarea altei
vetre însemnînd automat şi separarea bunurilor.
Examinînd un grafic al locuirii efective a spaţiu'lui casei - de către·
întreaga familie - în cursul unui an, constatăm că sezonul rece (octom1-:irie-marti·e) constituie perioada de maximă utilizare a acestuia. Această
per'.oadă se caracterizează prin:
l. reunirea de durată a întregii familii într-un spaţiu închis, restrîns.
(în sezonul agricol prevalează dispersarea sau reunirea în spaţiu deschis);
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2. creşterea bugetului de timp liber familial prin absenţa muncilor
istovitoare din sezonul agricol;
3. activitate spiritua'lă intensă - stimulată de condiţiile amintite
- desfăşurată într-un spaţiu restrîns şi concretizată în schimbul şi
transferul spontan - pe cale orală - de valori spirituale (iarna - perioada povestitului);
4. activitate socială susţinută, materializată în: a) traversarea ciclului
sărbătorilor de iarnă, încercare de reglementare pe cale magică a raporturilor om-natură; b) frecvenţa mare a relaţiilor intracomunitare (ridicarea postu:ui, sărbători, timp liber, belşug de produse alimentare); c)
intensificarea activităţilor cu semnificaţie matrimonială şi materializarea
lor prin căsătorie (cîşlegile);
5. desfăşurarea unor activităţi productive de interior.
Sezonul rece g,enera, deci, timp liber, ,determina consumarea lt,1i
într-un spaţiu adăpostit inchis, stimul.a - urmare a conjuncturii astfel
create - activitatea spirituală, socială ~i productivă. In com;ecinţă, acest
sezon a avut un rol. cov'.rşitor în structurarea spaţ:ului adăpostit din
perspectiva socialului. Tocmai neuti'lizare.a adăposturilor permanente de
către întreaga familie pe timpul iernii şi ieşirea lor pentru această
perioadă din circt~itul comunitar, au făcut din ele simple spaţii adă
JJ'.hti te, cu funcţii economice, dar lipsite de încăl'Cătură socială.
Dcterminînd locuirea familială de durată a unui spaţiu închis şi
'imitat, sezonul rece a modelat însăşi structura tipică a interiorului ţă
.'.'ănesc, structură generată de necesităţi practice caraicteristice (rigori'le
iernii şi spaţiul restrîns).
Astfel, pentru a se crea, central, spaţiul liber destinat activităţilor
productive de interior, vatra a fost plasată într-un colţ al locuinţei (colţul
mai spaţ'.os de lingă uşa care împarte peretele în părţi inegale). In mod
necesar, în colţul opus, pe aceeaşi ':atură a încăperii, a fost plasat patul,
în poziţia cea mai apropiată de vatră, sursa de căldură. Un colţ este,
deci, destinat sursei de căldură iar celălalt - în obligatorie relaţie cu
pr:mu~ spaţiului de odihnă, poziţia ambelor, în planul încăperii, fiind
întotdeauna aceeaşi, dictată tocmai de funcţiile lor. Uti'lizat de membrii
famiHei în mod curent peste zi - pentru servitul mesei, muncă şi odihnă
- al treilea colţ al încăperii devine, ocazional, prin forţa împrejurărilor,
spaţiu de contact între membrii familiei şi cei ai comunităţii, colţul de
după uşă fiind strîmt şi inadecvat prin poziţia sa - acestei funcţii.
Devenită fixă prin persistenţa nevoilor obiective care au generat-o structura descrisă a primit sensuri sociale treptat, multe impuse de conjunctura creată de sezonul rece.
Poziţia ferestrelor în pereţii încăperii de locuit era dictată atît de
necesitatea protejării de frig a colţului cu patul cit şi de cea a iluminării
spaţiului în care se desfăşurau muncile productive de interior în zilele
scurte de iarnă sau în intervalele ploioase din sezonul cald. Este semnificativ faptul că adăposturile stabile, cu pereţi de bîrne, acoperiş din
paie şi spaţiu interior mare, nu posedau amenajări speciale pentru capta-
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rea luminii naturale. Fiind gîndite ca adăposturi de vară, ele primeau
lumi·nă în scurtele intervale clin zi în care erau folosite - prin uşa
lăsată deschisă. Abia utilizarea lor şi în timpul iernii avea ca efect apariţia

ferestrelor. In cazul locuinţei permanente, peretele central a'l înde locuit (cel opus intrării din tindă) poseda una sau două ferestre, la fel şi peretele dinspre prispă. Ele luminau colţul cu masa,
făcînd posibile activităţile desfăşurate aici, unde lumina artificia'lă, furnizată de focul vetrei libere, devenea insuficientă. Aceste ferestre erau
indispensabile, de exemplu, ţesutului în casă, războiul fiind plasa.t cu
sulul spre peretele frontal, lumina venindu-i ţesătoarei din stînga, de la
ferestrele dinspre prispă, îndreptate, în mod obişnuit, spre S. Peretele
din spate al încăperii avea şi el, uneori, o fereastră (minusculă, la casele vechi), plasată intre vatră şi pat, deasupra laiţei de vatră. In zilele
geroase, ea făcea posibilă efectua.rea unor munci care pretindeau multă
lumină (brodatul, de exemplu) în imediata apropiere a focului.
Lumina naturală de mică intensitate (ochiuri'le de fereastră erau
confecţionate din materiale semitransparente burduf de oaie, băşică
de porc - sau din •Sticlă, dar de mici dimensiuni) era suplimentată de
lumina artificială furnizată de vatra liberă. Ziua de iarnă fiind scurtă,
sursele de lumină artificială (focul din vatră, opaiţele, făcliile, lumînările) asigurau prelungirea perioadei active pînă noaptea tîrziu. MuncHe de interior care necesitau mai multă lumină (alesul, brodatul, crestatul lemnului) se executau în timpul zilei, iar cele care solicitau în mai
mare măsură simţul tactil (torsul, împletitul) - seara, la lumina artificială de mică intensitate.
Deoarece gradul de intensitate a luminii natura'le şi artificiale influenţează calitatea producţiei, organizarea muncii la nivel de zi, anotimp şi an, chiar profilarea pe anumite munci, se impune cercetarea în
viitor a următoarelor aspecte privind muncile productive de interior:
1. Evoluţia sistemelor şi tehnicilor de obţinere a unui spor de intensitate luminoasă (lumină naturală şi artificială), raportul for cu profilul ocupaţiilor.
2. Structurarea muncilor de interior în funcţie de natura şi intensitatea luminii, modificările produse în acest domeniu în ultimii ani.
3. Relaţia grad de iluminare a interiorului (vizibilitate) - cromatică,
stil decorativ a'l acestuia.
Din cele expuse reiese că sezonul rece a transformat vatra - venerată, dţ~totdeauna, ca loc de preparare a hranei în elementul cheie
al procesului de structurare funcţională şi socială a spaţiului locuit.
Tocmai importanţa sa covirşitoare în interior în această parte a anului
a generat structura monocelulară a arhetipului casei ţărăneşti. Deşi cele
mai vechi case păstrate (sec. al XVIII-lea) au o încăpere de locuit şi
tindă, preexistenţa casei monocelulare este atestată arheologic pentru
perioada prefeudală, este sugerată de terminologie, de nelocuirea tindei
şi de supravieţuirea sporadică a unor astfel de exemplare. In condiţiile
în care familia - fie ea mică sau mare - avea la dispoziţie, indiferent
căperii
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membrilor, doar o încăpere de locuit, se pune problema mosecole în şir, a acestei soluţii, ·lipsite, - în vmune
contemporană de confort, soluţie perpetuată, în unele sate, p'.nă în:
deceniul cinci al secolului nostru.
Cheia problemei o constituie, credem, raportul stabilit într-o perioadă
istorică anume între mediul ambiant, om şi spaţiul locuit. Utiliza:ă sporadic în sezonul cald - se muncea în aer l!ber şi se dormea în zinexele·
gospodăreşti sau pe prispă -- locuinţa adăpostea întreaga familie doar în
sezonul rece, care crea, în mod legic, o conjunctură favorabilă soc'.alizării i:idivizilor. Acea:stă conjunctură stimula acţiunea factorilor de coeziune, realizînd un climat spiritual ce anula dezavantajele lipsei de confort ind'.vidua:l. Vizînd, în principal, perioada de odihnă, lipsa de cCJnfort
era - dealtfel - diminuată prin desprinderea imediată de familia nw:ll'u a tineri.lor căsătoriţi - practică generală la români - şi prin
uti~;zarea anexelor gospodăreşti pentru dormit chiar şi în timpul ic_•rni!.
Acţiunea unificatoare exercitată asupra membrilor familiei de spaţiul
unic, restrÎ!lS, organizat conform unei ierarhii general acceptate a contribu'.t - alături de persistenţa unui raport om-mediu dominat încă de
cl~'prinderea v!eţii în aer liber 'la perpetuarea planului ele casă avînd
o singură încăpere de locuit. Resturi ale acestei mentalităţi se conservă
~i astăzi în mediul rural, în ciuda faptului că o bună parte a mernbrilorfostelor familii ţărăneşti au devenit muncitori navetişti. Unele familii
locuiesc efectiv, vara şi - mai ales - iarna, o singură încăpere, deşi
casele cu 3--4 camere sînt frecvente. Credem că cercetarea detai!ată a
dinamicii vieţii familia:le în perioada de iarnă, peri-0adă optimă de realizare a contactelor interpersonale, ar pune în lumină originile forţei de
coeziune a spaţiului unic şi vetrei, explicînd un anumit conservatorism,
socotit uneori simplă dovadă de înapoiere.
de

numărul

tivaţiei conservării,

rOAN AUGUSTIN GOIA

QUELQUES REPDIES CONCERNANT LE PROC~S DE
MARQUAGE, DU POINT DE VUE SOCIAL, DE L'ESPACE DE
L'HABITATION PAYSANNE TBADITIONNELLE

(Resu m e)
Dans le present ouvrage, l'auteur esquisse quelques reperes dans ia recherch~
du rapport entre l'espace babite et sa signlfication sociale, en se referant ă l'ancienne babltatlon paysanne. 11 a pour point de depart Ie parallele abrl temporairehabltation permanente, tout en falsant la constatation que cette demiere se definit
par son caractere familial, alnsl que par Ies slgnificatlons soclales de son espac&
interieur.
L'auteur considere que l'espace interieur de l'habitatlon a recu ses significations sodales en partlculler dans la saison froide, qui se caracterise par:
1. la reunion pour longtemps de toute Ia famllle dans un espace clos, restreint;
2. L'extension du loisir familial par la suite de l'absence du labeur dur de la
saison agricole;
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:J. une activite spirituelle intense, deployee dans un espace restreint et concretisee dans le transfert et l'echange de valeurs spirituelles (les soirees d'hiver
etaient dediees aux contes);
4. une activite sociale intense:
- la participation aux fetes d'hiver
- la grande frequence des relations entre les membres de la communaute
- l'intensification des activites ă signification matrimonielle qui se materialisl·nt par le mariage (les jours gras - „cişlegile")
5, le deployement des activites productives d'interieur;
Bien au contraire, la saison chaude etait ca"C"acterisee par le manque du
loisir familial et par la dispersion de la famille pendant toute Ia journee.
L'auteur constate que c'est en fonction du caractere P<lrticulier ă la saison
froide que s'est constituee aussi la structure specifique de la piece destinee ă etre
babitee (l'archetype de la maison paysanne roumaine n'en a qu'une seule). La
position des meubles, de meme que celle des fenetres etaient determinees par le
besoin de valoriser le mieux possible la chaleur, l'espace et la Iumiere, si necessaires au deployement des activites d'interieur au cours des journees et des soiree10
<l'hiver.
La saison froide a consolide donc la cohesion de la famille, realisant la relation source de chaleur-espace unique-famille, relation qui a contribue au maintien, au cours des siecles, du plan de la maison avec une seule piece designee ă
.Ctre habitee.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PROCEDEE ŞI UNELTE TRADIŢIONALE DE PESCUIT
PE CURSUL SALAJAN AL SOMEŞULUI (II)

Lucrarea de faţă continuă prezentarea uneltelor şi procedeelor trade pescuit pe cursul sălăjan al Someşului, începută în numărut
trecut al anuarului, cu prezentarea procedeelor şi uneltelor tradiţionale
de pescuit din plasă 1 .
Respectînd clasificarea generală făcută uneltelor de pescuit .tradiţionale, vom descrie uneltele, tehnica de confecţionare şi modalităţile de
folosire la prinsul peştelui: cu mina, cu unelte de metal, cu unelte din
nuiele.
Cu mina prindeau peşti mai cu seamă copiii, scotocind pe sub·
maluri, printre rădăcini sau pe sub pietre, acolo, unde apa era puţin
adîncă, iar primăvara, cînd apele se revărsau, după retragerea lor, în
bălţile rămase. Cu mîna se aduna peştele în urma răstocirii apei braţului
secundar cu mij'loace improvizate din bolovani, glii de pămînt, crengi,
iarbă, nisip, etc. Procedeul era întrebuinţat şi cînd se aruncau în apă
diverse substanţe ce ameţeau peştii: „mîslac" (boabe otrăvitoare cumpă
rate din farmacii, preparate apoi cu aluat şi resturi animale intrate în
putrefacţie), var nestins şi carbid (introduse în sticle, şi ele aruncate
în apă); toamna - în preajma locurilor unde se topea cinepa. Se mai
folosea fachia sau lanterna.
La vărsarea văii Şimişna în Someş, la începutul lunii iunie, am întîlnit mai mulţi copii care, folosindu-se de nuiele şi mănunchiuri de nuiele, loveau peştii mici în apă, ameţindu-i, apoi îi culegeau cu mina în
oale şi găleţi. Din peştii adunaţi se prepara ciorba.
Pe Someş, la Cliţ, am fost informat că se foloseau ,.gărduşuri" de
piatră. Se confecţionau din lespezi de piatră, pe vaduri, unde apa· era
„de-o palmă". Acestea aveau forma patrată, cu laturile lungi de cite
2 m., iar înălţimea pereţilor de 0,30-0,40 rn. Peretelui din aval i se
lăsa o deschizătură de ~a. 0,30-0,40 m. Inăuntrul "gărduşului" se
aşezau, ca momea·lă, halduri de cînepă netopită. Dimineaţa se căuta
„gărduşul" şi dacă înăuntru se aflau peşti, se închidea gura cu un sac.
coş obişnuit, etc. Peştele dinăuntru se împingea cu mina şi picioarele
spre deschizătură şi apoi se colecta. In acest mod se prindeau şi cite
10-15 kg. peşte. Procedeul era uzitat cu precădere în lunile augustseptembrie.
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Cu mina se adunau peştii iarna din copcile practicate în gheaţă cu
toporul.
Uneltele de metal întrebuinţate la pescuit pe Someş au fost: undiţa,
cîrligele, ostia („ţăpuşa").
Undiţa se compune din cîrlig, aţă şi băţ. Cirligul era confecţionat
din sîrmă de oţel, ace cu gămălie, arcuri de umbrelă (dintr-un arc se
confecţionau patru cîrlige) etc., de către fierarul satului, prin ciocănire
Ia cald şi călire. Prin pilire se ascuţea vîrful cîrligului şi se efectua colţul
(„barba") dinspre vîrful 'lui. Coada cîrligului era lăţită sau prevăzută cu
un inel pentru legarea aţei de el.
Aţa se confecţiona în gospodărie din fuior foarte fin, prin împletirea din două „carde", plezne", „foi". Pentru a nu se îmbiba cu apă în
t;mpul folosirii, aţa se dădea cu ulei („oloi") sau petrol. Frecvent, în
locul aţei confecţionate special pentru undiţă, se folosea brăcinarul (sfoara
de la izmene).
Băţul, ruda, „bota" de JX>Scuit se confe·cţiona din lemn de esenţă
tare, de corn sau de alun, şi, uneori, pentru a-i mări elasticitatea, se afuma. Cînd se pescuia .la plută, ruda era lungă de 3-4 m, iar aţa (3--4 m)
se lega de vîrful băţului. Cînd se pescuia la plumb, băţul era mai scurt
(2 m) şi prevăzut la vîrf cu un inel („verigă"), confecţionat din sîrmă
şi legat cu sfoară de băţ. Aţa se introducea prin el şi se înfăşura: pe
băţ; pe două cuie bătute superficial spre capătul posterior al băţului ale
căror vîrfuri erau îndoite; pe o roată de lemn prinsă de capătul postcr:or
al băţului. Frecvent, se pescuia cu undiţa, fără ca ea să fie montată pe
băţ.

La plută se pescuia de pe mal, în aval de :ocul unde se vărsau pîraiele în Someş, sub vaduri, în porţiunile cu apă adîncă, stătătoare, liniştită („cobîltauă"), lîngă ţărm sau din barcă (alunecînd pe apă, pescarul
arunca undiţa spre ţărm). Pluta era improvizată din diverse materiale:
„dop de porcariţă", „tuleu de pănuşe", aripă de gîscă, dop de burete,
scîndurică, etc.
La plumb se pescuia de pe ţărm în locuri cu apă liniştită şi adîncă,
la distanţă mare de ţărm. Ca greutate se folosea o piatră, un şurub sau
plumb (confecţionat de pescar sau fierar, avînd diverse forme geometrice şi prevăzut cu un orificiu median ca să poată aluneca pe aţă). Pescarul desfăşura aţa pe pămînt sub formă de „colac", apoi, prinzînd cu
o mină de aţă şi cu cealaltă de capătul posterior al băţului, arunca cîrligul cu plumbul în apă printr-o mişcare de balansare, desfăşurindu-se
tot firul. Atit la plută cit şi la plumb momeala folosită consta din rime
roşii, „oonopiştiriţă", „cirici" (viermişori ce trăiau în maluri), cosaşi,
greieri, lipitori, mămăligă, prune, boabe de porumb, intestine de pasăre ş.·a.

Condiţiile natura:le cele mai favorabile pescuitului cu undiţa erau
înainte de ploaie sau după, în apă liniştită („plopu să nu .clatine frunza").
Pescuitul ţinea din luna aprilie („cînd înfloresc stinii", „de la blaguveşte
tăţi ţiganii mincă peşte") şi pînă toamna tîrziu. Din zi, perioadele cele
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mai bune de pescuit erau dimineaţa şi seara: „atunci umblă ei după
mincare••. Pescuitul cu undiţa a fost răspîndit în toate satele, în cares-au cules informaţii·:e şi era practicat ratît de copii cit şi de adulţi. Cu
undiţa se pescu:a şi iarna, la copci.
Cîrligele (fig. 1) erau oonfecţionate ca la undiţă, dintr-o sîrmă mai
groasă, pe trei categorii de dimensiuni: mici, mijlocii, mari. Cele mari
(fo:osite la somn) aveau pînă la 5 cm. lungime. Erau „pescoase" cele cu
curbura nu prea mare şi cu „acăţătoarea" („ciocul") lung şi puţin înafară.
deoarece cînd trăgea peştele, el intra din ce în ce mai mult în corp. Prin
intermediul unei „chetori" (sfoară lungă de 50-70 cm., împletită din
fuior), cîrligul se lega de „şpargă" (o sfoară de pînă la 20-30 m, de lungă
şi mai groasă decît „chetorile'' cu 5 mm.). Pe o „şpargă" erau înş:rate
as~fel 20-30 cîrlige la distanţa de 0,70-100 cm. unul de celălalt. Capătul „chetorii" dinspre cîrlig se lega cu nod „picior de capră" (nod
peste nod), în partea dinspre interiorul 'lui, pentru a-l menţine în poziţie vert:cală şi pentru a fi „pescos". Unul dintre informatori îşi aminteşte că de la bătrîni a moştenit „chetorile" scurte, dar el a constatat că
prinde mai bine peşte cu „chetori" lungi, deoarece erau purtate mai
bine de apă şi peştele înşelat uşor. Cînd voia să scurteze „chetori!e" le
înfăşura pe „şpargă".
Cu cîrligele se pescuia vara, în locuri anume alese: pe „chepturi" ele
vaduri - ,.aco:o peştele se lasă din baltă la cheptul vadului, la apă liniştită sau repede, la apă adîncă şi moloasă unde stătea somnul". Momentul cel mai favorabil pentru pusul cîrligelor era atunci cind după
V·reo ploaie apele începeau să se tulbure: „atunci se amestecau peştii,
erau zăpăciţi". Pescu!tul cu cîrligele era un pescuit pasiv, „se puneau de
mas'' scara şi se verificau dimineaţa. Foarte rar se .lăsau peste zi, în care
caz dimineaţa, după verificare, se reînoia momeala. Duminica se puneau
încă odată pentru 2-3 ore. Ca momeală se folosea rîma (la orice fel de
peşte), „conoptiştiriţa" (la somn), lipitori (la somn), cosaşi pe vremea
coasei (la clean şi mreană). „Conoptiştiriţa" se scotea din găurile subterane turnîndu-se apă în ele şi apoi zgîndărindu-se cu un pai pînă iqea
afară, iar din gunoiul de ,grajd putrezit se scotea cu furca.
Cîrligele se păstrau pe .o tulpină de porumb sau pe „scrivală". În
primul caz vîrfurHe cirligelor se înfigeau în tulpina de porumb iar „chetorile", şi „şparga" se depănau pe tulpină. In al doilea caz se confecţiona
un dispozitiv special numit „scrivală". Un băţ lung de 25-30 de cm, se
crăpa median de la un capăt pînă aproape de celălalt. Cîrligele erau introduse unul lingă altul, în crăpătura formată, sprijinindu-se cu curbura
pe una din laturile „scrivalei", ia..r „chetorile" şi „şparga" se înfăşurau
pe ea. Capetele „scrivalei" ·se legau strîns cu „şparga" prin cite un belciug, pentru a nu permite alunecarea drligelor din „scrivală" sau despicarea ei pe toată lungimea.
In cercetărHe noastre de teren am surprins mai multe modalităţi
de lan.sare a cîrligelor în apă: din barcă şi fără barcă. Lansarea din barcă se realiza prin participarea a doi pescarţ: unul conducea barca, celăwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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pregătea cîrligele şi le aşe--..::a în apă. Se producea astfel: un capăt al
„şpărgii" se. lega de o rădăcină din mal, de un ţăruş sau de un bolovan
_greu; se scoteau cîrligele de pe „scrivală" în ordine, cite unul, se încărca
momeala şi se înşirau pe peretele din amonte al bărcii, cu cîrligele spre
apă, începînd dinspre pupa ambarcaţh,mii. Barca se conducea spre malul
opus, uşor în aval, cîrligele se slobozeau pe rînd în apă, iar capă.tul „şpăr
gii" se lega de un pietroi şi se lăsa în apă. Pentru a menţine „şparga"
cu cîrligele la fundul apei, tot la al cincilea - al şaselea cîrlig se lega
-cite o pietricică. Cînd drligele se scoteau afară din apă, se dezlega capătul „şpărgii" de la mal, unul dintre pescari stînd în partea dinainte a
bărcii, scotea pe rînd cîrligele şi le înşira pe „scrivală". Barca era condusă, la apă puţin. adîncă, cu vîsla şi la apă adîncă cu lopata. Dacă nu
-erau puse fa pescuit şi peste zi, cîrligele se duceau acasă şi se întindeau
la uscat, de regulă, după şură.

lalt

Un procedeu interesant de pescuit cu cîrligele se folosea în localitatea Băbeni, pentru prinsul somnului. Se folosea tot barca. „Şparga",
lungă de 20 m., neavînd montate pe ea „chetorile" cu cîrlige, se lega cu
capetele de două vîsle (lungi de cca. 3 m.), înfipte în sO'lul de pe fundul
albiei una la mal, cealaltă spre larg. Vîslele erau înmănuşate la capătul
postedor cu o îmbrăcăminte meta:ică ascuţită la vîrf. Pescarul, folosind
ca momeală peştişorii vii, încărca fiecare cîrlig înţepînd peştişorul în
spate, după care ~ega „chetoarea" (cca. 70-80 cm.) de „şpargă", în aşa
fel încît drligul cu momeala să atingă de puţin apa („la mişcarea peşte
lui mic somnul aude"). Pe „şpargă" cîdigele se ·legau la distanţa de 1 m.
unul de celălalt. Tot pe „şpargă", la capătul dinspre mal se ataşa un clopoţel. Odată operaţia încheiată pescarul se aşeza la pîndă. Cînd auzea
sunetul clopoţelului verifica cîrligele şi eventual le reîncărca.
La pescuitul fără barcă participa un singur pescar. El desfăşura drligele pe mal, lega capetele „ş.părgii" de cite un bo'lovan, sau capătul dinspre mal de o rădăcină sau ţăruş, încărca cîrlig~e cu momeala. Lua
„şparga" de capătul cu bolovanul din amonte sub braţ, intra în apă menţinînd „şparga" mereu întinsă, cobora .pe firul apei descriind un arc de
cerc. Bolovanul îl aşeza în apă, în aşa fel încît „şparga" să formeze o
rază de cerc, orientată în aval de ţăruşul de la mal, pentru a nu se încîld cîrligele. Dimineaţa, la soosul cîrligelor, din apă, pescarul prindea
„şparga" dinspre capătul de 'la mal şi o sootea afa.ră, trăgînd pe rînd fiecare cîrlig. Pentru a descoperi locul und s-au aruncat cîrligele, pescarul
se orienta după un semn natural de pe mal, iar cînd acesta lipsea, pescarul confecţiona o „ciuhă".
Ostia (fig. 2) a fost folosită ca unea1tă de pescuit pe Someş, cunoscută sub denumirea de „ţăpuşă". Un singur exemplar a fost depistat în
localitatea Căpi'lna. Este o ostie cu „ghia·re" 15.a.u striuri2. Informaţiile primite cu ocazia cercetării pe teren a procedeului de pescuit cu ostia fiind
lacunare, nu insistăm aici.
2 D. Munteanu, în Studii
mânia, Sibiu 1, 1981, p. 96.
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Uneltele din nuiele întîlnite la pescuit pe Someş sînt coşul şi vîrşele.
Coşul (fig. 3) are forma tronconică, e3te relativ alungit, bombat la
partea anterioară, uşor îngustat spre capătul posteri·or. Se confecţiona
din nuiele de salcie, adunate de pe malurile Someşului, de toamna şi
pînă la începutul primăverii. Se alegeau nuiele drepte, fără noduri, retezate la nivelul solului. Coşul se compune din „vîrşoc" - partea din interiorul coşului în formă de pîlnie - şi coşul propriu-zis, ca elemente
nedetaşabile, şi un dop ce astupa ieşirea. Confecţionarea 'iui începea de
la „vîrşoc". Se alegeau aproximativ 20 de nuie:e mai grosuţe şi de aceeaşi
dimensiune, care formau fuşteii sau nuielele de bază. Ele se ascuţeau la
capătul mai gros şi se înfigeau în pămînt, sub formă de cerc cu diametrul de ·Cca. 7-10 cm., uşor înclinate spre exterior. Cu nuiele mai subţiori de îngrăditură - se împletea, trecîndu-se cite una printre fuştei,
o porţiune de 30 cm. Pe măsură ce se continua împletitul, circumferinţa
se lărgea uşor căpătînd forma unei pi'lnii („vîrşoc"), cu diametrul mare
de 30--40 cm. După terminarea „vîrşocului" fuşteii se scoteau din pă
mînt şi se întorceau peste „vîrşoc", în aşa fel ca el să rămînă în interior,
apoi se continua împletitul pe toată lungimea fuşteifor. Coşul se termina cu un orificiu (diametrul 10 cm.), întărit cu o gujbă. Dopul care
închidea ieşirea în timpul folcsirii, se confecţiona dintr-un buştean, scîndură sau din iarbă făcută mănunchi.
Cu coşul se pescuia din primăvara pînă toamna tîrziu, la mal, ancorat de un stîlp, 'la vaduri - deasupra vadului sau sub vad - , aşezat
din barcă sau dus în mîini. Pentru a fi mînuit mai uşor, i se monta coşului ca toartă o bucată de curpen, legat cu capetele de extremităţile coşului. In apă coşul se aşeza cu „gîrliciul" (intrarea) în direcţia de scurgere a curentului, iar pentru fixare (cînd nu era ancorat de ţăruş), se introduceau în el pietre. Pentru a momi peştele, „gîrliciul" coşului se ungea
cu mămăligă. Coşul era lăsat în apă permanent şi se verifica peste zi de
cîteva ori. La verificare se reungea „gî.rliciu" cu mămăligă. Cînd coşul
prindea muşchi, sau se înnămolea, era s.oos din apă, curăţat, spălat, uscat
şi numai după aceea refolosit. Cu coşul s-a pescuit în toate satele cercetate. Uneori, în terminologie, s-a sesizat confuzia între denumirile de
coş şi vîrşe.

Vîrşele sînt de forme şi dimensiuni diferite. Ele se confecţionau din
nuiele de răchită, mai rar din ,alte esenţe lemnoase şi ocazional din alte
materiale {„halduri" de cinepă, tulpini de trestie, etc.). ln general, o
vîrşe se compune din corpul vîrşei, „vîr.şoc", „uşiţa", anexele de fixare
şi depistare.
Cercetă.rile de teren au evidenţiat folosirea mai multor feluri de
„vîrşi": vîrşa conică (cu gura evazată fig. 4), cu gură rotundă (fig. 5),
vîrşa semiconică (fig. 6), vîrşa dublă (cu două „vîrşoace") (fig. 7).
Confecţionarea lor se realiza în două feluri: confecţionate cu ajutorul a două - patru cerctl['i sau prin împletirea nuielelor vîrşei cu un
brînel spiralat. 1n primul caz nuielele dispuse de jur împrejurul a două
- patru cercuri se legau de acestea, iar vîrfurile nuielelor se prindeau
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cu o gujbă. Cercurile de mărimi diferite (cel de la bază cu diametrul mai mare, următoarele cu diametrele din ce în ce mai mici) erau
aşezate la intervale relativ egale. „Virş<>cul" sau „povîrşocul", lung de
30-50 cm., se confecţiona din nuiele legate pe două cer.euri „unul din
ele de mărimea cercului de la baza vîrşei, celălalt cu diametrul de pînă
la cca. 10 cm.). El se introducea în corpul vîrşei, fixîndu-se de aceasta
prin coaserea cercurilor de bază, .unul de celălalt. 1n al doilea caz, nuielele din corpul vîrşei, prevăzute 'la capătul mai gros cu o măciucă şi legate cu o gujbă, se irăsfirau pe circumferinţa unui cerc cu diametrul de
cca. 40 cm. şi apoi se împ~eteau unele lingă altele cu nuieluşe mai subţiri, împletitură de forma unui brînel spiralat. „Vîrşocul" se confecţiona
cu ajutorul fundului de „povîrş.oc" (fig. 8) - o scîndură prevăzută cu
17 găuri, dispuse sub forma unui cerc cu diametrul de cca. 10 cm. şi
orientate oblic dinspre exter~or spre interior şi un orificiu perforat central. ln fiecare gaură a fundului de „povîrşoc" se introducea cite o nuia
(„fuştel"), lungă de 50 cm. Un cerc de lemn de ·corn, cu diametrul de
30 cm., se aşeza la o distanţă de cca. 40 cm., perpendicular pe fundul
de „povîrş.oc". Era fixată astfel prin intermediul a 4-5 nuieluşe, trecute·
prin orificiul central şi legate de circumferinţa cercului. Nuielele se răs
firau pe cerc, apoi se împleteau ca şi la corpul vîrşei. In corpul „ vîrşo
cului '' se mai împletea odată cu celelalte nuiele şi „frigarea" sau „scrivala" - o nuia mai lungă şi despicată la unul din capete. ln „frigare" se
aşeza momeala, care consta din „pogace", porumb, mămăligă, intestine
de pasăre, etc. „Vîrşocul'' astfel confecţionat, se introducea cu capătul
mai ascuţit în corpul vîrşei ia·r capătul nuielelor dinspre deschiderea mare
se întrepătrundeau cu capetele nuielelor vîrşei şi se împleteau împreună.
strîns, cu brînelul în spirale apropiate. Acest mod de împletire evaza
gura vîrşei, făcînd ca deschiderea ei să fie şi mai mare. SpaţU!e prea
mari dintre nuielele de bază se umpleau cu .alte nuiele tăiate 1a dimensiuni potrivite. Vîrfurile nuiele lor „povîrşocul ui" din interiorul vîrşe: se
ascuţeau, pentru a nu permite ieşi.rea peştelui afară.
Vîrşele erau prevăzute cu „uşiţă", practicată în corpul vîrşei median, prin fasonarea a 4-5 nuiele şi împletirea lor. Ea se .prindea de
nuiele prin 2-3 „gujbuliţe".
D-0uă bucăţi de curpen, lungi de cite 3 m. fiecare, se legau de corpul vîrşei: unul se folosea pentru priponirea vîrşei în apă de o piatră,
celălalt, lăsat în voie în apă, era căutat cu vîsla, atunci cînd vîrşa trebuia scoasă afară.
Şi cu vîrşa se pescuia din primăvară pînă toamna tîrziu, la
apă
adîncă. Operaţiile de introducere şi scoatere a vîrşei în apă, se efectuau
din barcă şi mai rar fără barcă.
Acest procedeu de pescuit a fost practicat în .toate satele cercetate.
Prisosul de peşte se păstra în a'pă, într-un coş anume confecţionat
în acest sc-0p (fig. 9). Avea f.orma biconică, prevăzut cu o uşiţă, practicată în partea cea mai bombată a coşului. Se confecţiona la fel .ca şi.
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capete ale lui se 'legau cu cite o

gujbă.

La multe din procedeele de pescuit descrise s-a folosit luntrea (fig.
10). D:ntre formele vechi de luntri, două exemplare am descoperit pe
teren. Sînt scobite dintr-un singur trunchi de copac. Cea desooperită la
Căpîlna are dimensiunile: ·lungimea = 2,12 m., lăţimea = 0,64 m., înăl
ţimea = 0,36 m.; cea de la Gîlgău: lungimea.
5 m., lăţimea= 0,70 m.,
înălţimea= 0,40 m.
In ultimele decenii s-au folosit luntrile confecţionate din scînduri de
răchită sau brad (fig. 11). Se întrebuinţau scînduri lăsate la uscat o lună,
două sau chiar un an („gospodarii buni tăieu scîndura mai din timp şi
numai la anul făcei -luntrea, cînd cealaltă pr:nde să ,să rupă"), lungi de
peste 5 m. şi late de cca. 25-30 cm. Scîndurile se finisau cu jilăul: „dă
deam cu jilău de rămîneau lucii ca oglinda". Fundul luntrei se confecţiona din două scînduri, aşezate una lîngă alta. Marginile interioa·re ale
scîndurilor se soobeau pe toată lungimea în aşa fel ca să se „îmbuce" cit
mai b'.ne. Spaţiul rămas liber se umplea cu muşchi (bătătorit) iar peste
el se aşeza o stinghie de lemn de goron sau 'Salcîm, prinsă cu scoabe de
metal tot din 5 în 5 cm. Se prindeau apoi pereţii 'laterali, formaţi din
aite două scînduri, cu cuie de „Jeţ" ca să „păsălească" bine (aderenţa să
fie perfectă), pentru a nu pătrunde „lacrimă de apă". Vîrful („gurgoiul
luntrii") era uşor înălţat. Această înălţare se realiza prin tăierea adecvată din scîndurile laterale a unei porţiuni de 70 cm. şi curbarea uşoară
<1 fundului. Foarte puţin era înălţat şi spatele („curul luntrii"). Pentru
a-i mări rezistenţa, ambarcaţiunea era prinsă în „boncauă", praguri de
stejar sau saldm. Acestea se alegeau dintre lemnele nu .prea gI1oase,
curbate natural aproape în unghi de 90°, apoi finisate. Ele se prindeau,
în perechi de cite două, de-a curmezişul luntrei, <le perete şi fundul ei,
la distanţa de 1 m. Curbura acestor praguri era întă·rită de două lame
metalice prinse pe ,părţile laterale ale pragurilor. La vîrf, pereţii erau
uniţi printr-un prag drept prins în cuie de pereţi şi fundul luntrei. Tot
în prag era înfipt, la mijloc, un belciug de care se lega un lanţ, cu care
se priponea luntrea la mal de ţăruş, copac, etc. Peretele din spate al
ambarcaţiunii era confecţionat tot dintr-o scîndură de lăţimea celorlalte
două, prinsă în cuie de fundul şi pereţii laterali. Luntrea se conducea cu
vîsla sau lopata.
Uneltele prezentate de noi în lucrare, se aseamănă prin formă cu
cele din alte zone din ţară, specificul local punîndu-şi amprenta asupra
tehnicilor de confecţionare şi întrebuinţare, asupra terminologiei şi asupra dimensiunilor acestor unelte.
IOAN MUSCA
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TRADITIONAL :FISHING PROCEDURES AND FISHING IMPLEMENTS
ON THE SĂLAJ FLOW OF THE SOMEŞ mvER

(Summa ry)
Thc paper brings to an e11d the rcsearch made on fishing implements and
procedures 011 the Sălaj flow of the Someş rivcr (see Acta MP, 7, 1973, p. 696-705).
The first part of the paper (sec supra) deals with traditional fishing implcments of the net type: crîsnic, comiher, umbreje, tradie, tiortiuz, prostovol.
The second part deals with anothcr seric of fishing procedures: with thc hand.
with metal implcmcnts (angling rod, hooks, fishing fork) and basket work (coşul sau
vîrşa).

The author describes how these implements are made and used.
The final part of the paper, deals with the description of some other implcments connected with the fishing: baskets for keeping alive the captured fish, the
diffcrent typcs of boats used in the past and present time.
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Fig. 3
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Fig. 7.

Fig. 8.
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Fig. 11. Luntre nouii
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DINAMICA TIMPULUI

ŞI

SPAŢIULUI

SOCIAL IN
RURALE DIN SALAJ

COMUNITAŢILE'

ln cele ce urmează o sa mcercăm prezentarea schemat:că a unui model sociologic privind dinamica timpului şi spaţiului social în comunită
ţile sălăjene. Ideia unui astfel de model s-a conturat treptat, pe măsură
ce culegerea şi analiza unor date a putut surprinde o dinamică internă
a fenomenelor culturii rurale, dinamică ce a permis conturarea unei tipologii diacronice a acestei culturi.
Credem că o astfel de perspectivă diacronică trebuie să se impună
ca mod de abordare a fenomenelor culturii săteşti, deoarece, în ultima
vreme, cercetarea comunităţii rurale s-a făcut dintr-o perspectivă s'.ncronic-fragmentară: pe de-o parte, direcţia sociologică, care a cu:tivat cu
preponderenţă analiza satului actual, iar pe de altă parte, direcţia etnografică, ancorată într-o perspectivă care incearcă surprinderea tradiţio
nalităţii rurale, ajungînd cîteodată chiar la cultivarea unui tradiţi.onalism
anacronic, rupt de mecanismele devenirii istorice a satului, ca tip de
comunitate socială.
Direcţia sincronic-empiristă în sociologia şi etnografia actuală, a
dus la fragmentarea eforturilor cercetătorilor, lipsind o di.recţionare generală a cercetărilor, ·orice fapt social fiind considerat important şi semnificativ. La o analiză mai atentă însă, atît direcţia sociologică cit şi direcţia etnografică sînt perspective complementare, studiind în fond aceeaJ?i
real:tate istorico-culturală, însă în momente istorice diferite, ceea ·ce face
necesară depăşirea graniţelor artificial conturate şi abordarea satului ca
realitate dinamică. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît „tradiţionalitatea"
rurală este un concept cu o acoperire antologică ambiguă, în fond existînd şi în satul „tradiţional" etape culturale distincte, caracterizate prin
specificităţi proprii, iar trecerea de la satul „tradiţional" la satul actual
presupune o împletire variabilă, în plan zonal şi valoric-cultural, între
tradiţionalism şi modernitate 1 •
! O analiză deosebit de pertinentă a conceptelor de tradiţionalism şi tradiţio
nalitate, modernism şi modernitate, a fost făcută de Z. Ornea, („Tradiţionalism şi
mociernztate în deceniul al treilea, Bucureşti, 1980).
Deşi termenii de „tradiţionalism" şi „tradiţionalitate, pleacă de la aceeaşi noţiune, Cl'a dl' „tradiţie·-, ei deschid două perspective cultural-politice distincte, prin
raportarea la tradiţie:
a) traditionalismul este echivalent cu o mentalitate şi practică culturală„
care C'Ste „potrivnică, obstinat conservativă", faţă de !noire.
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O abordare diacronică a culturii rurale implică analiza structurii
-timpului social, adică a modului .în care comunităţi:e rurale configurează pe fundalul timpului fizic un timp cultural, neomogen,
din punct
•de vedere al specificităţii şi intensităţii practicHor socio-umane .şi a sistemelor sociale de valorizare a potenţialităţilor lui.
Din această perspectivă, considerăm timpul socio-cultural un important element de ordonare a practicilor socio-umane, prin intermediul
·unor ritmuri culturale specifice în care se desfăşoară viaţa comunităţilor
rurale, ritmuri care pot constitui un important criteriu în elaborarea
unor modele tipologice ale evoluţiei culturii rurale. Aceasta, deoarece
modificările intervenite în ritmurile culturale interne ale unei comuni-tăţi, constituie un indicator semnificativ al noilor tendinţe culturale. Spre
exemplu, în cadrul satului de tip ţărănesc-familial, întreaga cultură era
·constituită pe un ritm cvadximestrial, în care erau integrate unele sub.ritmuri de mai mică întindere tempora1ă 2 • Această cultură subsumată
unui ritm intern specific, are importante funcţii de valorizare socială,
realizată prin sistemul de practici cultuxale, ceremonialuri legate de ma. rile sărbători, de practicile agro-pastorale, şi cele legate de ciclul vieţii.
·Ca sistem de valorizare socială, cultura introduce sisteme de ordonare,
·clasificare, oonstituire a grupurilor sociale şi de evaluare a statusurilor,
·în cadrul ierarhiei sociale. De aceea, cultura, ca sistem de valorizare so·cială, are o funcţie activă în menţinerea coeziunii ·sociale, prin integrarea
întregii colectivităţi într-un ritm cultural ciclic.
Prin aceasta, cultura exercită şi o funcţie de control social, la nivel
comunitar, impunînd valori şi norme şi .acţionînd coercitiv pentru respectarea lor.
Transformăirile din cadrul comunităţilor rurale, trecerea satului de
tip ţărănesc-familial la satul contemporan, de tip agricultorial3; produce
intense mutaţii şi în procesele culturale".
1) în condiţiile răspîndirii culturii de tip mass-media, cultură prin
excelenţă consumatoristă, se vehiculează nu numai noi valori culturale,
ci şi un întreg comportament social nou. În aceste condiţii, .se trece de
b) tradiţionalitatea desemnează o stare culturală caracterizată prin valorificarea, într-o formă culturală nouă, a unor elemente, motive culturale, Yiabile, aparţinînd unei etape culturale anterioare.
Din această perspectivă, modernitatea este complementară tradiţionalităţii, în
sensul că orice formă culturală nou, care rezistă istoriei trebuie să se sprijine pe
moştenirea culturală a unui popor.
Modernismul este opus tradiţionalismului, fiind la fel de nihilist, însă în
sensul negării oricărei legături, a 01·icărei preluări critice a unor tradiţii culturale
anterioare.
2 Asupra problemei ritmurilor culturale şi a definirii conceptului de „sat ţără
nesc-familial"; vezi lucrările lui I. Bădescu, De la comunitatea rurală la comunitatea urbană, Bucureşti, 1980 şi Satul contemparan şi evoluţia lui istorică, Bucureşti,
1981.

3 I. Bădescu, Satul contemporan şi evoluţia lui istorică. In această lucrare
(p. 77-88) autorul face o deschidere teoretică foarte interesantă, privind mecanismele de valorizare socială şi ritmurile culturale, aceste deschideri teoretice fiin-Ou-ne de un mare folos în fundamentarea articolului de faţă.
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la .sistemul cultural „oral-prescriptiv", de tip normativ-socializant, la un
sistem cultural de tip „media-descriptiv", oonsumatorist, bazat pe o nouă
mentalitate culturală.
2) sistemul de comunicare culturală, ca sistem de valocizare socială,
trece treptat de sub controlul comunitar nemijlocit sub controlul societăţii globale, dereglindu-se vechile mecanisme culturale de valorizare,
apărind noi forme de valorizare, aflate, de cele mai multe ori, în opoziţie cu vechile forme. Aceste noi mecanisme cultural-axiologice sînt legate de apariţia unor grupuri sociale scăpate de sub controlul comunitar, grupuri care vehiculează valori consumatoriste ale unei culturi de
tip macrosocial.
3) modificarea ritmurilor proceselor culturale, ale timpului sociocultural, antrenează modificări în mecanismele de valorizare socială, producindu-se distrugerea vechiului ritm cultural cvadrimestrial. Acest fapt
duce la dispariţia vechilor cadre culturale şi mecanisme de valorizare
şi menţinere a coeziunii sociale, ajungîndu-se la apariţia
unei culturi
fragmentare, eterogene, o cultură „mozaicată"4, fără un ritm intern propri11. Din această perspectivă, întreaga configuraţie temporală a culturii
rmale se schimbă, trecîndu-se de la timpul cultural încetinit, al duratelor lungi, în care trecutul este ciclic reactualizat, prin ritmuri culturale
interne, la o cultură specifică societăţilor de tranziţie, bazată pe aritmii,
în care valorile culturale suferă o rapidă efemerizare.
Plecînd de la aceste sumare constatări, vom încerca să evidenţiem
unele caracteristici ale pr.oceselor culturii rurale în dependenţă cu timpul social. Luînd în analiză ipoteza modificării funcţiilor culturii şi a
specificului cultural, ca urmare a modificării ritmului timpului social,
am elaborat următoarea schemă a proceselor culturale5 :
Faza

Timpul cultural

istorică

faza istorică a comunităţilor bazate pe un
sincretism cultural cu dominanţă magică

timp cultural de
tate magică

faza istorică a comunităţilor bazate pe un
sincretism cultural de dominanţă sccie-

timp cultural de potenţiali
tate magico-religioasă

potenţiali

tar{:

faza istorică a comunităţilor în care apar
ctisincrezii culturale, culturi eterogene,
mozaicate

timp cultural de
tate religios-laică

potenţiali

1n cazul primului tip cultural, al culturilor sincretice cu dominanţă
datorită unor ritmuri interne ciclice, se configurează un timp

magică,

• A. Moles, Sociodinamica culturii.
In elaborarea acestei tipologii, de un ajutor preţios ne-au fost îndrumările
datl' încă in timpul studenţiei, de asistentul I. Bădescu de la Catedra de sociologie a Universităţii din Bucureşti, căruia ii mulţumim pe această cale.
5

47 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. Vlfl/1984
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cultural de potenţialitate magică, iar cultura se prezintă ca o cultwră
unitară, care funcţionează ca un mecanism integrativ al tuturor grupurilor socio-culturale. In cadrul acestui .tip cultural, motivele cultllll'ale
îşi au geneza în viziunea magică asupra lumii, specifică comunităţilor
sociale. Resturi ale acestui fond cultural sînt transmise şi în cadrul culturilor care configurează ciclic, un timp de potenţialitate magico-ireligioasă, însă acest tip cultural nu valorifică a.tît motivul magic, a cărui semnificaţii, în general, s-au pierdut, cit mai ales valenţele sociale ale cadrului ritualic.
O altă specificitate a primului tip cultural constă în faptul că practicLle ritualice sînt subsumate motivului magic central, ele servind drept
cadru regizoral, de explicitare socială, de trăire colectivă a motivului magic. La nivelul acestui tip cultural, credem că se pot evidenţia următoa
rele particularităţi ale timpului social:
1) timpul cultural nu este omogen, ci în mod ciclic, neomogen, de-a
lungul unui ciclu cvadrimestrial, fiind configurate structuri temporale
i:westite cu calităţi diferite: structuri temporale ale unui timp investit
Lu potenţialităţi magice, a unui timp propice pentru afirmarea motivelor
magice, un timp bazat pe coexistenţa fastului şi nefastului, care alternează cu timpuri sociale inerte, din punct de vedere al potenţialităţii
magice. Alternarea timpului de potenţialitate magică cu un timp cultural inert, duce la un mod 8pecific de structurare a practicilor culturale,
la apariţia unui ritm cultural propriu. Această alternanţă a timpului este
legată, în comunităţile rurale, de UJrmătoarele structuri temporale:
a) ciclul calendaristic anual, care se oonstituie pe fundalul alternanţei dintre timpul de potenţialitate magică şi timpul inert. După unele
opinii!', apariţia timpului de potenţialitate magică, în decursul unui interval calendaristic, de-a lungul unui ciclu cvadrimestrial, este legată
în mod direct de mari'le momente din evolutia Soarelui: momentele echinocţiale şi momentele solstiţiale. 1n cultllll'a populară din Sălaj s-au putut pune în evidenţă procesele culturale de constituire a unor perioade·
de potenţialitate magică, în cic.lul cvadrimestrial, în următoarele momente:
- în perioada dintre Crăciun şi Bobotează, perioadă în care sînt
concentrate cea mai mare pairte a practicilor cu specific magic, din tot
cursul anului. Calităţile magice ale acestui timp duc la apariţia unui număr mare de practici magice: practici de aflare a viitorului (aflarea calităţilor noului an, aflarea ursitului de cMre fetele aflate în pragul că
sătociei)' sau practici magice de ocrotire a gospodăriei, dar şi a întregii
comunităţi ameninţate în această pefi.oadă de acţiunea unor forţe magice·
nefaste, a unor duhuri rele.
Dintre practicile culturale desfăşurate în perioada Crăciunului, obiceiul cu cea mai mare rezonanţă socială, atît ca arie de cuprindere, cît
0

6

O asemenea concepţie este larg dezvoltată de J. Frazer în Creanga de aur,
1980. De asemenea, G. Dumezil, Le probleme des centaures, Paris, 1929.
Gh. Şişeşteanu, în Acta MP, 7, 1983, p. 707-7HI.

Bucureşti,
1
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~i ca permanenţă istorică, este
noastră însă, analiza detaliată,

obiceiul colindatului. Nu este în intenţia
în acest articol, a modului de desfăşurare
a obiceiului, a valorilor culturale pe care le vehiculează cetele de colinclMori. Această analiză a fost făcută de noi, într-un articol anteriorii, in
rnre am încercat integrarea cetelor de feciori colindători ca realitate cult urală complexă, în cadrul obiceiurilor de iarnă din Transilvania.
Deşi în prezent, colindatul nu mai păstrează semnificaţii şi rostUTi
ma~:ice, acest fapt dispărînd din memoria colectivă, totuşi unele elemente
descoperite de noi, în mediul sătesc, ne îndreptăţesc să considerăm că
<1ce21:'tă practică a avut profunde semnificaţii magice, în perioade
mai
îndepărtate, semnificaţii erodate treptat de ideologia creştină, care a
„încreştinat" obiceiul, în condiţiile în care biserica nu l-a putut desfiinţa
nllorile precreştine vehiculate de colinzi fiind înlocuite, încetul cu încet ul, cu valori extrase din tematica biblică. Resturi ale luptei dintre
lTCţ 1inism şi „păgînătatea" satelor româneşti răzbat pînă la noi, atît din
une:e documente ale vremii 9 , cit şi din colinzi ~i din ideologia creştină
<"are a fost nevoită să încreşt1neze, deci prin aceasta, să camufleze unele
,-c>chi divinităţi precreştine.
Asupra acestui proces socio-cultural vom reveni pe parcursul lucră
rii, în cele ce urmează vom încerca să surprindem dimensiunile magice,
implicate în obiceiul colindatului, dimensiuni relevate de unii dintre cei
mai importanţi cercetători ai fenomenului cultural ţărănesc 10 •
Este posibil ca în perioade istorice îndepărtate acţiunea colindătorilor
-era parte componentă într-un complex ritualic, de natură magică, menit
să îndepărteze „duhurile rele" care bîntuie în jurul aşezărilor săteşti, în
perioada începutului de an, perioadă în care fastul şi nefastul coexistă.
In sprijinul celor afirmate, se pot aduce următoare:e argumente:
1) ln vechea accepţiune populară, colindatul nu imp'.ica numai cîntatu! versurilor unei colinzi, ci o acţiune mai largă, cu caracter r'.tualic.
Acest fapt poate fi pus în evidenţă şi din versurile a două colinzi înregistrate în Sălaj:
„Bună veste gazdă-n casă
Treceţi juni şi de şedeţi
- Noi n-am venit să şedem
D-am venit să corindăm ..,.

-

Şi!jeşteanu, înActa MP, 6, 1982, p. 505-511.
~Asemenea documente sint semnalate de O. Birlea, Folclorul
Hticur·eşti, 1981, p. 267.
10 T. Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească,

'' Gh.

românesc, I,

Cluj-Napoca,

1977. p. 209-279.

Un alt mare cercetător al spiritualităţii româneşti, M. Eliade, referindu-se la
colinzi, arată: „faptul că acest colind (Mioriţa n.n.) este cintat în grup explică stabilitatea textuală. Posibilităţile de improvizaţie şi de creaţie poetică sint destul de
redui;e. După cum se vede, tocmai această stabilitate textuală ne permite să sesizăm, in colinde, unul dintre stadiile cele mai arhaice ale spiritualităţii româneşti".
d. M. Eliade, De la Zalmoxis Za Genghis-han, Bucureşti, 1980, p. 240.
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sau:
Fă-te gazdă

-

vesel, bun
vin juni de-a lui Crăciun
Tot cîntînd şi corindînd
Pe Dumnezeu lăudînd."11
Că

După cum reiese din textele de mai sus, „corindatul" nu permitea:
statul jos, aşa cum ·Se întîmplă în perioada actuală, cînd obiceiul s-a „demitizat", pierzîndu..şi semnificaţiile magico-ritualice.
·
In al doilea rintl, se face dinsticţie intre oolinda propriu-zisă, 'dotatul ei şi acţiunea de „coll'indat", cele două fapte fiind distincte şi complementare: „tot cintind şi corindind".
2) un informator din satul Stîna 12 , afirmă în mod explicit, că în
trecut se colinda în casă, în picioare, roată pe lîngă masă.
Probabil că în perioade mai îndepărtate, nu numai că se stătea în
jurul· mesei (considerată în simbolistica culturală ţărănească, un element
central, semn de afirmare a bunăstării materiale a gospodăriei, dar şi
obiect sacru) 13 , dar chiar se înconjura masa, la fel cum probabiJ, la intrarea în gospodărie, ceata de colindători înconjura acareturile şi casa gospodarului. Obiceiul prezenta probabil analogii cu un alt 'obicei din perioada sărbătorilor de iarnă, practicat de astă-dată de copii, obiceiul umblatului cu „chiraleisa" (în unele zone - „ţuraleisa"). Şi în acest caz
putem surprinde axarea obiceiului pe practici de magie protectoare, menite, în viziunea populară, să ocrotească casa şi întreaga gospodărie. Variante ale acestui obicei se mai păstrează şi astăzi în diferite zone. ale
judeţului. Spre exemplu, la Meseşenii de Sus, copii care umblau cu „chiraleisa" înconjurau casele oamenilor, în timp ce cintau o incantaţie pentru o vegetaţie bogată în anul ca:re vine. lin general, grupuri'le de ·oopii
calI'e practicau acest obicei, în judeţul Sălaj, însoţeau preotul care sfinţea
casele, de Bobotează. Acest obicei al însoţirii preotului, este însă tîrziu.
fiind rezultatul eforturilor bisericii de-a ţine sub control, unele practici
precreştine, dovadă fiind faptul că în unele sate copiii practică obiceiul.
în mod independent, rupt de practicile religioase. Um exemplu semnificativ în acest ·sens îl prezintă satele Drighiu şi Halmăşd, unde grupurile

informator: Sfăt Petru, nr. 222, Recea Mare, Opriş Ioan, Stîna.
informator: Opriş Ioan.
nu ne-am ocupat în mod special, de problematica topologiei şi simbolisticii sociale, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, tematică aproape necercetată de
etnografia şi sociologia românească, se pot puncta cîteva elemente privind '„masa·~
ca obiect social şi emblematic:
1) loc de etalare a bunăstării materiale, in timpul marilor sărbători;
2) principalul loc de comunicare socială;
·
.
3) loc social cu caracter aproape sacru, masa trebuind să fie tot timpul păs
trat! curat!, fiind interzisă depozitarea pe masă a unor obiecte considerate impure.
De asemenea era interzisă şederea pe masă.
11

12
13 deşi
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dp copii, între 6 şi 13 ani umblau cu „ţuraleisa" în seara ajunului Bobotezei, grupaţi în mai multe cete, după zona din sat din care proveneau.
Nu intrăm în detalii asupra desfăşurării obiceiului, însă este necesară sublinierea tentei magice a acestuia, tentă rezultată din acţiunile
grupurilor de copii:
1) în zgomotul produs de tălăngi, în strigătele de „ţurailesa", tot
grupul trebuia să înoonjoare toate acareturile ce aparţin unui gospodar
(casa, poiata, ~ura, curtea). În timpul acestei practici, copiii 1rostesc in<'antaţii, cum ar fi:

„Cite pietre la fintînă
Atîtea oale cu smîntînă"
sau:
„Cîţi cărbuni
Atîţia

boi în

în

vatră

poiată".

. 2) Dacă în timpul anului care a trecut, gospodarului care a primit
grupul de copii, i s-a întîmplat o nenorocire (a avut un incendiu, i-a
dispărut un animal), „ţuraleisătorii" trebuiau să strige şi să agite tă
lăngile dt mai puternic pentru a înlătura duhurile rele de pe lingă curtea
gospodarului sau să ureze belşug cit mai mare la animale, la pomi („Ie
înconjuraţi şi nucul cela ca să facă mai mulţi nuci 1şi poiata ca vacili să
facă mai mulţi viţei şi să aibă lapti mult");
3) După ce se termina cu acareturile, se intra în casă, unde se încon
jura de 12 ori masa pentru ca în toate cele 12 luni ale anului masa să
fie cit mai îmbelşugatăt4.
Simbolistica magică a obiceiului colindatului (în fond, am putea considera şi umblatul cu „chiraleisa" tot un gen de colindat), iese .în evidenţă şi din prezentarea unor motive arhaice, conţinute în unele colinzi
înregistrate în judeţul Sălaj.
O colindă culeasă la Firminiş permite descifrarea unui vechi arhetip
cultural: arhetipul domesticirii animaJelor, reprezentate prin cal, demon
al fertilităţii, dar în acelaşi timp, unul dintre cele mai vechi animale domestice
„Sare murgul în iast' grădină,
Unde sare urmă n-are,
Unde paşte nu-ş cunoaşte
Pe straturi de busuioace
Nime-n lume nu-l văzură
Numa' o dalbă împărăteasă
14 Datele cu privire la obiceiul copiilor ,,ţuraileisătoriw au fost obţinute dintr-O lucrare, în manuscris, a profesorului de istorie Neaga Gavril, din satul Drighiu.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

738

GH.

ŞIŞEŞTEANU

-

M. POP

Pe-o zăbruică de fereastră
Iese afară strigă-n ţară:
- Cine-n lume s-ar afla
Să 'nveţe murgu' a juca
Fără :f.riu, fără căpăstru
Făr' oleac de şa pe <linsu".
(informator: Chende

Ştefan,

nr. 22)

Calul este îmblînzit, după o serie de încercări a!e unor t:neri „ră
de feciorul cel mai „nelăudat", adică cel mai neînsemnat social.
Se poate conchide că această colindă reflectă, în mod metaforic, un moment important din viaţa comunităţilor umane, momentul domestieirii
calului. Colinda este arhetipică., deoarece nu este prezentată o banală acţiune de domesticire, ci domesticirea unui animal cu calităţi deoseb:te, un
prototip ideal. Acest cal exemplar, dotat cu calităţi magice (unde sare
urmă n-are / unde paşte nu-ş cunoaşte; sau: „nime-n lume nu-l văzură"),
.însă neîmblinzit, este domesticit de un individ neînsemnat, care devine
-erou exemplar prin acţiunea lui.
lntro altă oolindă veche, cu.leasă din Sîmpetru Almaşului, un ercu
arhaic, care iniţiază o acţiune cosmogonică fundamentală, este „încreş
tinat", substituit prin Isus Cristos:
săriţi",

„Mesia ...
S-a născut dintr-o fecioară
Şi e domn peste popoară
Cerul sus l-a ridicat
Şi-n patru stilpi l-a rezemat
Şi frumos l-a împodobit
Tot cu stele mîninţele
Luna-i mai mare-ntre ele
Şi cu-n soare călduros
Ce-ncălzeşte pînă jos".
(informator:

Şandor

Margareta, nr. 243)

lntrezărim aici vechiul motiv cosmogonic, cu o frecvenţă ridicată în
protomitologie, potrivit căreia, în starea originară a cosmosului, cerul şi
toate elementele care se găsesc în el, era lipit de pămînt. Prin acţiunea
exemplară a unui erou, se produce naşterea lumii, dezlipirea cerului tle
părnînt, naşterea cosmosului diferenţiat (într-un anume fel, colinda reproduce vechiul mit al naşterii cosmosului, ca ordine, din haos, adică dintr-o stare .nedeterminată a materiei). Isus preia, contrar motivelor b:blice
clasice, în care Dumnezeu-tatăl este <..Teatorul lumii, funcţiile cosmogonice ale eroului arhaic, creator al ordinii.
Nu vom mai intra în alte amănunte pentru întărirea afirmaţ[ei potrivit căreia colinzile şi însăşi obiceiul colindatului prezintă un substrat
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magic, substrat erodat de-a lungul timpului. In continuare ne vom referi .la alte practici cu caracter magic, legate de peridoada sărbătorilor
de iarnă, de cele 12 zile dintre Crăciun şi Bobotează, perioadă care în
mentalitatea populară, configurează un timp de potenţialitate magică.
Fără a intra în detalii, deoarece unele dintre aceste practici au fost
prezentate deja de noi în art:cole antedoare, vom menţiona pe scurt,
unele dintre ele:
- obiceiul cu „roata de foc", obicei cu caracteristici solstiţiale, întîlnit într-un mare număr de localităţi, de Crăciun sau Anul nou, iar în
unele cazuri izolate, de Sfîntul Nicolae.
· - o gamă foarte diversă de ritualuri de dragoste, ritualuri care au
ca scop aflarea ursitului („orîndei"). Ele sînt ,legate de un anumit specific al sărbătorilor de iarnă, anume de faptul că în timpul lor are loc o
intensificare a relaţiilor intercomunitare la nivelul tineretului, în vederea
căsătoriilor, care în satul tradiţional se concentrau, în mare parte în perioada „cîşlegilor" (între Bobotează şi postul Paştelui).
Mentalitatea magică privind timpul sărbătorilor de iarnă a fă:cut să
apară credinţa că prin unele acţiuni omul poate să cunoasC'ă calităţile
noului an. Se constituie astfel unele practici culturale legate de desc:frarea calităţilor timpului din anul care urmează. O astfel de practică întîlnită în multe localităţi este „calendarul de ceapă": .se desface o ceapă şi
se iau 12 foi care întruchipează lunile anului. Se pune pe ele sare şi se
încercă determinarea pe cale magică a precipitaţiilor din anul :care urmează. Foile care lasă apă, desemnînd anumite luni, anunţă precipitaţii,
iar foile care rămîn uscate prevestesc secetă 1 ". De asemenea unele s2mne
natuJ'ale conţin încifrate calităţile noului an:
- „dacă la Bobotează curg streşinile casei, va fi primă\'ară rea"
sau:
- „dacă la Bobotează trece vulpea peste apă se zice că se desprimăvărează repede"
sau:
- „cînd nu-i îngheţată valea la Bobotează atunci se zice că va fi
iarnă lungă"

- „dacă la Sfîntul Nicolae ninge, atunci la Crăciun va ploua"
- bătrînii spuneau că dacă este pod de gheaţă în noaptea de 2 februarie şi poate trece vulpea ·peste vale, atunci nu va fi ger ma.re şi se
va face mai repede primăvară"
- ,.în data de 18 ianuarie în fiecare an, dacă seara este cerul senin
va fi repede primăvară, iar dacă este noros, nu vine primăvara devreme16.
15
16

informator: Conţiş Veronica, Poiana Blenchii, nr. 158.
informatori: Oniţ Gheorghe, Cuceu, nr. 123
Oros Ludovica, Ortelec, 69, ani
Dindelegan Maria, Bobota,
GliguţA loab, Ban, nr. 163
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O a doua perioadă, în care timpul este investit cu calităţi deosebite,
este legată de începutul primăverii, cînd în prima parte a lunii martie
sînt „zilele babelor" („Işdochia"). Nu ·vom intra în detalii privind concepţia populară in legătură cu „zilele babelor", vom semnala numai, un
obicei cu o mare încărcătură de arhaicitate, descoperit de noi în localitatea Gîlgău pe Someş, obicei legat de alungarea iernii (de altfel, în mentalitatea populară, în „zilele babelor" se considera că este o ultimă răbuf
nire a iernii, o ultimă încercare de .rezistenţă a acestui anotimp): „ca
să scape de v~eme rea, cea mai bătrînă femeie din sat ia o blană de mi-el,
care a fost curăţată şi tăbăcită şi face o gaură 1pentru cap şi două pentru
mîini şi cu acest cojoc se duce la Someş şi-l pune pe apă, pe o bucată de
scîndură şi cu o luminare aprinsă şi-l lasă să se ducă la Dochia să se îmbrace şi ea şi să se încălzească, trecînd astfel vremea rea 17 •
Se observă aici personificarea iernii ~în baba Dochia, care Ja începutul lui martie mai încearcă .încă să schimbe cursul firesc al anotimpurilor. Printr-o acţiune socială, cu caracter magic, eforturile iernii sînt
anulate.
Un alt mare ciclu de obiceiuri anuale este legat de începutul creş
terii vegetaţiei. Aceste obiceiuri sînt concentrate în jurul sărbătorilor
creştine: Sf. Teodor, Duminica Florilor şi Sf. Gheorghe.
La Sf. Teodor, spre exemplu, se mai păstrează credinţe şi practici
magice legate de o mentalitate arhaică bazate pe magia simpatetică:
creşterea vegetaţiei tinere poate avea influenţe binefăcătoare asupra fetelor comunităţii: „în dimineaţa de Sf. Teodor la fete li se taie din păr
cîteva smocuri şi li se pun la răchită, în credinţa că părul fetelor va fi
lung şi frumos ca şi crengile sălciei"l 8 •
De Duminica Florilor se păstrează credinţa potrivit căreia mîţişorii
(flori de salcie) sfinţiţi ,la biserică în acea zi, pot apăra gospodăria de
vreme rea.
Legat de Sf. Gheorghe s-au păstrat cele mai multe practici şi credinţe structurate în jurul motivului vegetaţiei. Exista astfel credinţa că
ziua Sf. Gheorghe este o zi în care fiinţele supranaturale, în special strigoii, au o mare putere. Pentru a feri gospodăriile de strigoi, se zdrobea
leuştean într-un vas şi cu el se ungea, făcîndu-se cite o cruce deasupra
uşilor, fereştilor, obloanelor, adică a locurilor pe unde pot pătrunde strigoii. De altfel, în mentalitatea populară leW?teanul .şi usturoiul sînt considerate, prin excelenţă, plante care ocrotesc animalele şi gospodăria de
strigoi, fiind folosite împotriva strigoilor care iau „mana" (puterea laptelui), de la animale.
Legat de Sf. Gheorghe, în zona sudică a judeţului Sălaj, se păstrea
ză încă, în satele Voivodeni, Ug.ruţiu, Dragu, Adalin şi Popteleac un interesant obicei bazat pe simbolisti.ca naşterii vegetaţiei (în unele dintre
aceste sate obiceiul a fost deplasat cu timpul la măsuriş, Ja 1 mai). Obiceiul constă dintr-un cadru ritualic complex care are ca personaje prin17

1s

informator: Lazăr Paulina,
inf. Mag Floare, Giurtelec

Gîlgău

pe

Someş,

nr. 93
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<'ipale „goţoii" („vlojoii"), care sînt nişte tineri îmbrăcaţi în crengi de
fag. Intre grupul „goţoilor" şi restul membrilor 1comuni·tăţii se de5făşoară
o adevărată luptă, sătenii încercînd să ude „goţoii", care la rîndul ,lor,
incearcă să ude pe toţi sătenii întîlniţi în cale. Acest obicei a fost amă
nunţit descris de noi şi analizat în semnifi.caţiile sale, de aceea nu vom
mai insista asupra luil9.
La începutul verii, la Sînziene, Ispas şi Rusalii mai există încă unele
tradiţii populare cu semnificaţii magice, integrate însă, în general, în
practicile de tip religios. Aceste tradiţii sînt legate de culitul apelor (se
stropesc, spre exemplu, la Rusalii ţarinile cu apă sfinţită).
La Sînziene se mai păstrează încă foarte răspindit, obiceiul „cununii
de flori", prin care membrii unei familii încearcă să determine durata
vieţii lo.r.
La 14 septembrie de Ziua Crucii, există credinţa că plantele culese
in &ceastă zi au virtuţi tămăduitoare.
O altă sărbătoare creştină, care prezintă încă multe supravieţuiri
ale unei mentalităţi precreştine, de tip magic, este sărbătoarea Sf. Andrei
(30 noiembrie), sărbătoare numită ,„Indreiul fetelor". 1n noaptea de Sf.
Andrei au loc numeroase practici legate de „magia de dragoste". Asemenea practici au fost deja analizate de noi 2 o.
b) Alături de ciclul cvadrirnestrial, al anotimpurilor, cultura populară îşi bazează structurarea sistemului iSău de practici şi pe un ciclu mai
restrîns: ciclul Junar. Acest ciclu configurează un ri•tm cultural intern.
în strînsă dependenţă cu fazele lunii. Deşi nu se pot pune în evidenţă
complexe culturale legate de anumite momente speciale din ciclul lunar,
există totuşi o mulţime de practici şi credinţe legate de acţiunea directă
a fazelor lunii asupra productivităţii pămîntului şi animalelor, rezultînd
de aici, o împărţire dihotomică a timpului: timpul fast în care sînt admisibile anumite acţiuni sociale şi în opoziţie, timpul nefast, timpul de
interdicţii, în care exercitare.a uno.r acţiuni sociale nu duce la efectul dorit, eforturile umane fiind anihilate de influenţa negativă a lunii. Redăm mai jos cîteva din credinţele .legate de fazele lunii:
1) In primul rind fazele lunii conţin mesaje în legătură cu timpul
probabil: - „cînd luna este înconjurată de ceaţă se spune că .va ploua";
sau: „cînd este semiluna cu colţurile îndreptate în sus se zice că va fi secetă, iar cînd se găseşte cu colţurile în jos, se spune că va ploua".
2) Luna nouă este considerată ca o fază care poate exercita o acţiune nefastă asupra plantelor şi animalelor:
- „dacă sameni în grădină, orice ai semăna plantele cresc şi infloresc dar nu fac rod".
- „dacă pui cloşcă, cloşca nu scoate pui".
19 Gh. Şişeştean, Ritualuri de măsuriş în comuna Dragu, în .Acta MP, 5, 1981,
p. 785-7BU.
~ 0 Gh. Sişeştean, Practici culturale de regionalizare a spaţiului social, în
Acta MP, 7, 1983, p. 707-718.
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- „cînd e lună nouă nu se pun în pămint cartofi şi sămănături,
pentru că nu dau ir'Oade, de asemenea fasolea pusă pe lună îşi schimbă
bobul".
c) Nici scurgerea timpului unei săptămîni nu este uniformă. Există
.şi la acest nivel itempoll'al o alternanţă a fastului cu nefastul. Această alternanţă este circumscrisă unei mitologii populare prin calităţile zilelor
săptăminii, mai ales a serilor şi nopţilor. Astfel, în unele nopţi sint prohibite unele ocupaţii casnice (torsul, ţesutul), sau organizarea „habelar"
(~ezătorilor), în timp ce alte nopţi sînt considerate propice pen·tru aseml:'nea practici21.
In cele ce urmează, vom prezenta cîteva informaţii privind structura timpu:ui săptămînii:
- „marţea şi joi seara se credea că nu este voie să se :ucreze nici
un lucru de mină. Se spunea că „dacă lucri te poartă dracu" 22 .
- „strigoii sint oameni şi muieri care au coadă şi ·Strică vacile şi
oLe (le ia laptP'.e). După ce mor :es din momnint noaptea, dar numai
m irţea, joia şi s~mbăt~. Strigoii cind vin :a vaci să le strice, se fa.c miţă,
cîine sau roatit de car şi numai aşa mc[" dacă-i prinzi şi-i ţii legaţi pină
dimineaţa cînd iese soarele. De atunci .aceşti strigoi 1nu mai pot ieşi din
mormînt" 23 •
- „strigoii erau oameni cu coadă care se dădeau de ·trei ori peste
cap .şi se făceau cîini. Cînd fă.ta o vacă aduceai leuştean şi-l puneai la
obloane şi uşi <:ă se zicea că astfel nu se apropie, strigoii. Apoi o săp
tămină omul dormea cu furcoiul lingă el în po'.ată, cu vaca, ca să nu
vie strigoii. Dacă se băga skigoiul în poiată vaca nu mai avea lapte, se
întorcea părul pe ea ·Şi ii murea viţelul. Atunci îi descîntam de două .ari
pe tărîţe şi îi dădeam să le mănînce:
Doamna me Mărie,
Dimineaţa s-o oculat,
Nuia verde-n mină o luat
Şi pe mine m-o minat
La iarba verde de mîncat,
La apa rece de hăuit.
Acolo dac-am sosit,
La pămînt m-o tăvălit,
Nouă zeci de moroi, nouă zeci de strigoi.
Laptele luatu-mi-o,
Viaţa scurtatu-mi-o.
- Ne Rujană, ne!
Eu nu chem pe Rujana,
Nici părul ei, nici viţelul ei,
Ci laptele ei,
lnapoi să vie şi la ea să se puie.
21
22

23

inf. Rus Maria, Gilgiu Almaşului, nr. 361.
inf: Iepure Nicolae, Pecei, nr. 219
inf: Oros Ludovlca
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Aceasta se făcea în trei marţi seara, pe la 12 noaptea, că atunci vin
strigoii. Atunci îi dam tărîţe stropite cu apă de pe cărbuni stinşi. Făceam
cruce de nouă ori peste vasul cu tărîţele şi apoi 'i le dădeam" 2 4.
S-ar putea aduce încă o serie de exemple de genul celor prezentate
mai sus, însă, deja putem contura următoarele tendinţe culturale, privind
structurarea timpului săptămînal:
I) marţea, joia -şi mai rar, sîmbătă seaTa, sînt considerate mom~ntc
temporale cu calităţi deosebite faţă de restul timpului săptămînii. In
aceste momente, de la miezul nopţii, pînă la cîntatul cocoşilor (care
marchează sosirea dimineţii), universul cultural sătesc este bîntuit de o
serie de fiinţe mitologice: Fata pădurii, draci, strigoi, Omul nopţii, care
au o acţiune nefastă, putînd provoca nenorociri celui c.arf' nu respectă
anumite interdicţii;
2) Lunea, miercurea şi vinerea .sînt momente temporale inerte, universul social sătesc fiind, în genere, mai puţin peTiclitat de acţiunea fiinţelor supranaturale. Este de remarcat credinţa întîlnită şi în alte zone ale
României, potrivit căreia stTigoii sînt sufletele unor indivizi decedaţi,
care au murit în împrejurări neobişnuite (spre exemplu, nu s-au măr
turisit), fie au fost îngropaţi de vii, în stare de comă, fie au avut în
timpul vieţii anumite particularităţi biologice. Se menţionează, spre
exemplu, cazuri de dezgropare a morţilor a ieăror suflete se presupune
că s-au transformat în strigoi şi chiar o practică, izvorîtă dintr-o mentalitate deosebit de ·arhaică, aceea de-a străpunge inima morţil-or dezgropaţi, consideraţi strigoi, cu o furcă 25 •
De aceea, nu întîmplător, comunităţile sociale săteşti acordă o deosebită atenţie îndeplinirii tuturor prescripţiilor ritualice privind înmormîntarea, atît din respect faţă de cel decedat, datorită unor convingeri
religioase, cît şi dintr-o adîncă mentalitate arhaică, aceea ele-a asigura
odihna sufletului celui decedat, pentru a evita transformarea lui în strigoi. ln cazuri extreme, se ajunge 'Însă, la dezgroparea presupusului strigoi şi la „omorlrea" lui ritualică.
La aceste constatări privind structura timpului social, s-ar mai putea aduce încă o precizare, care se impune aproape de 12 sine: existenţa
unei deosebiri calitative între timpul dium, în general lip.5it de calităţi
magioe, şi timpul nocturn, un timp al potenţialităţilor magice, în care
naturalul şi supranaturalul coexistă. Această constatare este întărită de·
faptul că ritualurile magice, atît de diverne în cadrul
comunităţilor
umane, c.iu loc în proporţie m2joritară, seara, sau mai ales după m:ezul
nopţii, în perioada cea mai „ta,re" a timpului de potenţialitate magică.
Alături de-o viziune specifică .asupra timpului social, comunităţile
rurale configurează şi o viziune particulară asupra spaţiului social2 6 • Ca
~·

inf: Buciuman Maria, Hida, nr. 202
inf: Jurcău Emilia, Năpradea, 80 ani
~G informaţii utile privind timpul şi spaţiul social, în satele din Muntenia, se
găsesc în adiculu!: Ioana Andrecsco Miereanu, în Caliiers tnternationau:r de Sociologic, 73, 1982, p. 251-266.

2°

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

744

GH.

ŞIŞEŞTEANU

-

M. POP

şi

timpul social, spaţiul social este discontinuu, în sensul unor deosebiri
calitative între diverse configuraţii spaţiale.
Incepînd de la construcţia caselor şi pînă la -credinţele privind
unele spaţii geografice: păduri, vî1cele, rîuri, întTeaga mentalitate populară este încărcată de o simbolistică ,a magiei toponimice. In această
mentalitate, structura spaţiului este de tip concentric27 , fa isensul că plecînd de la un centru, spaţiul social este împărţit în mai multe cercuri
concentrice între care există deosebiri calitative. Prin intermediul magiei, comuni<tăţile sociale apără centrul spaţiului social şi zonele concentrice mai .apropiate de centru, în timp ce zonele mai îndepărtate sînt
z,me mai puţin apărate magic, deci mai ameninţate de acţiunea „duhurilor rele''. Din această perspectivă, creşterea distanţei fizice, faţă de centru, slăbeşte „protecţia" spaţiu:ui social, crescînd gradul de insecuriitate
al practicilor sociale. Spaţiul sccial, ca spaţiu concentric, are următoarea
configuraţie:

1) în centru, masa, simbol al bunăstării sociale, dar şi Joc care poate
fi făcut impur („spurcat"), printr-o acţiune magică (magie neagră, strigoi). De aceea, nu 'întîmplător, există unele praotici legate de protejarea
magică a mesei (exemplu: acţiunile grupurilor de colindători sau
acţiunile cc:p'.ilor „ţurailei:sători");
2) casa, care este apă•rată, pe cale magică, tot prin practici de genul
ce:or de mai sus, la care se ,adaugă folosirea unor plante împotriva tStrigoilor (usturoi, leuştean, cu care se ung uşile ·şi ferestrele locuinţei).
3) al treilea spaţiu comunitar, de-o mare importanţă, este gospodă
ria, care la rîndul ei este protejată tot prin unele practici magice similar0 cu cele .anterioare.
4) hotarul satului, ogoarele şi ţarinile, :sînt la Tîndul lor spaţii sociale
protejate. La arat şi isemănat există unele interdicţii magice care cenzurează posibi!Hăţile de efectuare a acestor 1practici productive. De asemenea, hotarele sînt apărate prin udarea lor cu apă sfinţită, la Rusalii.
5) In anumite momente, întreaga comunitate trebuie apărată împotriva acţiunii unor forţe nefaste: epidemii, vreme rea, strigoi. Am arătat
deja unele praotici legate de „omorîrea spiritului strigoiului" care bîntu'.e comunitatea, izgonirea iernii, sau creşterea noii vegetaţii.
In cele ce urmează, vom menţiona cîteva tipuri ·de practici legate de
înlăturarea epidemiilor, în special a ciumei, oprirea ploilor excesive care
afectează culturile, sau dimpotrivă, aducerea ploii So momente de secetă
mare.
In .general, în satele judeţului, oprirea unei epidemii de ciumă 'se
făcea prin intermediul obiceiului cu „cămaşa ciumei". Lată modul de
desfăşurare a obiceiului, remarcat ~n unele localităţi din judeţ (Gîlgău
pe Someş, Creaca, Hereclean, Aghireş, Gî.Igău Almaşului): „atunci cînd
2 7 Caracterul concentric al spaţiului social nu trebuie vAzut lntr-un sens strict
geometric. Concentritatea spaţial! este mult mai elastic!, la nivel social, în sensul
că cercurile care dellrniteazA un anumit spaţiu social, slnt aproximativ~. determinate de configuraţia (tipul) satului, gospodAriei, hotarelor etc.
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era ciwnă în sat, nouă femei bătrîne făceau cămaşa dumei. In ziua aceea,
femeile nu vorbeau una cu cealaltă, nu mîncau .nimic şi nici nu beau
apă. Seara femeile torceau fuiorul, urzeau căma,şa, o ţeseau, apoi o coseau şi o duceau între hotare. Mai aduceau acolo un scaun şi 'O masă,
pentru a pune cămaşa pe ea. In drum spre hotar, femehle nu se întorc şi
nu se uită înapoi. Dacă dimineaţa nu se afla cămaşa pe masă, !înseamnă
că ciuma a plecat din sat"2s.
într-o altă variantă, cămaşa era dusă Ila hotar, în credinţa că atunci
cînd apare soarele toată ciuma ISe adună în ea, apoi după trei zile cămaşa
era luată şi îngropată in pămînt cu tămiie şi busuioc. (Gîlgău pe Someş).
Această atitudine, ,în fond magică, faţă de .o epidemie, se explică
prin viziunea arhaică pe care o aveau sătenii despre cauza bolii: în credinţa populară se credea că ciuma este o „fată acoperită .cu păr pe tot
corpul ~i atunci dnd i se strica cămaşa se spunea că intra în sat şi pe
cine-l privea, acela murea"29.
Din această cauză, comunitatea combătea efectele ei prin obiceiul
confecţionării unei noi cămăşi.
In legătură cu practicile de pornire sau oprire a ploii, menţionţio
năm următoarele obiceiuri:
I) Pornirea ploii:
- „mergeau şapte fete fecioare la o fîntină în hotar iŞi foau apă în
gurii şi o aruncau în vale. Apoi ziceau că o să ploaie" 30 .
- „pentru a se adUJCe ploaiea, o femeie bătrînă strîngea apă, cite
un picur din nouă ifîntîni şi popa făcea apoi Tugăciuni în biserică".
2) Oprirea ploii
- „ctnd ploua mult, şi mai ales cu gheaţă, se puneau două cuţite
în pămînt" 31 .
- „oprirea ploii se făcea cu 'o botă cu care ai scos o broască din
gura unui şarpe. Cu bota ia.ceea, oamenii arătau in ce parte să miie gheaţa
sau ploaia, de obicei peste păduri"3 2 .
- „cînd plouă tare, oamenii împlîntau securile în pămînt, ca prin
gaura făcută de secure să se scurgă apa" 33 •
Revenind la problematica spaţiului social, trebuie iSă menţionăm că
locurile cele mai îndepă.I"tate de comunitate {păduri, vîlcele, rîuri) sînt
cele mai puţin apărate pe cale magică, în aceste zone puterea strigoilor,
a Fetei pădurii, Omului nopţii şi a .altor duhuri rele, putîndu-se manifesta nestînjenit.
Pentru societăţile rmale, închiderea spaţiului social, prin mijloace
m.agice, era o practică deosebit de importantă, deoarece altfel, întreaga
23

29
30

31
:12
.:i 3

inf.: Gavrian Ioan, nr. 31, Aghireş
inf.: Gavrian Ioan
inf: Buciuman Maria
inf: Prodan Grigore, 68 ani, Bezded
inf: Lazăr Paulina
inf: Lazăr Paulina
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existenţă a comunităţii
ţelor supranaturale. De

putea fi primejduită de acţiunea nefastă a for~
cele mai multe ori, spaţiul social se „închide"·
prin mijloace magice în perioade de existenţă a unui timp cu potenţia
lităţi magice, cînd, de altiel, forţele nefaste au puterea cea mai mare. De
aceea, în culturile ruTale, este dificil de analizat separat cele două categorii ontologice, spaţiuJ şi timpul social, ele prezentîndu-se, spre dense~
bire de societăţile moderne, în unitate, corelate, depinzînd una de alta ..
Calităţile deosebite ale timpului social fac să apară puncte slabe ale spaţiului social, puncte care sînt întărite, apărate, pe cale magică.
In continuarea articolului nostru, vom încerca să precizăm principalele trăsături ale celui de-al doilea tip cultural ,comunitar prezentat
în tipolot;ia de la începutul lucrării: culturile sincretice cu o dominanţă
societară, bazate pe un timp iSodal în care potenţialitatea magică a timpului se transformă într-o potenţialitate de tip magico-religios.
Acest nou tip socio-cuHural se pare că s-a dezvoltat treptat, procesual, odată cu pătrunderea creştinismului în .lumea satu:ui românes~. A
rezu'.tat astfel, un nou tip cultural, în care lse păstrează o mare unitate
culturală. bazată tot pe un ritm cultural de tip cvadrimestrial, în carE·
însă, motivele magice sînt erodate treptat, multe dintre ele pierzîndu-şi
dLn semnificaţiile icu care erau investite în cadrul primului tip cultural.
Vechiul cadru ritualic, de manifestare a ·valorii magice, este 'însă menţinut la nivelul comunităţilor, devenind cadru de manifestare a valorilorreligio.ase, împletite de multe OTi, în mod inconştient, cu vechi motive·
magice. ln acest sens, comunităţile sociale permanentizează istoric valenţele cadrului ritualic, care <Ievine valoros în sine, deoarece se caracterizează printr-o structură de valOTi şi reguli care posedă potenţial de organizare comunitară, determinînd ·O anumită conexiune socială internă a
grupurilor comunităţii, menţinîndu-se prin ·aceasta unitatea cultura'.ă.
De aceea, creştinismul, aşa cum s-a impus el în comunHăţile Turale,
în special in comunităţile Europei răsăritene, a trebuit să se ritualizeze.
fiind despuiat tot mai mult de nuanţele sale metafizico-valorice originare, de dimensiunea sa istorică, iSpecifică lumii greco-romane şi eleniste, trebuind să se integreze în vechile ritmuri culturale, de tip cvadrimestri~l. specifice societăţilor rurale.
Această integrare a sărbătorilor creştine în ritmuTHe culturale să
teşti, s-a făcut, în general, prin suprapunerea sărbătorilor creştine, pestevechile timpuri sociale de potenţialitate magică, ceea ce explică credem„
în mod convingător, abundenţa practicilor de natură magică care gravitează în jurul celor mai importante sărbători creştine. De aceea, nu întîmplător, naş,terea Domnului a fost plasată printr-un decret apostolic
din anul 376, la solstiţiul de iarnă, perioadă deosebit de bogată in practici culturale de factură precreştină, la majoritatea popoarelor EuTopei.
Politi.ca bisericii de implementare a cr~tinismului în cadrul comunităţilor sociale păgine, în special săteşti, ale Europei, a ţinut seama
chiar de posibilităţile vechilor cadre ritualice oferite de sărbătorile pre~
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cr~tine.

Pe structura ritualic-organizatorică a acestor sărbători ideologia creştină s-a impus treptart:, fără să distrugă î.ru;ă total vechile motive
magice păgîne.
Suprapunerea motivelor creştine ,peste vechile readre ri-tuali.ce pă
gîne, specifice estului european, paTalel cu supravieţuirea unor motive
magice, de multe ori solidare, îngemănate, cu motivele creştine, a dus
la configurarea unui creştinism cu o notă aparte, diferit atit de creşti
nismul primitiv, dt şi de creştinismul apusean, un creştinism „ţărăni
:zat".
Acest .creştinj.sm, numit de M. Eliade „religiozitate cosmică"34 este
rezultatul „încreşitinării" unui mare număr de divinităţi păgine, vechi
reprezentări ale vegetaţiei, pămîntului, animalelor, cosmosului, iar pe
de altă parte este expresia ritualizării creştinismului şi încărcarea lui cu
valori magice.
S-ar putea aduce numeroase exemple, in ceea ce priveşte configurarea sincretismului creşitino-păgîn şi geneza noului tip de religiozitate
creştină.

In cele ce

urmează,

vom limita analiza

noastră

la unele colinzi, cu-

lei;e în satele Sălajului, colinzi în care apare isurprins procesul de arti-

culare culturală păgîno-creştină:
1) Intr-o colindă din Zalnoc, se produce o restructura·re a motivului
:biblic al creaţiei:
„Tătăl nost' de la începutu
Toată lumea o făcutu

Mai întîiu pe Cristos
Pe Adamul cel frumos
Şi pe Eva o făcutu ..."
După cum se poate observa are loc o inveTsiune a ordinii creaţiei:
geneza lui Isus are loc înainte de geneza cuplului biblic originar. Această modificare a ordinii biblice clasice a genezei, credem că este rezultatul modului original în care mitul genezei a fost transfigurat de cultura
sătească. El a fost „raţionalizat" într-un sens ţărănesc, pus sub controlul sistemelor comunitare de înrudire, stabilindu-se o legătură directă
tată-fiu, conform.indu-se, prin aceasta, schemei sociale normale, a relaţiei
parentale.
2) Un alt exemplu de sinteză păgino-creştină este înregistrat .într-o colindă culeasă din satul Cuceu. Deşi colinda este axată pe motivul
sacrifi.ciului cristologie atitudinea Maicii Domnului şi a fiului ei, amintesc mai degrabă perspectiva mioritică în faţa morţii. Colinda, deşi foarte
erodată, în prima sa parte, pune în evidenţă două teme:

u M. Ellade, Aspectele mitului,

Bucureşti,

1978, p. 160-162.
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a) Maica Domnului află despre condamnarea lui Isus la moart~.
ei la această veste nu are însă nimic comun cu imaginea bib~ică

Reacţia
clasică:

„Precistea cînd auzea
Grele .lacrimi îi pica
De grele ca pietrele
Şi de mari ca merele
Unde pica se usca
Şi nimic nu mai creştea".
Putem surprinde aici o substituţie a unei zeităţi a vegetaţiei, Maica
Domnului preluînd funcţiile acestei zeităţi. Acest fapt este remarcat de
T. Herserii35 , în cazul culturii poporane din Ţara Făgăraşului. In colinzile din această zonă, Maica Domnului avea o funcţie magică pozitivă,
făcînd să înverzească .cîmpurile, să rodească pomii. In colinda din Sălaj,
întîlnim acelaşi personaj, a cărui acţiune magică este însă negativă, fă
cînd să se usuce vegetaţia, la aflarea veştii condamnării lui Isus.
b) In faţa acţiunii magice a Maicii Domnului intervine fiul, care încea·rcă să oprească acţiunea magică a divinităţii feminine.
Răspunsul fiului, în faţa morţii imanente transferă motivul cultural
al sacrificiului din cadrul spiritualităţii creştine, în cadrul unei spiritualităţi arhaice româneşti:
„Pe mine mă răstignească
Dumitali-ţi mulţumească"
Chiar dacă colinda nu ne permite o nuanţare mai amplă, credem că
se pot evi:cl.enţia aici două dintre motivele culturale specifice spaţiului
cultural nord-dunărean:
a) acceptarea cu seninătate a morţii, fapt care aminteşte de atitudinea ciobanului mioritic în faţa aceleiaşi probleme majore. Nu insistăm
însă, nici daiele nu ne permit, asupra acestui motiv cultural, care a creat
o întreagă .polemică în cultura .română; mai inedită ni se pare perspectiva pe care o deschide cel de-al doilea vers: cei care-l condamnă pe Isus
la moarte trebuie să fie recunoscători mamei care i-a dat viaţă. Această·
atitudine ne face să credem că între cel sortit morţii şi ,comunitate nu
există nici o opoziţie, aşa cum există motivul biblic clasic, între Isus„
ca purtător al unor valori religioase noi, şi reprezentanţii religiei ebraice.
De aceea, moariea nu pare a fi o pedeapsă ci o cinste socială, motiv
care ar explica şi seninătatea eroului din colindă, în faţa morţii. Cu riscul de-a fi acuzaţi de speculaţii, întrezărim aici vechea temă, menţionată
~ T. Hersenl, Forme
1977, p. 310-311.

străvechi

de

cultură poporană romdnească,
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de unele documente antice, pentru spaţiul cultural nord~dunărean: sacri
ficarea periodică a cîte unui tînăr, cu calităţi deosebite, pen:tru ca acesta
să transmită zeilor mesajele oamenilar3 6 •
Din această perspectivă, credem plauzibilă interpretarea potrivit că
reia motivul sacrificiului cristologie se suprapune peste un vechi motiv
cultural autohton, care răstă.Jmăceşte, în forme or1ginale, motivul biblic.
Existenţa unui asemenea motiv autohton ar explica poate şi facilitatea
integrării motivului sacrificiului cristologie în cadrul culturii populare
româneşti.

3) In „colinda cerbului", foarte răspîndită în Sălaj, răzbat ecourilE
surde ale luptei dintre „păgînătate" şi „creştinătate", Sf. Ioan, preluînd
caracterisiicile unei vechi zeităţi păgîne a vegetaţiei, cerbul:
Ieşit-au

Doamne,

ieşit,

Vînători de-a lui Crăciun.
Tot vînară cît vînară
Zi de vară pînă-n seară
Şi nimica nu aflară
Numa-un cerbuţ surior
S-o poală de cărpinior (n.n. carpen)
- Petrll.'1, Petruş arcaş mare,
Trage-ţi arcul dinspre mine
Că io nu-s ce ţi se pare

Io-s Ionul Sîntionul
Nănaşul lui Dumnezeu
M-o blestemat Maica sfîntă
Să fiu fiară sfîntă-n codru
Nouă ani şi nouă luni
Şi p-atîtea săptămîni.
Dacă alea împlini-le-oi
Jos la ţară lăsa-m-oi
Chei în brînci apuca-oi
Biserici descuia-oi
Slujbe mîndrc face-mi-oi"
(Derşida)

Putem remarca .la o primă vedere, un semn care demonstrează vechi-mea deosebită a colinzii: folosirea pentru denumirea sfîntului Ioan a
vechii forme Sânt-Ionul, formă care derivă din latină (sanctus) şi nu din
slavă (svetu), limbă din care a provenit în română cuvin.tul ,,sfînt"
~ 8 Herodot, Istorit, IV, 94, in Izvoare privind istoria Romdniei, Bucureştf, I,
p. 49: „Tot la al cincilea an ei (geţii n.n.) trimit la Zalmoxis un sol, tras la sorţi,
cu poruncă să-i facă cunoscute lucrurile de care de fiecare dată au nevoie". Clemens din Alexandria, Covoarele, IV, 8, p. 213, în Izvoare ... , I, p, 637: „cei oare nu
stnt aleşi se mihnesc amarnic, spunind că au fost lipsiţi de un prilej fericit" (pentru a merge la Zalmoxls n.n.).

48 - Acta M·vsel Poroliasensis -

voi. VIII/196'
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Folosirea formei latine a cuvîntului „sfînt" constituie un argument
deosebit de convingător, pentru a plasa originea colinzii, dincolo de începuturile misionarismului religios slav în zona carpato-danubiană 37 •
Colinda prezintă vînarea unui animal :des întîlnit în ţinuturile noastre, cerbul. Surprinzător însă, această fiară, nu este un exemplar obiş
nuit, ci o „fiară sfîntă", vorbitoare, deci, probabil, o veche divinitate.
Pentru a scăpa de vînători, ea îşi prezintă statutul în „travesti": nu
este ceea ce pare (adică un „cerbuţ surior"), ci o „mască" a Sf. Ioan,
care este Westemat de Maica Sfîntă să fie „fiară sfîntă-n codru, nouă ani
şi nouă luni" ...
Credem că în acest punct colinda este ambiguă: nu putem înţelege de
ce un sfînt creştin de importanţa Sf. Ioan să fie blestemat de Maica
Sfîntă, devenind dintr-un personaj cu calităţi umane, un personaj animal. Acest lucru pare explicabil numai prin încercarea de substituţie
(pentru a scăpa de urmăritori?), a vechii divinităţi păgîne, în una creş
tină. Această ipoteză, cre-dem că este pe deplin verosimilă, prin analogie
cu alte încercări de supravieţuire a păgînismului în „travesti", Yechi divinităţi păgîne ascunzîndu-se după o mască creştină. Astfel, Sf. Petru, devine ocrotitor al animaleJor pădurii, Sf. Teodor „maschează" o veche divinitate cabalină etc.
Conştient de vina de-a fi o divinitate păgînă, după justificarea statutului său de „mască" a Sf. Ioan, cerbul vrea să se încreştineze (probab:l tot pentru a scăpa pentru moment de umnărrtorii creştini):
„Dacă alea împlini-le-oi
Jos la ţară lăsa-m-oi
Chei în hrinci apuca-oi
Biserici descuia-oi ... "

„Increştinarea" vechii divini tă ţi se pare că este o acţiune deosebLt
de deziderabilă pentru urmăritorii creştini. Nici o colindă din nord-vestul
Transilvaniei nu pomeneşte de uciderea cerbului, demonstrînd, prin
aceasta politica elastică a reprezentanţilor creştinismului, folosirea integrării şi nu a violenţei faţă de vechiul păgînism (ceea ce explică şi
mulţimea enormă a reminiscenţelor păgîne în „creştinismul ţărănesc").
Cerbul îşi va desăvîrşi „încreştinarea" printr-o acţiune-simbol: coborîrea la ţară, în sate şi descuierea bisericilor, probabil încuiate, din lipsă
de credincioşi ai noului cult creştin.
4) Intr-o colindă din Popeni, natura este oopartidpanită la sacrificiul
cristologie, motiv specific pentru ortodoxismul răsăritean:
37

pentru aceste interpretări vezi lucrarea lui Th. Capidan, Limbă şi cultură,
1943, p. 245.

Bucureşti,
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Pilat ...
Cînd cuiele le bătea
Sîngele pîrîu curgea
Ş: jidovii-I aduna
Şi-l da lui Isus să-l bea.
Luna s-a îmbrăcat în sînge
Sfîntul Soare a prins a plînge
Şi lumea sa întunecat
Bisericile s-au îmburdat (răsturnat)
Plînge soare şi tu lună,
Cu ste:ele împreună.
Plîngeţi stele mînînţele,
Pentru patimile mele".
5) In alte colinzi Isus-nou născut, este plasat într-un univers geografic specific zonei noastre, cu climă temperată. TotlJ.'ii, el este un copil
investit cu atribute magice, capabil să suporte vicisitudinile vremii:
„Astăzi s-a născut Cristos ...
Mititel, înfăţăşel,
În scutec de bumbăcel ...
Vîntu-1 bate nu-l răzbate,
Nec:ua ninge nu-l atinge" ...

(Crea ca)
Exemplele privind modul de articulare a creştinismului la structurile
axiologico-culturale precreştine, ar putea continua, 38 nefiind însă în scopul
articolului ele faţă tratarea mai detaliată a complexului cultural magicocreştin, specific satului românesc, într-o anumită perioadă istorică. In
cele ce urmează vom încerca să punctăm cîteva aspecte ale dinamicii
culiturale legate de funcţiile sociale ale obiceiurilor ţărăneşti.
Aşa cum am mai arătat şi în cazul culturilor sincretice magico-reli·
gioase, are loc constituirea periodică a unui timp de potenţialitate magică,
care nu intră în opoziţie cu „creştinismul ţărănesc", ci dimpotrivă, sărbă
torile religioase se suprapun peste vechile practici păgîne, concenitrate
în jurul sărbătorilor creştine.
Ritualurile sociale, pot avea o funcţie de decodaj al unor viitoare
fapte sociale, existînd credinţa că în anumite perioade ale anului timpul,
inveiStit cu potenţe deosebite, conţine încifrate în sine anumite întîmplări
viitoare, care pot fi cunoscute anticipat, pe cale magică.
Decodajul viitoarelor evenimente se constituie pe baza unui sistem
de simboluri sociale, recunoscute de către îrutreaga colectivitate (sem:1e
naturale, semne sociale), ritualurile avînd sensuri prefigurative. Dar prin
caracterul lor colectiv, ele s·înt cadre de socializare. Pe de altă parte, cele
as vezi şi articolul lui E. Crihan, in Acta MP, 7, 1983, p. 727-732.
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mai multe dintre complexele culturale specifice tipului sincretic magico-religios, au un caracter social, în sensul că se instituie o preeminenţă
a ritualului (cadrului) în detrimentul motivului. Spre exemplu, în cadrul cetelor de feciori-colindători, tinerii nu sînt interesaţi de motivul
cultural, atît de .cadrul ritualic, care devine valoros Îil1 sine, ca formă de
grupaj în care valorile sociale (comunicare, control social, relaţii premariitale) predomină. Aceste elemente devin informaţie de bază, informaţia-motiv devenind doar un pretext, ajungîndu-se prin aceasta la transformarea istorică a vechiului cadru în motiv cultural.
Prin aceasta, cre!dem că se poate surprinde un proces de dinamică
funcţională caracterizată prin comprimarea unor vechi funcţii sociale şi
apariţia altora noi, sau dispariţia unor obiceiuri paralel cu apariţia unor
substituenţi culturali.
In cadrul acestui proces se pot evidenţia două mari tipuri de transformări: transformări de tip .liniar şi transformări de tip lateral.
Primele se referă la mutaţii în cadrul obiceiului, la procesualitatea
intervenită pe linia funcţiilor sociale ale obiceiurilor, care cunosc o dinamică specifică în raport cu tipul de comunitate, în timp ce transformările 1aiterale se referă la dispariţia unui obicei, ca formă culturală, în
condiţiile apariţiei unor substituenţi culturali care primesc funcţia vechiului obicei.
Se pare că în general, motivele parcurg o transformare de tip liniar,
printr-o dinamică internă, pe linia funcţiilor, printr-o comprimare a vechilor semnificaţii şi apariţia altora noi, în timp ce cadrele parcurg, .în general, transformări laterale.
Aceasta, mai ales, în condiţiile trecerii la comunităţile rurale contemporane, caracterizate prin distrugerea unităţii culturale, vechile obiceiuri pierzîndu-şi funcţia !de cadre de socializare, funcţie preluată de alte
mecooisme socializante.
In aceste contexte culturale, satul traversează o perioadă de apariţie
a unor subculturi divergente, lipsite de unitate:
a) apare o subcultură a tinereitului, în special a tineretului industrial,
distrugîndu-se vechile valori şi modele de valorizare socială;
b) o subcultură a bătrînHor, axată, în special, pe afirmarea ostentativă a vechilor valori, în opoziţie cu valorile tineretului;
c) o subcultură sectantă, cu un sistem axiologic străin de vechea
mentalitate sătească;
Cercetarea acestor noi forme culturale credem că nu este lipsită însă
de importanţă, deoarece ele pot explica apariţia fenomenelor culturale
kitschizante şi a unor fenomene sociale anomice, deviante, în raport cu
specificul ruralităţii româneşti.
GHEORGHE ŞIŞE,5TEANU -
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LA DYNAMIQUE DU TEMPS ET DE L'ESPACE SOCIAL DANS LES
COMMUNAUTES VILLAGEOISES DU DEPARTAMENT DU SALAJ

(Re sume)
Notre article poursuit la presentation du mode specifique dans lequel a lieu
la configuration du temps et de l'espace social dans Ies villages roumains du de:partement du Sălaj, dans Ies differentes periodes historiques que traverse le village
comme type de communaute sociale.
Nous comprenons par le temps social, la modalite dans laquelle les communautes villageoises .font configurer sur le fond du temps physique, un temps culturel, non-omogene, du point de vue de l'intensite des pratiques socio-humaines
-et des systemes sociaux de valorisations de ses potentialites.
Par l'espace social, nous comprenons la modalite specifique dans laquelle les
communautes humanisent l'espace geographique dans lequel elles vivent, autant
du point de vue des pratiques socio-productives, que de celle de la symbolistique
socio-culturelle avec laquelle sont investies Ies divers fragments de l'espace geographique, en tant qu'espace culturel.
En partant de la synthese d'un riche materiei des faits, nous avons essaye
d'elaborer un modele typologique en vue de l'evolution du temps culturel, en dependence de la phase historique que traverse la communaute villageoise, mettant
en evidence Ies suivants types du temps culturel:
a) un temps culturel de potentialite magique specifique pour le village base
sur un syncretisme culturel de domination magique.
b) un temps culturel de potentialite magique-religieuse, specifique pour le
village base sur une culture syncretique avec une dominance societaire.
c) un temps culturel religieux-laic, specifique pour les communautes villageoises dans lesquelles parait une culture non-omogene, de mosaique.
Sur la base de cette typologie, l'article poursuit la presentation d'un grand
nombre de coutumes, integrees dans plusieurs cycles temporels:
a) le cycle annuel
b) le cycle mensuel
c) le cycle de la semaine
d) le cycle temporel d'un jour.
Ainsi sont presentees des coutumes d'un grand archaisme, quelques unes d'entre
elles, encore noncherchees:·
- aspects magiques de la coutume du cantique de Noel
- Ies motifs archaiques dans Ies cantiques roumains de la zone
- la coutume de l'expulsion „ritualique" de l'hiver du village
- la foi et Ies interdictions en liaison avec Ies jours de la semaine
- la foi et Ies pratiques liees des revenants et modalites de defense magique contre les revenants
- le combat par voie magique contre epidemies, specialement de la peste;
la vision antropomorphiste des maladies
- l'arret et le declenchement, sur la voie magique, de la pluie
- Ies coutumes et les croyances concernant la meteorologie populaire.
En liaison avec l'espace social, on arrive ă une conclusion d'une configuration concentrique de l'espace, ces configurations etant differentes du point de vue
qualitatif et defendues, d'une maniere differente, par voie magique.
Dans la deuxieme partie de l'etude, en presente la modalite de l'articulation
de !'ideologie chretienne, avec des elements culturels paiens, de l'ancienne culture
pre-chretienne, en arrivant ă l'apparition d'un christianisme deviant de la doctrine
classique, un christianisme avec des tentes accentuees rituale-magiques, un christianisme „rustique". Sont etudiees, surtout, les modalites de survivance camoufle dans
le cadre de la nouvelle culture villageoise, des divinites paiennes.
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DIN TOPONIMIA SATULUI MOIGRAD [I]

După apariţia mai multor studii lele onomastică, cu materiale din di-ferite zone ale ţării, s-a simţit nevoia unei coordonări a eforturilor pentru a închega o lucrare de proporţii intitulată „Tezaurul toponimic al
României", care, redactată sub formă de dicţionar va cuprinde (nu numai
un inventar) macro şi micro toponimia de pe teritoriul ţării 1I1oastre. Lucrare de proporţii, ea se elaborează de către colective de cercetărtori de la
Institutele de lingvistică din: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara.
Atît în lucrările mai vechi ca: Toponimie şi istorie (1928); Românii în
veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticii (1933) autor
N. Drăganu, cit şi în Sltudiile semna1te de: I. Iordan, Em. Petrovici,
I. Pătruţ şi a altora s-a subliniat necesitatea cercetărilor de onomastică
pentru explicarea istoriei poporului român. Importanţa toponimiei pentru lingvistică, dar şi pentru istorie, arheologie, geografie, etnografie a
fost dovedită de-a lungul anilor. Iorgu Iordan în lucrarea Toponimia românească defineşte şi fixează locul studiului numelor de locuri, „Toponimia poate fi socotită drept istoria nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă, unde se păstrează amintirea aitîitor evenimente, întîmplări şi fapte
mai mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au petrecut de-a
lungul timpuriJor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul
popular" 1 •
In ariticolul nostru, ne vom ocupa de toponimia satului Moigrad, comuna Mirşid, judeţul Sălaj. E)timologia lui Moigrad a susdtat interesul
mai multor lingvişti. Atît N. Drăga:nu 2 cit şi Emil Petrovici3 susţin originea lui slavă. Nu lipsită de interes este părerea emisă de N. Drăganu, însă
mai puţin atigumentată „Din moj „meus" + grad'b «cetate„ Moi - însă
poate fi scurtart: dintr-un nume de persoană ca Mojmir'b, Mojslav'b etc."4
Ioan Pătruţ, analizind părerile lui N. Drăganu şi ale lui Emil Petrovici aduce o teorie personală privitor la etimologia toponimului Zagra
punînd în discuţie şi părerile emise despre Moigrad. „La scurt timp după
publicarea articolului la care ne-am referit, E. Petrovici a formulat o altă
părere asupra toponimului Zagra incadrindu-1 printre cele care prezintă
metateza lichidelor (în grupurile sl. com. tort, tolt) şi oclusiva g ca Băl-

I. Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 2.
N. DrAganu, Românii fn veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticii, Bucureşti, 1933, p. 413.
3 Em. Petrovict, Studii de dtalectologfe şi toponimie, Bucureşti, 1970, p. 225.
4 N. DrAganu, Rom4nti. •• p. 419.
1
2
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grad, Moigrad, considerîndu-1 deci de origine slavă de sud, adică bulgă
rească. Se constată însă că în apropierea Zagrei nu există alt •toponim de
provenienţă bulgară, cele menţionate de E. Petrovici inclusiv Moigradul
(cel mai nordic şi izolat cu caracter bulgăresc) fiind destul de indepărtate"5

Localitatea Moigrad este pentru prima dată atesitată în 1423 - villa
Mojgrad 6 , comparînd anul primei atestări a satelor cu
care se învecinează (Mirşid - 1219; Ortelec - 1411; Stîna 1438; Brebi 1385; Jac - 1499) constatăm că perioada este foaT1te apropiată, excepţie
făcîn'd Mirşidul. Deosebirile dintre cele 9 forme date în dicţionar de·
C. Suciu •SÎnt foarte mici, ele punînd doar probleme de ortografie (Atestă
rile din 1450 - Mojgrad; 1762 - Mojgr<id; 1894 - Mojgradu sînt identice cu formele de pronunţare din zilele noastre).
Prima anchetă am efectuat-o în 1977, iar a doua în 1982 lucrînd cu
5 subiecţi - informaitorF. Saltul este CJ.C?ezat la aproximativ 10 km de
oraşul Zalău, învecinîndu-se cu: Mirşid, Ortelec, Stîna, Brebi şi Jac. Localnicii, deşi unii lucrează Ia cariera de piatră de pe Măgură, mulţi fac
naveta la Zalău. Satul are 237 de case cu 708 locuitori8 toţi fiind de- naolachalis

ţionalitate română.

Infăţişarea geografică a tuturor localităţilor din zonă este deluroasă.
Hotarul Moigradului este presărat cu multe dealuri din care se remarcă
Măgura (504 m. înălţime). Satul propriu-zis este aşezat „într-o groapă'~
cum au răspuns la întrebările preliminarii toţi informatorii, dnd au
fost puşi să-l descrie. Tot din datele culese aflăm că vatra satului a fost
mult mai aproape de Brebi, acum 200 de ani oamenii rettrăgîndu-se pe
această vale 9 • In sat există o biserică de lemn, declarată monument istoric, construită în 1730 şi adusă în 1783 din vechea vatră pe locul nou,
de azi. Pe Pomet (pronunţat P6măt) se păstrează ruinele fostului ora<? roman Porolissum.
Sub aspectul graiului, moigrădenii se încadrează în subdialectul crişan. Dăm, pentru exemplificare, un text în transcriere fonetică 10 •

c

„O fost odată ca ii.îs odată, o fost om fecor d'e popă, ba o fatâ de
u

ă

ă

popă, să

nu greşesc. Şi s-o căsotorit c-om fecor bogat. Dacă s-o căsotorit
Ia olaltă, o vinit timpu d'e vară, cîndt să margă după lapt'e la uăV'
Remarcăm dteva caracteristici ale graiului atestate şi în toponimie:
- păsitrarea lui u scurt final

I. Pătruţ, Onomastică românească, Bucureşti, 1980, p. 130.
Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localttăţtlor din Transilvania, Bucureşti.
I, p. 405.
7 Todor Prodan (născut în 1908); Mureşan Vasile (n. 1912); Marian Ioan (n.
1924); Prune Vasile (n. 1926); Pop Vasile (n. 1935).
s date din 1928.
9 Informaţie fumizată de primul informator (T. P.).
10 Text cules în 1960 de dr. Grigore Rusu, cercetător ştiinţific princip::1l la
Institutul de lingvistică şi istorie literară.
5

6
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păstrarea

-

africatei c (ci, ce) - feeor
palatalizarea dentalelor: t, d, n urmate de e, i pronunţarea lui g (ge, gi) ca j - geam > jam
-

geantă

>

lapt'e, cîn'e.

jcintă

Majoritatea toponimelor sint formate din apelative româneşti: bolo·van, coastă, corn, deal drum, fîntină, groapă, măgură, părău, poiană,
vale. Un număr mare de toponime provenite din apelative româneşti
sint însoţite de un determinativ, care fie este un adjectiv (Dealu Mă.re},
fie un substantiv în genitiv (Dealu Comorii, Dealu Fînciţelor) sau mai
des un nume propriu (Dealu HJ.rchii < poreclă Hîrca); Dealu Bercii
(nume de familie - Bercea). Remarcăm existenţa toponimelor provenite
din arutroponime construite din substantiv plus sufix (Hududoăia; Ciucioai.a).
Toponimul P6măt se încadrează la numele topice provenite de Ia
apelative referitoare Ia vegetaţie. Pronunţarea locală p6măt (şi nu µOmet)
este specifică zonei. E drept, locul nu este acoperit, şi se pare că :nu de
puţin timp, cu pomi. In schimb este înconjurat de păduri şi livezi, care
cu siguranţă că s-au i111tins şi pe locul numit P6măt. Măgură şi măgurice
numesc două ridicăituri acoperite cu păduri. Apelativul măgură, cuvint
vechi în Hmba română, este viu în regiune, cunoscut şi folosit de vorbitorii din toate satele, dovadă chesUo:naruJ. onomasiologic şi semasiologic,
care complectează ancheta de toponimie.
O examinare şi intterpretare atentă dovedeşte că elementul toponimic
românesc este preponderent.
1n anul 1930, Moigradul a fost anchetat de Sever Pop pentru Atlasul Lingvistic Român (ALR I) (fiind punctul cartografic 280 din Atlas).
O întrebare în acest vast chestionar a fost şi referitoare la numele de
locuri mai importante. Extragem datele din dosarul manuscris, precizind
că rtoponimele sint fără explicaţii. Din 49 de toponime consemnate de
Sever Pop, 38 au fost atesta1te şi de noi; cele 11 nemenţionate le dăm
în trans'Crierea fonetică impusă de normele atlasului, literarizarea fiind
pusă în paranteză:
1) dialu lupuluj (Dealu Lupului)
2) piă limbă vecină (Pe Limbă Vecină)
]) iertcişu lui dîătiilă (lertaşu lui Dănilă)
4) iertcişu lui josîP!J-11 (Iertaşu lui Iosip)
5) poţana i:iernad'i (Poiana Cernadii)
fi) poiana pţ!6pi (Poiena Popii)
7) poiana cjucipii (Poiana Ciuci6ii)
.8) pîărîău lui deci (Părău lui Deci)
~I)
strîmtură (In Strîmtură)
l O) puoj<i1Ul lungă (Poiana Lungă)
11) uou lu iiicul<iie (Oul lui Nicolae)
Din cele 11 toponime, majoritatea (8) sint formate dintr-un apelativ
şi un nume de persoană (Iosip, Dănilă, Niculaie) sau o pereclă (Lupu,
Ciucioaia).
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O explicaţie neatestării în ancheta noastră, credem, este şi schimbarea proprieitarilor în decursul celor 52 de ani, care despart cele două
anchete.
Analiza noastră s-a bazat pe un material cules recent, abordînd sub.
aspect sincronic toponimia; ea va fi completată şi cu o anchetă diacronică, cu date culese din documentele vremii.
In Lista numelor de locuri, pe care o dăm în continuare, precizăm
că explicaţiile puse în ghilimele redau cele furnizate de informatori.
Cînd 1toponimul a fost notat şi de Sever Pop, după ghilimele, în paranteză, am notat S.P. Fiecare toponim este literarizat notîndu-se accentul.

Glosorul numelor de locuri
1. Bii.iştea „deal pe care este o pădure de fag, carpen şi plop"
2. Bolovanu de la Iertaşu Nulii „păşune în pantă pe care sînt nişte
bolovani din care unul e mai mare. A fost a unui om poreclit
A Nulii" (S.P.)1
3. Bortuca „fîntînă cu apă bună de băut; a fost, la începurt:, din lemn'~
-1. Branişte „teren arabil în pantă"
5. Bulbuc „fîntînă cu apă bună. E pe drumul care duce către satul
Stîna"
6. Castauăle „deal pe care au fost spînzurători; acum este cimitiru
saltului"
7. Cărbunişte „păşune; mai demult s-au făcut cărbuni"
8. Clejia „loc care a aparţinut bisericii. E un şes bun de agricultură"
9. Cioroiu „teren arabil pe care este o fîntînă cu apă permanentă. E
teren în pantă"
10. Cite:ră „pădure de srtejar lingă Pomăt. E în hotar cu Jac" (S.P.)Z11. Ciuturi „păşune de vite pe care a fost cîndva şi case. E aproape
de pădure"
12. Coastele „loc în panită, neproductiv pe care sînt ceva vii şi o pădurice de pin (S.P.)3
13. Coasta Birăului „coastă mare de deal a fost cîn<lva a primăriei"
l·L Coasta Faurului „coastă mare acoperiită cu salcîm" (S.P.) 4
15. Cocină „un deal mai înalt, care are în mijloc o poiană care-i mai
joasă (S.P.) 5
16. Cornişte „loc cu foarte mulţi corni. E pe un deal mai înalt"
17. Cornu Măgurii „capăt al Măgurii. Partea mai prelungită a vîrfului"
lfl. Cremene „păşune pe un deal; sînt pietre de cremene pe ea. I semai spune şi Jertaşu lui Gabor, pentru că a fost a unui om
numit Gabor" (S.P.)6
19. Dealu „livadă cu pomi aşezată pe un deal"
20. Dealu Bercii „un deal mai înalt; a fost a unui om numit Bercea.
E un teren arinos"
21. Dealu EU.dii „pămînt arabil pe un deluţ. A fost a unui om numit

Buda"
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22. Dealu Com6rii „deal nu prea înalt. Acum e păşune. S-au făcut
şi aici săpături arheologice" (S.P.) 7
23. Dealu Fericii „deal înalt plin cu tufe" (S.P.)~
24. Deci.lu Fînciţelor „deal mare pe care se poate semăna. A fost folosit
ca fînaţ (S.P.)9
:25. Dealu lui Ionei.ş „teren arabil a fost a unui om numit Iorniş" (S.P.) 10
26. Dealu Jrimesii „deal cu păşune. A fost a unei femei numită lrimeasa" (S.P.)11

:27. lJealu Hirchii „deal înalt folosit ca fînaţ. A aparţinut unui om poreclit Hîrca"
28. lJealu Mare ,,pădure de fag aqezată pe un deal, care desparte Moigradul de Mirşid .şi Popeni"
29. Deasupra Cocistei Faurului „loc plantat cu salcimi"
30. Jimbu Jrimesii „deal a fost a unei femei numită lrimeasa" (S.P.)1 2
31. (,a) D6ji „pamînt arabil; a fost a unui boier numit Doji. După răz
boi pămîntul s-a împărţ'.t oamenilor"
32. E•isu Sărăţii „pădure de carpen şi fag în hotar cu Brebdi'' Dosu
Sărăţii „a fost atestat în Brebi de Ion Roşianu cu explkaţia
„loc în pantă împădurit, nu-i în bătaia soarelui. Loc cu cărbune
de piatră"
33. Dril.ia „pădure de fag, carpen şi brad în hotar cu Stîna şi Ortelec"
(S.P.)13

34. Dnimu clin Câpătu Satului „drum ce leagă satul Brebi de Ortelec"
.35. Dumbrava „pămînt arabil în panită. E lingă marginea pădurii"
(S.P.)14
.36. DiLpă Deal „teren arabil în pantă" (S.P.) 15

.37.
.38.
.39.
40.

După Măgură

„loc în spatele Măgurii"
de fag şi carpen, care desparte satul de Ot'telec

F'ăgişte „pădure
şi Mirşid"
Feţe „deal mai

mic pe care a fost

F'înciţe „loc arabil şi fînaţ
· pădure" (S.P.) 16

pe

aşezată

nişte

biserica satului"
dealuri mai mici. Cîndva a fost

41. Fîntîna Măgurii „fîntînă cu apă bună la poalele Măgurii"
42. Fîntîna P6pii „fîil'tînă cu apă bună. E lingă biserică"
4:3. Vintîna Sărăţii „izvor în Stînca Măgurii"
44. f"intîna Tibii „fintină cu apă bună lingă locul unui om numit Tibi"
45. F:rumuşele „pădure de carpen şi fag prin care trece un drum. E un
loc frumos şi uşor accesibil"
46. Fundu Dealului „p~une. Loc care se înfundă"
47. Grădinuţe „loc cu grădini date la oameni, după reforma din 1918"
48. Grocipa Ciuciociii „i se mai zice şi Jertciş. E ca o fundătură între
dealuri. Ciucioaia este porecla unei femei"
49. Groapa cu Leurdă „o groapă unde se află multă leurdă"
.50. Groapa Pipcişului „o groapă cu păşune lingă P6met. Cei din satul
Jac îi spun Fîntînele. Pipaşu e poreclă în sat" (S.P.)1 7
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51. Hududociia „livadă cu meri, te.ren în pantă de mare întindere.• A fost
a unei femei poreclită aşa" (S.P.)18
52. Iertcişuri „livezi cu pomi, aşezate pe dealuri. A fost pădure mai
demult" (S.P.)' 9
53. lertaşu Ciucioaii „fînaţ aşezat pe un teren în pantă"
54; Jertaşu D'imănesii „păşune pe o pantă între două dealuri. Sever
Pop îl notează: jertaşu tiiemîănesf. Numele provine de la o poreclă" (S.P.) 2 o
55. Izvoru „păşune pe deal unde se găseşte un izvor cu apă bună, mai
nou captat şi adus în sat"
56. Intru Păraie „loc între pM-aie" (S.P.) 2 1
57. Joseni „partea de jos a satului"
58. Lcinţuri „a fost pămîrut arabil în formă de fîşii. Acum e pădure
tînără"

59. Lătureni „uliţă în sat care duce către carieră"
60. Legheleu „păşune de vite în hotar cu satul Brebi"
61. Leordişu „păşune pe o pantă"
62: Măgura „deal împădurit unde se află cariera de piatră. Pe vîrf e
un platou drept" (S.P .) 2 ~
63. Măgurice „deal mai mic cu pădure de carpen şi fag" (S.P.) 23
64. Mereze „a fost pădure. Acum stau viltele la amiază"
65. Mijloceni „partea din centru a satului"
66. Oltoucini „deal cu vie şi cîţiva pomi"
67. Oveştenie „teren arabil pe care ·se cultivă porum şi ovăz" (S.P.) 2 t
68. Părău cu Bolovane {părău care 'Curge printr-o păşune. Sînt mai
mulţi bolovani pe margine"
69. Părău Rău „părău care uneori mai inundă. Se varsă în Valea Mâre"
70.„ Părău Sărăţii „părău ce izvoreşte din Măgura şi se varsă în Valea
Ortelecului"
71. Picioru Deâlului „păşune de vite la poalele dealului" (S.P.) 2 '; ·
72. Poicina „pămînt arabil lingă salt. E în hotar cu Ortelecu" (S.P.)w
73. Poieni „teren arabil lingă pădure. Este în partea de către Mirşid"
7 4. Poieni. „Au fost două păşuni în pădurea Druia. Acum sînt plantate
cu salcîmi"
75. Poiana Albului „deal cu păşune. Se pare că a fost a unui om numit
Albu"
76. Poiana lui Lei.zar „păşune. A fost a unui om numit Lei.zar"
. 77. Poicina cu Lut „o poiană în mijlocul pădurii de unde se scotea lut"
78. Pomet „E locul unde s-a aflat cetatea romană Porolissum loc drept
care se continuă într-o pan.tă întinsă. Astăzi nu sînt pomi şi
este folosită ca păşune" (S.P.)27
79. Printre Părei.ie „loc apătos în sat"
80. Puguioru „Este un deal nu prea înalt pe care se spune că a fost o
altă cetate romană. Pădurea de stejar şi fag desparte satul de
Mirşid şi Omelec. A fost şi o carieră de piatră" (S.P.) 2 ~
81. Pustă „loc în pantă"
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82. Rîtu Neamţului „loc arabil şi fînaţ. Probabil provine de la o po83.
B4.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

reclă"
Săcăturile „teren în pantă în hotar cu satul Jac"
Sălişte „teren arabil la marginea satului" (C.P.)2 9
Sărata „Partea Măgurii 'Care duce spre Brebi şi Creaca"

(S.P.r 0

Suseni „partea din sus a satului"
Sub Băişte „pădure de fag la poala dealului"
Sub Dumbravă „pămînt arabil" (S.P.)3 1
Sub Magură „loc aşezat sub deal" (S.P.)32
Tău Carpănului „a fosit un tău lingă pădurea de carpen"
Tău Mînzociiei „a fost un tău. Numele se pare că provine de la o
poreolă"

92. TUjele Blăjcinului. „Teren cu mulţi tufari. A aparţinut familiei
Blăjan" (S.P.)33
93. Tuf6ii „pădure de stejar la marginea satului"
94. Vale „vale cu apă care vine ele .la Ortelec şi curge spre Brebi"
(S.P.)34
95. V alea Ortelecului „vale cu apă care vine din Zalău, trece prin Moigrad şi se varsă în V alea Agrijului"
96. V alea S<ică „pîrîu care 'Curge pe la marginea satului. Are apă numai cînd plouă"
97. Vă,răştini „păşune pentru oi. Cîndva aici s-a făcut var"
98. Viile Jacului, „cătun cu cîteva case lîngă satul Jac. Sînt vii şi pomi
fructiferi"
99. Viţincilu „drum care leagă Mirşidu de Moigrad"
100. Vîrfu Bisericuţii „cel mai înalt loc de pe Pomet. A fost cîndva
o biser;'Că" (S.P .)35
101. Vîrfu Cocinii „ vîrf de deal"
102. Vîrfu Magurii „pămînt arabil pe Măgura" (S.P.)36
103. Ţiganca „pămînt negru,-bun de agricultură" (S.P.) 37
104. Ţigănişte „vale cu apă 'Care izvoreşte din Meseş, trece prin Ortelec
şi se varsă în Brebi"
10-5. Ursoâia „păşune de vite pe o pantă. E în hotar cu Brebi (S.P.) 36
GABRIEL VASILIU

DE LA TOPONYMIE DU VILLAGE MOIGRAD. (I)

(R es um e)
L'article presente une enquete effectuee en deux etapes en 1977 et 1982 pour
le „Tresor toponymique de Roumanie". Le toponyme Moigrad a constitue â
travers Ies annees le sujet des discus.sions dans Ies articles signes par N. Driganu,
Em. Petrovici, I. Pătruţ; en 1930 a ete enquete par Sever Pop pour l'Atlas .Jinguistique roumain (ALR I).
Un examen attentif, dans une enquete complexe, prouve que l'element toponymique roumain est preponderant. Le materiei connu jusq' ici est employedans Ies etudes de Janguc et dans celles d'histoire.
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I. Obiecte de cositor din

Sălaj

(Borla, Doba Mare).

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

....r
)~

.....k

....o"'„

p..

k

oc.i

~
::I

c.i

c:;-

-a"'
>t'l
N

::I

u

...„·

"'

;:;i

"'

,Q

o

fl

·;;

xa

fi)

~„
.B
·;;;

oc.i

„

ro

~
„"'
:ao

>-<
H

"',,,..R

"'
A;

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

"'

"d

"'
u"'
~

ţi
1-4

~

"'§"
~

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

oi'

'.5l

tS

"(?

;ca
({)

.E!

'd

....
o

~

"'o

„
'd
(.)

...,
Q)

„
(.)

.-'1

:o
o

:>

H
ol

Ul•

=
ol

p::;

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

<1UUOO
\)o\)

s2,J

n

V•

•
~

s1~
;,.

_l .
Planşa

VI. Cana de cositor
din Verveghiu.
www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro

'~

~

·
"f

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

OBIECTE DIN COSITOR IN SALAJ (I)

Meşteşug aparte în evul mediu, prelucrarea cositorului a început,
în cea mai mare parte a Europei să se generalizeze abia în secolul al
XVI-lea. In această perioadă Transilvania a devenit un însemnat centru
al acestui meşteşug, reprezentat în special prin oraşele: Sibiu, Sighişoara,
Braşov, Cluj, unde funcţionau mari bresle ale !turnătorilor de cositor
(Kannegiesser Zehe), dar şi prin ailte oraşe (Mediaş, Baia Mare, Tg. Mureş etc.) unde lucra un număr mai redus de meşteri (Kannengiesser, Zinngiesser).
Deşi în Transilvania nu dispunem de obie<::te din cositor datate antea-ior secolului al XVI-lea, totuşi cîteva date doclllID.entare atestă prezenţa meşiterilor turnMori de cositor, cum ar fi Andreas Toppengiesser,
membru în consiliul orăşenesc din Sighişoara în 1393 1 • ln registrul de
impozite din Braşov figurează în 1488 un .turnător de cositor2 • In secolul
al XVl-lea apoi apar statutele breslelor şi o serie de priviJegii.
In general ducem lipsă de materiale documentare referitoare la
activitatea acestor bresle, a meşterilor. Nu prea ne sînt cunoscute nume
de meşteri, ani de activitate ale acestora. N-am avut posibilitatea de a
cerceta în arhive, dar acest lucru este necesar de făcUJt pentru a lărgi
cunoştinţele actuale, a scoate Ja lumină date noi şi pentru a se putea corela cît mai multe date documentare cu cele oferite de obiecte şi pe11Jtru
a c1moaşte exact cît s-a păstrat din documentele acestui meşteşug puţin
studiat. Cu atît mai mult se cere studiat acest capHol al istoriei artelor,
eu d.t obiectele de cositor au constituit o parte a bogatului schimb între
Transilvania şi celelalte ţări româneşti.
Cositorul a devenit preferat datorită unor calităţi ale sale: prelucrare
uşoară, rezistenţă la diferite coroziuni, luciul său asemănător argintului,
preţ11l scăzut al obiectelor. Din acest metal s-au confecţionat obiecte
foar·~e variate (căni, farfurii, tăvi, sfeşnice, flacoane etc.), care datorită
pre1.ului scăzut, luciului argintiu şi frumuseţii au devenit agreate şi s-au
răspîndit repede în rîndul populaţiei. Sînt folosite nu numai de o pă
tură mai puţin înstărită, ci şi de patricienii oraşelor şi chiar în rindul
nobilimii. Documentele şi inventarele din această perioadă pomenesc numeroase obiecte de cosirtor în proprietatea unei persoane, gospddării,
1

A. Haldner,

Colecţia

de cositoare. Catalog,

Muzeul

;Brukenthal,

Sibiu,

1972, p. 3.
2 Şt.

Pascu,

Meşteşuguri

clin Transilvania în secolul al XVI-iea,

195:4, p. 175.
49 -

Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VIH/1984
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conac sau castel nobiliar. Cositorul pătrunde şi între obiectele de cult,
în special din secolul al XVII-lea. Bisericile mai puţin înstărite încercau
să înlocuiască obiectele din metal preţios, distruse sau dispărute în vremurile tulburi, cu piese din eositor. Dar nu odată nici starea materială
a donatorului n-a permis donarea .unui obiect mai valoros. Cultele păs
trează şi folosesc şi astăzi la ·oficierea slujbei obiecte de acest gen, salvînd astfel aceste mărturii al măiestriei unui meşteşug, în timp ce majorifatea pieselor de uz casnic au dispărut.
Deşi piesele de cositor în multe cazuri seamănă mult şi ca formă şi
ca decor cu cele din argint, modul de confecţionare a lor diferă. Principala formă de prelucrare a fost turnarea în tipare, formate dintr-o manta
şi un nucleu, executate din gips, plumb, cositor, gresie, alamă. Pentru
vasele decorative ornamentaţia a fost realizată direct prin turnare. Astfel tiparul trebuia să redea negativul decorului. Se grava în special în
alamă. Aceste tipare erau foarte scumpe, ceea ce ridica mult preţul obiectelo.r. Asemenea va.se decorative (Edelzinn - Cositor nobil) în Transilvania, tocmai din cauza preţului ridicat se făceau extrem de rar, dar
erau răspîndite mult între produsele atelierelor din vest (în special Niirenberg). Meşterii transilvăneni se limitau la decorarea prin turnare doar
a unor elemente a vaselor, în special .torţile cănilor. Datori.tă faptului că
executarea tiparelor din alamă, cu decor, ·era destul de dificilă, ele au
fost făcute de anumiţi meşteri şi vîndute turnătorilor de cositor sau.
breslelor pentru folosinţă comună. De aceea putem întîlni la căni turnate de meşteri diferiţi torţi identice .sau constata folosirea îndelungată
a tiparului. Se în,tîmplă ca unele modele să fie folosi•te de bresle din
diferite oraşe. Toate acestea fac ca torţile să nu fie elemente certe dii"
atribuire a obiectelor unor meşteri sau chiar bresle. Pe lingă torţi se
mai turnau şi alte elemente ale cănilor: clape pentru menţinerea deschisă
a capacului (în formă de mască sau palmelte), butoni pentru capace (<.;ferici, în formă de ananas sau discuri suprapuse), picioare (reprezentînd
cap sau labă de leu, mască etc.). Aceste elemente au fost ulterior lipite
cu cositor pe piesă. Metalul iturnat în tiparul pentru corpul obiectului
a fost răcit lent şi uniform, după care obiectul se strunjea şi se lustruia_
Putea începe următoarea operaţie: decorarea.
Modul principal de ornamentare al obiectelor a fost ştanţarea şi
gravarea. Stanţarea se făcea cu ajutorul unei ştanţe din metal care purta
un mic ornament în relief, astfel motivul apărea în negativ pe obiect ..
Cel mai frecvent motiv este palmeta, care aplicată una Ungă alta formează nişte briuri ce ornamentează baza şi buza cănilor, marginea capacului. Cu asemenea motive sînit ornamentate cănile mai vechi, din
secolele XVI-XVII. Apoi aceste motive se combină cu ornamente gravate sau chiar dispar. Tehnita generală de ornamentare este însă gravarea la strung (brîuri) sau cu 'dalta după un desen prealabil trasat sau
liber. Cu dalta decorul este .realizat fie prin Unie neîntreruptă, fie prin
linii în zig-zag (flecheln). Prin adîncirea mai mult 5au mai puţin a inciziei se putea ajunge la un joc de umbre. Motivele ornamentale sint în.
general cele vegetale, mai rar zoomorfe şi foarte rar figuri umane sau.
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scene figurative. Pe obiectele mai vechi aflăm mari suprafeţe neornamentate, sau foarte sumar decorate. Se constată o stilizare a motivelor.
Cu .influenţa barocului ornamentaţia, ca motive, nu se prea schimbă,
în.sa devine mai încărcată, mai vioaie şi se observă o tendinţă de redare
dt mai naturală.
Forma obiectelor rămîne aproape neschimbată timp de secole, respectiv modificările sînt aproape insesizabile (la căni de exemplu accentuarea bazei sau curbarea pereţilor vasului etc.).
Pe căni - în general pe fund, în interiorul vasului - se află o
plachetă rotundă, ornamentată (în general cu vază cu flori), care este şi
ornament, dar şi .o garanţie a calităţii metalului. lntrucit cositorul în
stare pură era ·greu de prelucrat, el se amesteca cu un alt metal, deobicei plumb. Acesta însă în cantitaite mare fiind otrăvitor, nu se permitea
să idcpăşească zece procente din aliaj. Aliajul corect trebuia garantat de
m~ter, respectiv de breaslă. Pentru aceasta, ca în argintărie, şi piesele
din cositor se marcau. Era obligatoriu să apară marca oraşului şi al meş
terului (fie combinate, fie separat). Pe lingă acestea apar citeodată şi
mărci de calitate, reprezentînd în general un trandafir singur sau repetat de 2-3 ori. Pentru amplasarea mărcilor .se alegea un loc mai puţin
expus vederii. Pe căni în general sînt ştanţate pe partea superioară a
torţilor, iI'ar în interiorul capacului, dar am întilnit şi pe fund, în interiorul cănii. Pe farfurii, pînă în primii ani ai secolului al XVIII-lea se
aplicau pe aversul marginii, apoi revers, ca .să se generalizeze în acest
secol pe aversul centrului. Pe baza acestor mărci putem atribui lucrările
unui meşter sau atelier.
In ciuda faptului că din documentele vremii reiese că circula o cantita1e mare de vase de cositor, pînă în zilele noastre s-au păstrat puţine
exemple, în special în colecţii unor muzee şi în biserici. Această dispariţie se datorează, pe de o parte slabei rezistenţe a cositorului faţă de
unii factori; obiectele deteriorate de obicei se retopeau, reparaţia de
multe ori fiind interzisă de bresle, pe de altă parte mulite obiecte au fost
topite în vreme de război pentru prepararea .aliajului pentru tunuri.
După o perioadă de înflorire a meşteşugului, în secolul al XVII-lea a
început declinul lui, care a continuat şi în secolul următor, cînd producţia a fost rtot mai restrînsă, datorită concurenţei faianţei şi a sticlăiriei.
Meşteşugul foarte redus - a im.ai continuat şi în secolul al XIX-iea,
.ca pe la mijlocul lui să dispară. Odată cu scăderea interesului faţă de
.aceste obiecte scade şi calitatea lor, iar nivelul artistic are tot mai mult
de suferit.
ln continuare dorim să prezentăm obiectele de cositor aflate în judeţul Sălaj. Acestea se află exclusiv în proprietatea cultelor, în special
a bisericilor reformate. Majoritatea pieselor sînt obiecte uzuale şi nu
decorative, deci nivelul artistic al execuţiei este mai scăzut, dar oricum
.sint tipuri de piese, ca formă şi ca ornamentică, caracteristice timpului.
Or, cara:cteri5ticile oricărui meşteşug sînt Teda.te toemai de piesele de
Jargă circulaţie şi nu de cele de excepţie.
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Am g.rupat materialul pe ateliere, în cadrul cărora dorim să-l pre>in ordine cronologică. Atribuirea s-a făcut pe baza mărcilor de
pe piese, cîteoda.tă însă şi prin unele elemente de· decor (torţi etc.). In
al doilea caz ea poate să fie total eronată, datorită circulaţiei largi a urior
tipare, modele de decor. Nu intenţionăm să ·tratăm probleme de istbrie
a breslelor în cauză, (ducem lipsă de material docwnentar suficient pentru această temă), ne limităm doar la prezentarea pieselor, a caracteristicilo.r, decorurilor .şi mărcile lor. Sperăm însă să dăm un material de
folos celor ce acuma încep prelucrarea obiectelor de patrimoniu 'de acest
gen sau chiar a materialelor documentare.
Obiectele aflate în patrimoniul judeţului Sălaj au fost confecţionate
în diferite centre: Cluj, Sighişoara, Sibiu, Br~ov, Baia-Mare sau în alte
centre din .străinătate. In această prima parte a lucrării prezentăm obiectele executate în ateliere din Cluj, întrucît numărul lor este cel mai ridicat în judeţul Sălaj, probabil datorită apropierii zonei de acest oraş.
zentăm

CL U J 3

1.

Cană

cu capac.

Bază joasă,

corp

uşor

îngustat spre partea supe-

rioară. In centrul corpului un inel proeminent. Deasupra bazei şi sub
buză se află cite o bandă formată din patru inele. Spaţiul între bază,
respectiv buză şi bandă este ornamentată prin gravare ,cu motive vegetale stilizate. Corpul cănii, între cele două benzi este decorat cu motive
în solzi de peşte. ·Capacul este neornamentat, cu clapa curbă, buton lipsă.
Ulterior în locul butonului s-a fix·at un disc, purtîntl data gravată: AN:
1705. Pe capac, dispusă circular inscripţie gravată, în limba maghiară:
BALLAI R (eforma-ta) ECCLESIARA ADTA P. MOSONI PETER 4 • Toarta
este neornamentată. (pl. 1/1).
Două mărci ştanţate una sub alta pe partea superioară a torţii: în
car.tuş rotund stema maşului, sub el în cartuş dreptunghiular cu partea
superioară rotunjită literele M I P sau M P în ligatură. (pl. .I/2).
Dimensiuni: î: 5 34 cm, db: 13 cm, dg: g cm.
Se datează în secolul al XVI-lea.
ln proprietatea bisericii reformate Borla (corn. Bocşa).
2. Farfurie, simplă, neornamentată. Pe aversul marginii are gravată
monograma ISK 6 , pe reversul fundului cu alte caractere: GB. (pl. 1/4).
3 Clujul a folosit ca marcă stema oraşului: poartă cu trei turnuri, cel central era mai inalt, iar poarta cu grilajul semiridicat. Este însă uşor de confundat
cu mărci asemănătoare ale altor oraşe din străinătate, ca Buda (dar aici pe marcă
şi litera O „Ofen'), Sopron (deasupra turnurilor laterale cite o stea, aripile porţii
închise), Bratislava, Salzburg, Hamburg etc., sau chiar cu marca oraşului Sighişoara: poartă cu un turn.
4 Mosoni Peter a fost preot romano-catolic în Şimleu Silvaniei în 1701
şi
1711. In timpul răscoalei lui Gh. Răkoczi II a fost preotul de tabără a lui Kărolyi
Sandor (vezi Petrt Szilcigy, IV, p. 567 şi VI, p. 127-128).
5 La înălţime este indicată fnAlţimea totală a piesei, cu accesoriile capacului.
6 De altfel pe reversul marginii mai apare monograma ISK de mai multe ori
zgîriată, precum şi URHAZI TERf:ZIA (de două ori) 1848. (Probabil soţia preotului Drhâzi Gyiirgy).
•
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Două mărci pe aversul marginii: în cartu.ş circular stema oraşului,
pe margine cerc de perle; în cartuş asemănător litera A. (pl. 1/3).
Dimensiuni: d: 23 cm.
Se datează sec. XVI-XVII.
ln' proprietatea bisericii reformate. Doba Mare (corn. Dobrin).

cu capac. Bază joasă, corp uşor îngustat spre partea supecu două inele proeminente spre bază şi buză. Ornamentaţia cănii
constă din cite o bandă de palmete pe bază şi la buză. Decor asemănă
tor poartă şi capacul plat, pe margine. Clapă uşor curbată cu o bară deasupra. Buton format din două discuri suprapuse. Toarta este decorată
prin turnare cu motive florale şi cu un pelican hrănindu-şi puii. (pl. II 4).
ln interiorul cănii, pe fund, plachetă reprezentînd vas cu flori (pl. II 5).
Pe capac inscripţie zgîriată: K x K x L an(n)o 16-16. Pe fundul cănii
zgîriate lite.rele: R. I. (pl. II/3).
Două mărci :ştanţate pe partea superioară a torţii: în cartuş loba.t
stema oraşului şi într-un ·alt cartuş literele MRK (sau MKR) în ligatură
(pl. H/l).
Dimensiuni: î: 28 cm, db: 11,7 cm, dg: 8,4 cm.
Se datează în prima jumătate al secolului al XVII-iea.
In proprietatea bisericii ~eformate Cuzăplac.
3.

Cană

rioară,

4. Cană cu capac (pl. II/2) cu cotp în formă de clopot, neornamentat.
Capacul plat cu clapă simplă, scundă, buton format dintr-un disc deasupra cu un bumb. Toarta este identică cu a piesei nr .. 3, la fel :şi pla·cheta
de pe fun'dul cănii. Pe capac inscripţie în limba maghiară: DECSEI BĂ
LINT CSINALTATTA/DOBARA AZ DRASZTALARA / 1642. Cana mai
are pe fund zgîriate literele: U GY 7 şi data 1836.
Mărci identice cu cele de pe piesa nr. 3.
Dimensiuni: î: 23 cm, db: 14,2 cm, dg: 8,4 cm.
Este datată prin inscripţie: 1642.
In proprietatea bisericii reformate Doba Mare (corn. Dobrin).
5. Cană cu capac, neornamentată, ca iformă asemănătoare cu nr. 3.
Pe centrul corpului poartă o ins~ipţie într-o cunună, toate ulterior gravate: SZILAGY / BAGOSI EK / LESIAHOZ / VALO 1707. Toar.ta este
identică cu cea a piesei nr. 3, deasemeni şi mărcile sînt identice.
Dimensiuni: î: 18 cm, db: 10,5 cm, dg: 8 cm.
In proprietatea bisericH reformate Boghiş (corn. Nuşfalău).
Acest meşter, care se ascunde sub monograma MRK (sau MKR) este
la fel de puţin 'Cunoscut ca majoritatea turnăt~ilor de cositor, deşi îi
cunoaştem mai multe lucrări şi în alte părţi ale ţării. Caracteristic pentru
acest meşter este folosirea aceluia.ş ornament pentru decorarea torţii
. 7 Drhâzi Gyorgy, preot în Doba între 1834-1865 (vezi
p. 325).
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(cind toarta dnii este decorată): între flori şi ghirlande un pelican hră
nindu-şi puii. Se pare că a activat o perioadă foarte lungă: de la sfîrşitul
secolului al XVI-lea8 pînă pe la mijlocul secolului al XVII-iea.
Pe aversul marginii poal'ltă o inîn limba maghiară: DECSEI BALINT CSINALTATTA /
OOBARA AZ UR ASZTALARA 1642. (pl. V/1) (Donatorul9 este acelaşi
cu a piesei nr. 4.)
Două mărci pe aversul .marginii: în cartuş lobat stema oraşului şi
într-un alt cartuş monograma F K în ligatură. (pl. V /2).
Dimensiuni: d: 31 cm.
Se datează prin inscripţie: 1642.
In proprietatea bisericii reforma.te Doba Mare (corn. Dobrin).
6. Farfurie

simplă, neornamentată.

scripţie gravată,

7. Cană cu capac (pl. Ill/l) cu bază joasă, lată, corp tronconic. Ornamentaţia corpului este relativ bogată: în centrul cîmpului, între doi
vulturi, două scuturi heraldice, deasupra lor cap înaripat (pl. 111/2). Pe
scuturi monogramele N.H.M. şi H.E., respectiv data 1678. Sub acest ca.d.ru central o friză din flori stilizate. Ornamentaţia este realizată prin
gravare. Deasupra bazei şi sub buză cite un brîu ornamentat cu linii
zig-zag, aşezate vertical, despărţite de cîmpul bogat decorat prin inele
strunjite. Capacul are clapă ·curbată, în formă de palmetă, buton în
formă de ghindă. Toarta este decorată prin turnare cu motive florale.
Cele două mărci sînt ştanţate în interiorul capacului: una cuprinde
stema oraşului, cealaltă un ciorchine de struguri avînd deasupra literele

E W K (pi. IV /4).
Dimensiuni: î: 28 cm, db: 12,4 cm, dg: 8,7 cm.
Se datează în a doua jumătate al secolului al XVII-lea (1678).
In proprietatea bisericii reformate Horoatu Crasnei.
8. Farfurie (pl. IV /3) hexagonală. Marginea este ornamentată cu
frunze s.tilizate, gravate cu linii zig-zag, iar în centrul farfuriei în două
cercuri concentrice, delimitate de linii sinuoase, o floare. In cite o frunză
a decorului marginii sînt gravate literele: B A. respectiv B.G. Pe aversul farfuriei este zgîriată inscripţia: Az HORVAT SZ ECC.
Două mărci identice cu cele de pe piesa nr. 7.
Dimensiuni: 22,5 X 22,5 cm.
Se datează în a doua jumătate al secolului al .XVII-lea.
In proprietatea bisericii reformate Horoatu Crasnei.
9. Cană cu capac (pl. IV /2), asemănătoare ca formă cu nr. 7, .dar cu
ornamentaţie mai săracă, formată din patru brîuri strunjite: Capacul are
s In colecţia Muzeului Brukenthal din Sibiu există o cană executată de meş
terul MRK, datată 1591 (vezi A. Haldner în St. Com. Brukenthal, 12, 1965, p. 148).
9 Acelaşi Decsei Balin a donat un potir din argint in 1645 bisericii reformate
Doba Mare, cu inscripţia: DETSEI BALINT CSINALTATTA AZ DR ASZTALARA A. 1645.
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clapa în formă de palmetă .(dar mai simplă ca .Ia nr. 7), butonul lipseşte.
Toarta este ornamentată prin turnare cu motivele florale şi pelican hră
nindu-şi puii (identică cu cea de la nr. 3, 4, 5). Cana nu are inscripţie,
doar pe fund zgîriat: G SZ.
În interiorul capacului !două mărci identice cu cele de pe nr. 7.
Dimensiuni: î = 25 cm (buton lipsă), db = 12,3 cm, dg = 8,5 cm.
Se datează în a doua jumătate al secolului al XVIl-lea.
In proprietatea bisericii reforma.te Hida.
10. Farfurie (pl. IV/l) simplă, neornamentată. Pe marigine gravată
monograma N - I şi data 16 - 79, intercalînd cele două mărci identice
cu cele de pe nr. 7. Farfuria are marginea ciobită.
Dimensiuni: d: 19,7 cm.
Se datează în a doua jumătate al secolului al XVII-lea (1679).
In proprietatea bisericii reformate Hida.
Deci piesele nr. 7, 8, 9 şi 10 sînt confecţionate de acelaşi meşter.
Cele din proprietatea bisericii Horoatu Crasnei (7, 8) sînt executate cu
multă grijă, pe cînd cele de la Hida fac parte dintre obiectele mai ieftine,
fără pretenţie artistică. Acest meşter EWK foloseşte mărci neobişnuite
pentru Transilvania, în special cea cu iniţialele lui: ciorchine de struguri, deasupra monograma 10 • Presupunem că este originar din străină
tate (poate Germania), stabilindu-se la Cluj, sau lucrînd o perioadă aici,
în ultimul sfert al secolului al XVII-lea. Piesa nr. 9 este o dovadă elocventă că torţile ornamentate prin turnare nu pot constitui cu certitudine
un element de atribuire. El foloseşte pe această piesă acelaşi model (cu
pelicanul), ca meşterul MRK pe piesele nr. 3, 4, 5 (pl. II/4). In acelaşi
timp este un exemplu pentru folosirea mai îndelungată a unor modele
în cadrul breslei. Deci modelele trebuie tratate cu grijă ca elemente de
datare.
11. Farfurie (pl. V /3), ornamentată pe margine -cu două benzi circuhaşurate prin gravare. Fundul deasemeni ornamentat cu o bandă
haşurată .şi una nehaşurată, delimitate spre centru cu o linie sinuoasă.
Pe aversul marginii este o inscripţie în limba maghiară, gravată: 16 MATSKASI IMBRE CSINALTATTA AZ KOZEBLAKI ECCLESIANAK - 95.
Două mărci pe aversul marginii: stema oraşului şi monograma R G
cu trei puncte dedesupt (pl. V /4).
Dim~nsiuni: d: 22,5 cm.
Datată prin inscripţie: 1695.
In proprietatea bisericii reformate Cuzăplac.
lare,

10 Ceea ce ne-a întărit convingerea că este vorba de un meşter .clujean este
rolosirea modelului de toartă ornamentat cu pelican, identică cu cea folosită de
meşterul clujean MRK.
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12 11 • Farfurie (pl. V /5) ornamentată sumar pe margine, prin ·gravare: într-o cunună renascentistă o floare stilizată. Tot pe margine circular dispusă, o inscripţie gravată, în limba maghiară: NEMZ(etes)
ALMASI LASZL0 12 ES ALMASI GABOR ADTAK A' RATONI ECCLESIA SZAMARA ANNO DOMINI 1683.
O singură marcă - stema oraşului - ştanţată pe aversul marginii
(pl. V /6).
Dimensiuni: d: 25 cm.
Se datează în a doua jumătate ·al secolului XVII.
In proprietatea bisericii reformate Ratin (corn. Crasna).
13. Cană cu capac (pl. VI/1) cu bază bombată, uşor înălţată, corp cilindric. Deasupra bazei şi sub buză sînt trei benzi, delimitate prin linii
strunjite, haşurate prin gravare. Banda centrală a cîmpului este OTnamentată prin gravare cu trei flori stilizate. Cea cent·rală este mai scundă,
avînd deasupra o cunună renascentistă cu inscripţia: BERKESZI 1/ ISTVAN13 CSINAL / TATA ECCLE / 1687 (pl. VI/2). Capacul are clapa în
formă de palmetă, iar butonul în formă de ananas. Toarta este ornamentată prin turnare cu motive florale şi un scut heraldic (pl. VI/3).
In interiorul capacului o marcă alunecată: stema oraşului.
Dimensiuni: î: 28,5 cm, db: 12 cm, dg: 8,4 cm.
Datată prin inscripţie: 1687.
In proprietatea bisericii reformate Verveghiu (corn. Dobrin).

cu capac, asemănătoare cu nr. 13. Deasupra bazei şi sub
benzi haşurate. In cimp motive florale îmbrăţişează o cunună
renascentistă cu următoarea inscripţie: SZILAGY BA / GOSI ECCLESIAHOZ / VALO KANNA UJJET/TATTA AZON HELY/NEK PREDIKATO/RYA FDZERI ISTVAN 14 / MAGA . KOLSEGEVEL / A(nno)
D(omini) 1687. Capac cu clapa în formă de palmetă, buton in formă de
ananas. Toarta este identi'că cu cea a numărului 13.
In interiorul capacului o marcă: stema oraşului.
Dimensiuni: î: 29,5 cm, db: 12 cm, dg: 8,5 cm.
Datată prin inscripţie: 1687.
In proprietatea bisericii reformate Boghiş (corn. Nuşfalău).
14.

Cană

buză două

15. Cană cu capac identică ca formă şi dimensiuni cu nr. 14, diferă
doar felul florii (lalea) din ornamentaţia cîmpului. Şi textul- inscripţiei
este asemănător: SZILAGY / BAGOSI ECCLESI/AHOZ VALO KANNA
11 Următoarele

piese poartă numai marca oraşului.
Almâsi Laszlo a fost jude în 1680, assesor al comitatului Crasna între 16861694. A locuit în Ratin, apoi s-a mutat în Şimleu (vezi Petri Szilagy, V, p. 20).
1a Berkeszi (Berkesi) Istvan a fost solgăbirău între 1684-1699, locuitor în Verveghiu (vezi Petri Szilagy, V, p. 140).
14 Fuzeri Istvan a fost in 1673 preot în Hodod, trimis apoi la Valcău, ca intre 1682-1688 să fie preot in Boghiş, de unde pleacă la Pericei (vezi Petri Szilâgy,
m. p. 61 şi v„ p. 484).
12
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/ UJJETTATTA AZON / HELYNEK PREDIKATORA / FUZERI ISTVAN MAGA / KOLTSEGEVEL / A(nno) D(omini) 1687.
In proprietatea bisericii reformate Boghiş (corn. Nuşfalău).
Aceste trei căni, nr. 13, 14, 15, sînt probabil opere ale aceluia.ş meş
ter. Pentru aceasta pledează forma aproape identică, acelaşi stil de ornamentare, aceeaşi torţi ornamentate, locul de amplasare a mărcii, aceeaşi
dată de execuţie.
16. Farfurie (pl. VII/3) ornamentată pe margine cu două benzi circulare, haşurate, şi cu două în centru. Pe margine •sînt gravate literele:
CSOM. Tot pe margine, foairte greu vizibil este zgiriat următorul text:
PASZ (?)DAVID CSINALTATTA A ECCLESIA SZAMARA.
O marcă pe aversul marginii: stema oraşului (pl. VII/2).
Dimensiuni: d: 19,8 cm.
Se datează în secolul al XVII-iea.
In proprietatea bisericii reformate Verveghiu (corn. Dobrin).
17. F.ructieră octogonală, cu margini lobate. Se sprijină pe trei picioare -globulare. Este neornamentată. Pe aversul fundului inscripţie zg1riat: DOBA! SANDORNB BIRO SARA1i ASZONY ADTA AZ SZ(ilagy)
FO" KERESZTURI ECCLESIAHOZ / 1753.
Pe reversul fundului stema or~ului ştanţată de trei ori (pl. VIl'4).
Dimensiuni: 24 X 22 cm.
Se datează în prima jumătate al secolului al XVIII-iea.
In proprietatea bisericii reformate Cristur (com. Crişeni).
18. Cană cu capac (pl. VII/I) cu picioaret 6 • Baza bombată este aşe
pe trei picioare, cap înaripat. Pe corpul cilindric are două inele realizate prin turnare şi mai multe brîuri strungite şi haşurate. In centrul
corpului, în cunună renascentistă, este aşezată inscripţia gravată: KOVACS MIHALY URAM/AJANDBKOZTA A / KARASZNAI SZENT /
ECCLESIANAK EZ / KANNAT / ANNO ,/ 1774. Capacul este şi el ornamentat cu benzi haşurate. Are clapa decorată cu cap de leu .şi butonul
sferic. Toarta nu este decorată.
In interiorul capacului este ştanţată o marcă: stema oraşulU'i.
Dimensiuni: î: 40 cm, db: 15,5 ·cm, dg: 12 cm.
In proprietatea parohiei reformate Crasna.
zată

BAJUSZ ISTVAN
15 Bir6 Sara a donat bisericii reformate din Zalău o cană de botez din argint şi a reparat mai multe obiecte de cult. Bisericii reformate din Cristur i-a mai
donat feţe de masă, o farfurie din argint, iar impreună cu soţul ei a ridicat turnul
bisericii, înzestrîndu-1 cu un clopot (vezi I. Bajusz în ActaMP, VII, 1983, p. 739-

740).
13

Cana mare cu picioare se folosea, de obicei, pentru transportat lichide.
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TIN ITEMS FROM THE SALAJ DISTRICT
(Su mm a ry)
The paper deals with the products of a trade that, in this country, is yet to
be studied: the tin items. The tln, in alloy with others metalls, was the material
for various itcms for household, church or decorative use. They were made by
casting the molten tin (or tin alloy) into moulds. The ornamentation is done by
engraving or, sometimes by casting. The products bear artisan or workshop marks:
they vouched for the quality of the alloy.
The marks allow us to know which master or workshop produced the items.
The cast ornamentation is not a sure basis for attributing the product to a certain
workshop. The brass moulds, used for casting, were very expensive and the same
mould could be used by several workshops, during a long time.
The tin items dealt with in the paper are classified by workshops and in
chronological ordcr. The artisans represented by artisan marks are not identified
The paper dcals with items produced in workshops of Cluj only.
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ALTARE SEMICIRCULARE LA BISERICI DE LEMN
SALAJENE*
(Consideraţii asupra sursei de inspioraţie
şi particularităţilor arhitecturale

a meşterilor lemnari
ale absidelor).

Judeţul Sălaj în configuraţia sa actuală păstrează un număr de şap
tezeci şi una 1 de biserici de lemn situîndu-se printre zonele ţării noastre
bogate în edificii de cult de acest fel 2 • Majoritatea biseridlor sălăjene
din punct de vedere tipologic se încadrează în categoria construcţiilor de
lemn axiale, compartimentate în pronaos, naos şi altar poligonal, excepţie făcînd de la acest mod de construcţie bisericile din Bulgari (pl. 1)
şi Chieşd (pl. 2), unde întîlnim abside cu contur semicircular decroşat

(Fig. 5, 10).
Dată fiind raritatea acestui tip de altar 1a bisericile de lemn 3 , ne-am
propus în materialul de faţă să analizăm realizarea arhi.tecturală a celor
două abside şi, în funcţie de aceasta să urmărim sursa de inspiraţie a
meşterilor ce şi-au încercat măiestria şi talentul, edificînd două veritabile opere de artă medievală românească.
Astăzi se pă·strează puţine biserici de lemn cu absida altarului semicirculară; deşi se pare că în feudalismul timpuriu acest tip de lăcaş
de cul.t era mai des întîlnit, dat fiind faptul că multe biserici aveau pe-

'' Cu anul 1983 am început valorificarea monumentelor de arhitectură, respectiv a bisericilor de lemn din Sălaj. Intr-un studiu precedent, apărut în Acta
MP, 7, 1983, p. 743-749, am prezentat biserica monument din Domnin, studiu în
care s-au strecurat unele greşeli, pentru care ne cerem scuzele de rigoare şi prin
această cale aducem corecturile necesare. La p. 773, rîndul 31 în loc de „în anul
1219 satul Domnin avea 80 de locuitori" se va citi „în anul 1543 Domninul avea
80 de locuitori"; la p. 744, rîndul 43 în loc de „Florian Ciocean" se va citi, „Florian Codan", la p, 744 rîndul 46 în loc de „preotul V. Ghiurco" se va citi „preotuf
Grigore Ghiurco", iar la p. 747 rîndul 42 in loc de „tîmpa altarului" se va citi
„tîmpla altarului".
1 La aceste biserici monument le putem adăuga şi pe cele ridicate în Sălaj,.
care au fost strămutate în alte părţi ale ţării, cum sînt bisericile de lemn din: Buzaşi, Cizer, Gălpîia, Gîlgău pe Someş, Petrindu, Tămaşa.
2 Un număr de peste 170 de biserici de lemn săUljene au dispărut 1n decursul
timpului lăsînd în locul lor un gol imens pentru arhitectura judeţului. Vezi harta
judeţului Sălaj întocmită de Nicolae Zaha şi Ioana Hristache-Panait ln I. Hrlstache-Panai t şi colab„ Monumente Istorice Bisericeşti din Eparhia Oradei, Oradea„
1978, p. 137
a G. lonc>scu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Buc ..
1982, p. 87.
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reţii din „nuiele şi lemn". Alături de bisericile de lemn din Bulgari şi
Chieşd aşezăminte de cult de acest fel mai pot fi întîlnite în satul Ioneşti4 pe valea Crişului Alb, Schitişorul din Ceahlău, Dolheşti şi Bălă
neşti5 în Moldova, Hodoş şi Dragomireşti în Banato.
Construirea de biserici de lemn cu planul semicircular la absidă

poate avea cu siguranţă mai ,multe cauze. Fără a absolutiza mei una
dintre ele, cercetătorii enumeră între acestea: influenţa sistemului nordic în care grinzile sînt dispuse în pereţi pe verticală, conturarea pereţilor după modelul bisericilor de zid, analogia cu anexele din gospodă
riile ţărăneşti de formă circulară (coşare, ţarcuri, pătule, etc.), iar mai
nou se apelează chiar la sanctuarele romane pentru a căuta sorgintea
acestor rare altare de lemn 7 •
Probabil că un răspuns cit mai aproape de adevăr în privinţa cauzelor care au generat astfel de construcţii pe pămîntul românesc, îl va
da o sinteză, ce va cuprinde într-un studiu unitar mai multe monumente
de acest gen din întreaga ţară.
Pornind de la vechimea bisericilor monument ale căror altar vor
forma subiectul acestui material (Bulgari, 15478 şi Chieşd, a doua ju:nătate a veacului al XVIII-lea 9 ), vom încerca să notăm cîteva dintre
constatările făcute cu ocazia deplasărilor în teren .şi a materialelor documentare cc ne-au stat la dispoziţie, în privinţa sursei de inspiraţie a
meşterilor lemnari, care au construit cele două biserici unice sub aspectul planimetriei in judeţul Sălaj.
Ioana Hristache-Panait a intreprins cercetări serioase pentru atestarea doa bisericilor de lemn din judeţul Sălaj.
5 V. Vătăşeanu, Pentru originea arhitecturii moldoveneşti, în Junimea
literară, XVI, 1937, Nr. 1-2, Cernăuţi 185; I. C. Panait, op. cit., p. 16.
G I. Hristache-Panait, arh. I. Scheletti în BMJ, 1971, p. 36.
7 I. Hristache-Panait şi colab., op. cit., p. 273.
s D. Stoica, C. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Şimleu, 1908, p. 32 "Bisericuţa clădită din lemn în anul 1547". L. Ghergariu, Construcţii monumentale
din lemn din Sălaj, Cluj, 1966, manuscris, Filiala Arhivelor Statului Sălaj, Fond.
„Colecţia personală Leontin Ghergariu", Pachet 8, p. 25. „La sinodul reformaţilor
ţinut la Cehu Silvaniei, la 21 aprilie 1643, s-a discutat şi problema că locuitorii
din Bulgari nu vreau să ajute celor din Noiman să-şi construiască biserică reformc:tă pontru motivul că ei au biserica lor", (Credem că locuitorii Bulgarului se
referă la biserica lor de lemn construită în sec. al XVl-lea. Ioana Hristache-Panait
datează biserica de lemn din Bulgari „cel mai tirziu în sec. al XVll-lea" vezi
Ioana Hristache-Panait, Ioan Scheletti; op. cit., pag. 36. Aceiaşi cercetătoare arată
după 7 ani că „Tehnica constructivă, ca şi tradiţia locului sprijină această datare"
(1547) pentru biserica din Bulgari. (Considerăm ca fiind exactă datarea bisericii
în anul 1547 pornind de la elementele mai sus amintite.).
9 Petri Szilagy, III, 1902, p. 696, consideră că această biserică de lemn a fost
ridicată în anul 1792, lucru imposibil intrucit inscripţia de deasupra uşii de intrare în naos arată că „... zugrăvitu-s-au această sfîntă biserică în zilele înălţatu
lui împăratului nostru, ••.. şi stăpinirii sale Bob Ioan prin miinile noastre cele
de prea păcătoşilor robi lui Dumnezeu. Eu Ţiple Popa Ioan zugravul din cinstita
urbe Deda 1792". Inscripţia este descifrată diferit de cercetătorii care au analizat
monumentul. Astfel Ioana Hristache-Panait citeşte „ ... Ţiple Pop Ioan zugravul
din cinstita. . . de Dăbiclna numită... în 1796", iar Leontin Ghergariu „zugravii
'fiple şi Popa Ioan din cinstita ormedia Dăbicii". Considerăm că este vorba de lo4

cumentară
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La Bulgari sintem tentaţi sA .credem că meşterii au luat drept model biserll'iJe de zid - probabil la dorinţa ctitorului - bazindu-ne pe clteva elemente de
d1•l11liu dintre care amintim: sistemul de realizare al bolţii altarului, cu firida spre
I•: (l'l. 5), apellndu-se pentru racordarea acestuia cu pereţii la soluţia arcelor
fiumnate pe care s-au aplicat blănile de scîndură de formă trapezoidală. Grinda tnlpă a altarului este ieşitA in afară cu circa 10 ,cm. (Fig. 1) urmlnd forma semirirC'ulară a peretelui, îndeplinind pe lingă rolul de element de consolidare a pere\i lor şi pe cel de soclu intilnit la bisericile de zid, Este imposibil astAzi de precizat dacă meşterii au folosit modelele din aproplere10 sau din zone mai lndepăr
tHte, pentru că perioada secolelor al XVl-lea şi al XVII-lea ,este un interval de
timp zbuciumat din istoria Transilvaniei. Deplasările populaţiei dintr-o zonă inlr-alta a Sălajului sint destul de frecvente, ca urmare a exploatării nobiliare, a
.iafurilor şi molimelor ce secerau vieţile oamenilorll.
Biserica de lemn din Chieşd, construită in a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea a fost inspirată după modelul din Bulgari sau poate după o biserică de
zid; acest valoros monument, beneficiind Ia data construirii, de un spor calitativ
în .perfecţionarea tehnicii de prelucrare a lemnului şi diversificarea procedeelor
de construcţie a bisericilor, faţă de edificiul din satul vecin, Bulgari. Puterea economică a comunităţii care a construit-o şi rangul parohiei12 pe care o va deservi
au stat cu siguranţă la baza alegerii unui model de biserică capabil să rivalizeze
sub aspectul monumentalităţii şi al realizării artistice cu edificiile de cult din zonă.
La această biserică absida altarului este atit de perfect lucrată incit aspectul pereţilor ce se înscriu cu exactitate intr-un semicerc, (Fig. 9) imită în cele mai mici
detalii pereţii de zid. (Pl. 4).
In privinţa tehnicii de construcţie, cele două altare au multe elemente comune, dar totodată şi deosebiri apreciabile, datA fiind depărtarea in timp, intre
construirea lor, ce a atras după sine importante schimbări politice, social-economice, cultural-artistice şi religioase pe care le-au înregistrat şi bisericile sAlă
jenel3.
Biserica din Bulgari, de dimensiuni reduse generate de epoca în care a fost
înălţată şi puterea economică a sătenilor ce au contribuit materialiceşte la realizan·a monumentului, are un altar destul de mic 3,40/3 m. Grinzile altarului cioexistă un vechi centru mănăstiresc, vezi Şt. Meteş,
Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu 1936, p. 134. Pornind de
la faptul că în urma demersurilor intreprinse de episcopul Inochentie Micu Claln,
împărăteasa Maria Tereza a făcut o concesie la 9 septembrie 1743 prin care prevedea dreptul românilor de a-şi construi biserici de lemn pe intravilane, considerăm că biserica din Chieşd a fost edificată in a doua jumătate a sec. XVIII-lea.
Vezi E. V. Păcăţeanu, Cartea de aur sau luptele naţionale ale românilor de sub

calitatea Deda întrucit aici

coroana ungară, I, Sibiu 1902, p. 65-66.
10 De regulă ctitorii arătau meşterilor ce ridicau lăcaşuri de cult un alt lă
caş de cult, drept model.
11 E. Wagner, în Mihai Viteazul şi Sălajul, Guruslău 375, Zalău 1976, p. 3~372: D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. al XVI-Zea, Bucureşti, 1968, II,
p. 176-208, N. Mladin, Biserica ortodoxă română una şi aceeaşi fn toate timpurile,
Sibiu 1968, p. 29-42. A. Pop Bratu, Pictura murală maramureşeană, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 10.
12 In şematismul din 1835 Chieşdul figurează ca „Parohia antiqua" cu un
număr de 688 de locuitori. După expediţia lui Gheorghe Răkoczi al Ii-lea în Polonia în anul 1657 la care participă şi căpitanul Ioan Khemeny, ce şi-a înarmat
iobagii de pe moşia sa, Chieşdul a rămas fără de oameni, majoritatea participanţilor la expediţie au murit, aşa că în sat au fost aduşi oameni din părţile Meseşului şi Mureşului, de unde se păstrează numele de Mureşan şi Meseşan, iar in
satele vecine, Zalnoc de exemplu, chiar şi Bulgărean. Vezi Petri Szilagy, III,
p. l 20. Probabil că odată cu venirea acestora prin legătura cu locurile de baştină
s-a împrumutat un model de biserică cu plan atît de rar întîlnit în zonă.
13
N. Mladin, op. cit., p. 28--29.
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plite in formi de „obadă", aşezate pe o temelie de piatră, (azi aproape îngropată
în pămint) (Fig. 2), slnt dispuse una peste alta insilmlnd in total 6 birne a căror
înălţime pe verticală variazA intre 40 şi 50 cm. Grosimea este de 26 cm. la talpă
şi 16 cm la restul grinzilor ce stnt încheiate în cheotori (Fig. 4), re$pectîndu-se. <>
linie pe verticală in privinţa locului de „îmbucare" (Pl. 5) a părţilor terminale ale
acestora. Cununa cu grosimea de 23/36 cm, vine să consolideze pereţii şi facilitează
o îmbinare cit mai bună intre .perete, bolta altarului şi acoperiş. Constructorii se
pare că stăpîneau meşteşugul înălţării bisericilor de lemn cu altare rectangulare,
la modă în secolele al XVl-lea şi al XVII-lea, motiv pentru care la realizarea ·conturului absidei au folosit numai cite patru segmenţi de bîrnă în perimetrul perPţilor. Primele perechi de grinzi ce fac racordul cu nava, (Pl 3) sint orientate• în
axul bisericii nefiind „cioplite rotund" decît în partea lor terminală unde se îmbină cu următoarele perechi de birne prin care se realizează rotunjirea spre Eu.
Cioplirea rudimentară cu barda a grinzilor şi briul median masiv (12/16 cm)
„răsucit" numai în partea sudică şi sud-estică a altarului, constituie dovezi incontestabile ale vechimii şi valorii artistice a monumentului (Fig. 5).
La Chieşd prin clădirea celor 5 grinzi în formă de obadă cu grosimi ce variază înt1·e 40 şi 53 cm, meşterii au obţinut un perete înalt de 2,77 m şi o grosime
de 16 cm, (Pl 6). Peretele semicircular de bîrne încheiate în cheotoare cu „cîrlig··.
este lucrat într-o manieră de înaltă ţinută artistică (Fig. 8), ceea ce ne face să credem că grinzile cioplite în două feţe pe întreaga lungime a trunchiului de gorun,
au fost segmentate şi recioplite rotund după ce în prealabil - cu o precizie demnă
de invidiat - au fost trasate arcurile de cerc pentru conturarea liniei peretelui.
ln această privinţă opinăm pentru folosirea de către constructori a şablonului din
scîndură. Analizînd realizarea decroşului la acest altar am ajuns la concluzia că
meşterii duraseră altare din lemn pentagonale, folosind şi aici 5 segmenţi de bîrnă
cioplită rotund (Pl. 4). Iar faptul că în perete cheotorile nu se succed după o linie
pe verticală, ne face să bănuim că aceştia erau la prima construcţie de acest fel
(Fig. 5). Ieşirea in exterior a tălpii cu 10 cm ca şi .Ia Bulgari nu face altceva <lecit
să întărească ipoteza că la durarea altarului a fost luat drept model o absidă semicirculară sau un altar de zid (Fig. ,12).
Brîul median (7/8 cm) ce înconjoară întreg edificiu pe la înălţimea de 1,5 m
este mult mai bine proporţionat decît la Bulgari şi lucrat cu mare atenţie în striuri
înclinate la 45 de grade, iar din loc în loc schimbarea sensului de înclinare al crestăturilor este delimitată de lobi în formă de disc turtit. (Fig. 12).
Altarul din Bulgari prezintă trei ferestre de dimensiuni diferite: (25/28 cm
spre S, 24/24 cm spre E şi 33 /34 cm spre N). Ele au fost deschise pe locul unor
ferestre mai mici, după cum arată bătrînii satului. prin trasarea conturului cu
găuri de burghiu (Pl 3).
Deschiderile actuale ale ferestrelor la Chieşd, de 63/73 cm, au fost obţinute
printr-un procedeu similar cu cel de la Bulgari tot pe locul vechilor ferestre. (Pl 4).
Cu ocazia vizionării monumentului am găsit aici o ferestruică de dimensiuni extrem de mici (12,5-12 cm) cu rame de lemn de fag ingenios îmbinate şi decorate
cu crestături de briceag. N-ar fi exclus ca aceasta să fie una dintre minusculele
ferestre cu care era înzestrat altarul în faza sa iniţială sau într-o fazA imediat următoare edificării monumentului.
In ce priveşte sistemul de acoperire al celor două altare ele diferă mult unul
de altul atit sub aspectul structiv cit şi sub cel al reallzArii artistice.
La Bulgari peste cununi partea estică a altarului, porneşte radial „sticuri"
( Pl. 7) prinse în mucuri, la capAtul cărora au fost „lnc4lciiaţi"18 cApriorii (fixaţi cu
cuie de lemn) cu o lungime de 4,80 m, pe scheletul cilrora se profilează un acoperiş cu baza hexagonalA ln pante repezi (Pl. 5). Acest acoperiş de peste
4 m
u Ist. Rom., III, 1964, p. 137, „Geometrismul este o trăsături fundamentali
a artei noastre populare".
15 G. Ionescu, Arhitectura populară romdnească, Bucureşti, 1957, p. 125-129.
16 I. Toşa, in Studii de btorte a artei, Cluj-Napoca, 1982, p. 84-86.
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inălţime este mai scund decit cel al navei cu care se racordează după un unghi
de 45 de grade, armonizînd aspectul de ansamblu al edificiului (Pl. 10). Frecventele reparaţii au schimbat cu .siguranţă aspectul iniţial al acoperişului, aşa că
unele elemente cum sînt contrafişele de consolidare a sticurilor de dată recenta.,
dau aspectul „de cirpeală' şi nu se incadrează în linia sobră arhaizantă a edificiului. (Fig. 2). Grinda de consolidare a pereţilor altarului înspre navă, aşezată în
spatele iconostasului este menită să oprească împingerile laterale ale pereţilor,
dată fiind grosimea acesteia 65 /20 cm. In interior ea joacă rolul de grindă proscomidiar, constituind o altă mărturie de netăgăduit a vechimii bisericii.
La Chieşd sîntem in posesia unui sistem de acoperire cu totul original. Ca
'ii la Bulgari, meşterii au asigurat pereţii de împingerile tangenţiale cu o grindă
transversală, ce trece prin spatele timplei iconostasului, dar de data aceasta pe
deasupra grinzilor longitudinale aşternute cu rol bine stabilit peste pereţii altarului, în număr de şase lăsînd la mijloc un spaţiu de 1,35 m, pentru cilindrul
bolţii (Pl. 8). Pornind din interior grinzile au următoarea destinaţie: cea interioară prevăzută cu ,,parcan" constituie baza bolţii altarului, grinda mediană, aşe
zată pe perete, măreşte rezistenţa acestuia şi sprijină fişia de tavan drept din
altar, iar a treia grindă cu rol de cosoroabă pentru fixarea căpriorilor laterali se
sprijină cu un capăt pe peretele navei şi cu celălalt pe grinda transversală de la
baza estică a bolţii, din care porneşte „sticul" din axul altarului (Fig. 9).
Un lucru rar intîlnit pe care-l considerăm o soluţie de moment, găsită prir.
ingeniozitate meşterilor este grinda cioplită rotund, aşezată in partea estică a
.altarului pe deasupra grinzilor longitudinale de pe pereţi (Fig. 1). Urmărind fibra
.acestuia se observă că meşterul a folosit lemnul cu destinaţie precisă, tăindu-l direct „de pe picioare"1 7 • Cu toate că această „grinzea" de 21/17 cm grosime nu
.susţine decit doi căpriori, ea are un rol deosebit în fixarea părţii estice a bazei
.acoperişului (prin cuie de lemn şi cuie „ţigăneşti") şi in acelaşi timp îndeplineşte
o misiune estetică în trecerea de la absida semicirculară a altarului la streaşina
poligonală a acoperişului.
O ingenioasă soluţie a fost găsită la conceperea în partea terminală a acoperişului, atit la altar cit şi la navă, a unei „scleme" in semicerc (Pl. 6) cu loca~uri pentru îmbinarea celor trei căpriori din extremitatea estică, obţinlndu-se astfel la coama acoperişului un mic pavilion decorativ, (Fig . .13) ce sporeşte eleganţa
.acestui acoperiş de altar, unic in felul său in Sălaj. Evazarea acoperişului la altar
ca şi la întregul edificiu s-a ,făcut prin aruncătoarele de apă fixate pe căpriori
cu ajutorul cuielor de lemnie decorate cu crestături (Pl. 9). Ca şi la majoritatea
bisericilor de lemn „conul acoperişului' .în partea sa inferioară se conturează poligonal in funcţie de posibilităţile de modelare ale lemnului, obţinlndu-se o streaşină largă (peste un metru) capabilă să protejeze pereţii de intemperii in orice
anotimp. Racordul cu acoperişul navei se face după un unghi ce aduce a acoperiş specific construcţiilor de zid. (Pl. 11} (Fig. 13).
Datorită structurii sale lemnul, ca element de alcătuire al bolţii avind
posibilităţi plastice destul de mari a dat ln evoluţia construcţiilor de lemn
forme de acoperire a spaţiilor extrem de interesante, ln care lntllnim o fericită
îmbinare a utilului cu frumosul şi durabilul19.
Traseul bolţii altarului la biserica din Bulgari conceput pornind de la planul
semicircular al absidei, încearcă să reproducă in spaţiu un volum care aminteşte
de altarele de zid (Pl. S}. Cele 16 scinduri longitudinale susţinute de două arce-dublou pornesc de pe pereţi continulndu-se spre est cu patru flşii curbe sprijinite
pe trei arcuri de cerc, aşezate cu un capăt pe peretele estic al altarului şi cu celălalt pe arcul-dublou.

11 După tradiţie biserica a fost
.abundenţi pe dealul de llngA biserică.
18 I. Toşa, op. dt., p. 87.
19

construit& din stejari care se

Arh. A. PAnoiu, ln BMI, 1970, p. 62-63.
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In plin secol al XVIII-lea, cind la modă pentru altarele bisericilor de lemn
erau bolţile semicilindrice terminate prin timpane drepte, realizarea acoperirii altarului, pornind de la canoanele bisericeşti şi tehnica de construcţie a timpului.
a îmbrăcat forme adecvate. Astfel bolta altarului la biserica din. Chieşd cu deschidere de 1,35 m şi înălţime de 1 m nu are ca bază de sprijin pereţii. Meşterii
au pornit la acoperirea spaţiului interior al altarului de la două porţiuni de tavan
drept de 1,05 m ce se racordează cu pereţii laterali şi baza bolţii, iar spre răsărit
timpanul cilindrului se sprijină pe o porţiune plană cu lăţimea de 93 cm in sectorul cel mai lat din axul altarului. Dimensiunile altarului (4·,45 /3,90 m) au impus.
o soluţie prin care să se individualizeze bolta acestuia - durată din scinduri
prinse in extrados cu două arcuri-dublou - de cea a navei, prin supleţe şi dimensiuni20.
In funcţie de lăţimea celor două altare şi evitarea unor efecte negative asupra structurii de rezistenţă a pereţilor, au fost realizate uşile împărăteşti şi diaconeşti de intrare în cele două altare. Astfel la Bulgari găsim numai două deschideri (uşa împărătească 1,85 /0,76 m şi uşa diaconească de 1,62 m/0,72 rn) cu o distanţă intre ele de 70 cm. Ancadramentele celor două uşi cuprind cite doi stîlpi
laterali de susţinere peste care este aşezată o grindă cioplită în arcadă. Faptul
că la cele două uşi înălţimea diferă ne face să credem că grinda de la baza acestora a suferit modificări prin cioplirea scobiturilor pentru mărirea înălţimii ancadramentului. Uşile împărăteşti din scindură traforată numai în partea lor supcl'ioară sînt lucrate într-o manieră rudimentară ca dovadă că sînt foarte vechi.
La Chieşd intrarea in altar se face prin trei uşi prevăzute în partea superioară a ancadramentului cu arcade proeminente. Aici meşterii au respectat aceleaşi dimensiuni pentru cele trei intrări (1,74/0,75 m) (Pl. 9). Uşile împărăteşti
traforate din lemn de tei cuprind cite două registre fiecare în care sînt pictaţi în
medalioane evangheliştii (Pl. 9).
La ambele monumente timpla iconstasului ridicată din grinzi, prinse cu cuie
de lemn la Bulgari şi „cuie ţigăneşti" la Chiejd este consolidată la bază de cit;' o
grindă aşezată la baza acesteia (Grinda proscomidiar la Bulgari şi Grinda cu
locaşuri de peste grinzile longitudinale ale altarului la Chiejd).
Pictura altarului din Bulgari lucrată în tempera de către pictorul sălăjan
Ioan Pop din Românaşi, se distinge prin realizarea scenei „Punerea în mormînt"
în care artistul reuşeşte sA sugereze fizionomia spirituală a personajelor şi chi puf
„Sfîntului Spiridon" redat cu o tuşii sigură ce individualizează personajul.
Decorul altarului bisericii din Chieşd opera priceputului zugrav Ţiple Popa
Ioan din Deda, in 1792 este avariat de fumul luminărilor şi zgîrieturile sătenilor
care şi-au scris numele pe pereţi tn decursul timpului. Mai pot fi distinse astăzi
urme de motive florale predominînd culorile albastru şi roşu. Dintre sfinţii pă
rinţi ai bisericii RăsAritului pot fi recunoscuţi doar Vasile şi Ioan pe peretele sudic al absidei21.
Conştienţi de faptul că altarele trebuiesc analizate în ansamblul edificiilor
de cult, ne-am abătut de la regula generală incercind o descriere separat! a acestora cu scopul de, a prezenta cercetătorilor raritatea tipului de altar cu absida
semicirculară la bisericile de lemn, imprejurArile care au determinat acest mod
de concepere şi realizare a altarelor.

Incercind o concluzie, putem afirma că cele două altare cu toate că
reprezintă rarităţi pentru tipologia biseridlor de lemn de la noi, se integrează perfect în cadrul edificiilor a căror parte integrantă sint. Ele
dovedesc măiestria meşterilor români ce au transmis din generaţie ir.
generaţie arta prelucrării lemnului. Făcînd excepţie de ·la regula gene20

21

G. Ionescu, op. ctt., p. 48.
. .
I. Hristache-Panait şi colab., op. cit., p. 279--294,
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fig, 1-4.

Biserică

2

3

de lemn din Bulg·ari. 1-3. peretele altarului; 4. vedere general4
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Fig. 5. Biserica de ~emn
din Bulgari. Detaliu de
absidă

Fig, 6. Biserica de lemn
din Bulgari. Detaliu de
absidă

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fig. 7. Biserica de lemn din Chiejd. Detaliu de

fig. 8. Biserica de lemn din
Chiejd. Chetori în cîrlig.
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acoperiş.

Fig. 9.

Bi~erica

de Lemn din Chiejd. Detaliu de
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absidă

Fi.g. 10. Biserica de lemn din Chiejd. Vedere a altarului dinspre SE.
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Fig. 11. Biserica de lemn din Chiejd.

Fereastră.

Fiig. 12. Biserica de lemn din

Chiejd.
Detaliu: racordul dintre altar
şi navă
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Fi,g. 13. Biserica de lemn din ~hlejd. Detaliu de acoperiş.
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Biserici de lemn din

781

cu altare semicirculare

rală

de construcţie, meşterii lemnari ce au înălţat bisericile-monument
de la Bulgari şi Chiejd au dat dovadă de curaj şi iscusinţă 22 scriind cu
barda lemnarului o pagină de simţire şi gîndire românească.
CORNELIU ZEBACINSCHI -

IOAN CIOCIAN

SEMICIRCULAR ALTARS IN THE WOODEN CHURCHF.S FROM SALAJ
(Considerations on the local carpenters' source of inspiration and the
architectural peculiarities of apsides.)
(Su mm ary)
The Sălaj district bas a number of 71 wooden churches. Typologically these
t'difices are divided into: pronaos, naos and an altar with a poligonal apsis. ExC<>ptions are the wooden churches from Bulgari (built in the 16th century) and
Chiejd (built in the second half of the lBth century) where we meet an unhooked
se:nicircular apsis.
The walls of the altars of these wooden churches are built in circular beams
in the form of a rim, which are fixed in joinings with „hooks" without using any
pcgs.

Thc shingle roof of the two altars sustained by rafters fixed with pegs, is
profiled in a semicircular shape to the roof ridge and polygonally flaring to the
foot.
At this shingle roof with slopes, the water-throwers fixed on rafters with
pegs, play an important part.
The vaulted altars are made with the help of a special arch which sustain
the boards out of wich the vault is formed. It corresponds both to the canon of
church and to the technique of building in wood, where the suggestive possibilities of modelling the wood, play an important part.
The two semicircular wooden altars from Bulgari and Chiejd, although
unique of their kind, they perfectly join the edifices whose component parts prove
the masters 'skill in building them.

50 - Acta Mvsel Porolisseosi1 -
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PICTORII SALAJENI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

Sălajul, sau Ţara Silvaniei, mărginită la V de Bihor şi Sătmar, de
Ţa~q. Chioarului şi Ţara Lăpuşului spre N, spre E de dealurile domoale
ale Podişului Someşean, iar spre S de masivul muntos al Apusenilor,
e~te un ţinut de mare bogăţie şi varietate, nu numai prin frumuseţea şi
pitorescul peisajului, ci şi prin valorosul patrimoniu cultural artistic pe

care-l deţine, ce merită a fi cercetat şi studiat cu atenţie, acesta repreze11tînd un adevărat tezaur pentru istoria noastră naţională.
In întreg evul mediu, regiunile Transilvaniei au cunoscut numeroase şi continue legături pe plan economic, politic şi cultural artistic
cu provinciile româneşti extracarpatice.
Legăturile de ordin spiritual ce existau de veacuri între românii de
pe cele două versante ale Carpaţilor sînt confirma.te de larga circulaţie
a manuscriselor şi a cărţilor ieşite din tiparniţele de peste munţi, de la
Tîrgovişte, Bucureşti şi Rîmnic, de la Buzău şi Govora, ori de la Jaşi şi
Neamţ, tipărituri ce sînt cerute şi citite, fiind păstrate cu grijă, în cele
mai îndepă.r,tate colţuri ale Transilvaniei1.
Sălajul prin poziţia sa geografică şi prin istoria sa a fost strîns legat de regiunile româneşti înconjurătoare, de Maramureş şi Bihor, atît
pe tărîm spiritual cit şi cultural artistic 2 •
Legăturile cuLtural artistice ale acestor ţinuturi nord transilvane se
îndreptau în special spre Moldova, un exemplu ilustrativ fiind prezenţa
în 1718 la Gîrbou (jud. Sălaj) a lui Vasile Moldoveanul, copist de manuscrise şi zugrav, pe care în primii ani ai secolului îl întîlnim cutreierînd Maramureşul unde copiază manuscrise, împodobite cu miniaturi,.
dovadă că era aşa cum se intitulează în însemnările sale „dascăl şi zugrcw"3. Din activitatea sa ca pictor de icoane şi biserici cunoaş.tem doar
puţine date. In biserica de lemn din Valea Groşilor (jud. Cluj), localitate ~ezată într-o zonă limitrofă Sălajului, se păstrează trei icoane
1 M. Păcurariu, Legăturile bisericii ortodoxe din Transilvania cu Ţara Româneaacd şi Moldova în secolele XVI-XVIII, Sibiu, 1968, p. 85-116; N. Stoicescu,.
Vniiotea românilor în evul mediu, Bucureşti, 1983.

2 Importante erau legăturile pe care SAlajul le deţinea cu Maramureşul pe
·
linie· ecleziastică, deoarece se presupune că şi acest ţinut nord transilvan se afla
sub jurisdicţia mănăstirii din Perii Maramureşului.
.
: 1 G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pfnă la 1800, I, Bucureşti.
J9l>~ p. 266; M. Păcurariu, op. cit., p. 121; Fl. Dudaş, Cazania lui Varlaam în
Trainsilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 455-456.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

·794

M. PORUMB

(Maica Domnului cu pruncul, Deesis, Arhanghelul Mihail) pictate în
anul 1722 de Vasile Zugravul 4 , meşter ce poate fi identificat cu copietul
de manuscrise. In calitate de autor al unor picturi murale, se presupune că Vasilia Moldoveanu se afla în anul 1718 la dispăruta biserică
·de lemn din Gilgăus.
Dacă în primele decenii ale secolului al XVIII-lea activitatea ctitoricească din Transilvania este mai timidă, datorită condiţiilor istori-ce,
începind cu deceniile al patrulea şi al cincilea în lumea satelor româneşti transilvănene activitatea artistică cunoaşte o amploare fără precedent.
Din această epocă se păstrează şi în părţile sălăjene un număr însemnat de icoane pictate pe lemn precum şi decorul mural a mai multor monumente de arhitectură religioasă.
In 1740 picta la biserica de lemn din Sînmihaiu Almajului (jud.
Sălaj) zugravul Vasalie, probabil un localnic, meşter modest ca formaţie
artistică, precum şi din punct de vedere al cunoştinţelor tehnice pri.:.
vind pictura. Icoana Deesis, păstrată în biserica nouă din localitate are
următoarea inscripţie: „Iată aiastă icoană o au plătit Moraru Grigorie
cu muierea lui Dochie şi feciorii lui. Deci să fie pomană . .. în veci amin.
1740 Vasalie Zugravul" 6 •
La 17 42 se pictau de asemenea la vechea mănăstire Strimba Fizeşu
lui7 (satul Păduriş, jud. Sălaj) uşile împărăteşti, îniăţişind pe cei patru
evanghelişti, precum şi mai multe imagini de sfinţi părinţi ai bisericii
în absida altarului. Această podoabă din biserica de lemn „este datorată
mîinilor şi strădaniilor ieromonahului Domintian, vii.tor egumen al mă
năstirii"8, după cum consemnează o lungă inscripţie de pe iconostas.
De aşezămintele monahale sălăjene, ce existau în prima jumătate
a secolului al XVIII-iea, şi care erau în .acelaşi timp mici centre de
cultură şi artă, ca amintita Mănăstire Strîmba Fizeşului ori Mănăstirea
Bălan din valea Almaşului, poate fi legată activitatea neobişnuit de rodnică, timp de mai multe decenii a lui Nechita Zug.ravul, iconar şi muralist. Lucrările lui le ~n.tilnim deopotrivă în Bihor, în ţinuturile Huedinului şi Clujului, în Cîmpia Transilvaniei, pe valea Someşului şi în
M. Porumb, în Acta MN, 8, 1971, p. 608.
.
Atribuirea picturii murale de la biserica de lemn din Gîlgău lui Vasilia
Moldoveanu la FI. Dudaş, op. cit., p. 152, care nu dă însă amănunte în legătul'ă cu
această informaţie. At. Popa, ACMIT (1930-1931), p. 186-203, nu menţionează aeest
fapt, iar în prezent monumentul, a fost strămutat.
··
o Inscripţie inedită.
7 Referitor la Mănăstirea Strîmba Fizeşului vezi Şematism, Blaj, 1900, p, 283;
St. Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. -146;
I. Cristache Panait, in Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare, III, 11969,
p. 142-143; I. Cristache Panait, I. Scheletti, în BMI, XL, 1971, nr. 1, p. 36; I. Cristache Panait şi colab„ Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei. Btsericile de lemn, Oradea, 1978, p. 355-358.
.
8 I. Cristache Panait şi colab., op. cit„ p. 355. Din _păcate, cu toate c:li bi-serica de lemn a Mănăstirii Strîmba Fizeşului a fost publicată ln mai multe studii
~i monografii, pictura interioară şi icoanele au rămas inedite.
4

5
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Sălaj. Pictura realizată de artist este marcată de puternica sa personalitate, icoanele şi decorul parietal fiind uşor de recunoscut prin numeroase elemente specifice.
Bogata activi.tate a lui Nechita Zugravul ar fi rămas sub semnul
anonimatului, pictorul avînd obişnuinţa să-şi dateze în general operele,
dar nu şi să le semneze, conform unor mai vechi tradiţii, întîlnite pe
întreg parcursul evului mediu românesc şi care s-au conservat pînă la
începutul secolului al XVIII-lea. In patrimoniul bisericii ortodoxe din
Buza (jud. Cluj), pe care am cercetat-o în vara anului 1970, se află o
icoană reprezentînd pe Maica Domnului cu pruncul în braţe 9 , ce are în
partea de jos o preţioasă inscripţie: „Aciastă icoană sfîntă o am făcut
eu Nechita Zugravu. Să fie pomană .rodului mieu şi mie în viaci. 1753" 10 •
Icoana de la Buza este de dimensiuni mai mari decît cele ob~nuite,
avînd o ramă bogat sculptată, ea reprezentînd de fapt o donaţie a pictorului pentru biserica din acest sat, motiv pentru care şi-a înscris numele în inscripţia amintită.
Fondul de aur cu motive geometrice în relief, sau incizate, de obicei cruci înscrise în r.omburi, precum şi motivul frînghiei răsucite, uneori colonete şi frontoane, reprezintă caracteristici ale icoanelor pictate
de Nechita Zugravul. Compoziţiile sint realizate cu siguranţă, dovedind
o temeinică pregătire şi o experienţă bogată. Relieful feţelor este realizat prin suprapunerea culorilor în straturi succesive - alburi, rozuri
şi nuanţe de galben-portocaliu, în timp ce gama coloristică a veşminte
lor este dominată de roşu intens, verde metalic şi albastru, ajurate uneori cu aur. Drapajul este trata.t cu largheţe, trădînd un oarecare simţ
pentru redarea volumelor. Textele de pe cărţi şi filactere, ori inscripţ.iile de donaţie sînt caligrafiate cu grijă.
Cea mai veche lucrare cunoscută aparţinînd zugravului Nechita, datează din 17-!0 şi se află în biserica de lemn din Cubleşu (jud. Sălaj),
reprezentînd icoana împărătească Deesis 11 • In 1742 pictorulJ. se afla la
biserica de lemn din Dretea (jud. Cluj), unde a realizat pictura par1etală de pe peretele despărţitor dintre naos şi absida altarului, înfăţişînd
Ră-stignirea şi friza de apostoli încadrînd pe Isus pe tron. Aceiaşi tematică şi acelaşi sistem tehnic de pictură pe pînză maruflată o întîlnim şi
la biserica de lemn din Delureni (jud. Bihor), pictură murală nedatată
şi nesemnată, la fel ca şi o icoană a Maicii Domnului cu pruncul, dar
care îi pot fi atribuite. In 17 45 se află la Sînmihaiu Almaşului pictînd
icoana împărătească Isus Pantocrator (datată prin inscripţie) şi icoana
hramului, Arhanghelii Mihail şi Gavril.
0

Dimensiunile icoanei Maica Domnului cu pruncul de la Buza sint 92 X47 cm.

·>0 _ Textul inscripţiei publicat în M. Porumb, op. cit., p, 608 şi Idem, in AIIA, 19,

1976, p. 113-114. Vezi consideraţii privind icoanele nesemnate ale zugravului la
C. Nicolescu, în Rev. Muz., 6, 1969, nr. 2, p. 141.
11 Icoana de la Cubleşu este reprodusă de I. Godea, I. Cristache Panait,
op. cit., p. 304, menţionindu-se doar anul pictării. Evident, icoana nu este semnată~
dar prin elementele specifice pe care le are este neîndoielnic o pictură realizată de
Nechita Zugravul.
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Dintre picturile lui Nechita Zugravul, ce datează din această epocă,
amintim trei reprezentări a lui Isus Pantocrator, prima din 1748 de la
])incu (jud. Cluj), a doua de la Cutiş (jud. Sălaj) din anul 1749, iar cea
de a treia datind din 1750, provine de la Dragu (jud. Sălaj) şi se află în
colecţiile Arhiepiscopiei Or.todoxe Române din Cluj-Napoca 12 • La Ticu
Colonie (jud. Cluj), în biserica de lemn adusă de la Tăma.şa (jud. Sălaj)
se află mai multe icoane ale pictorului, unele datate în 1751 (Isus Pantocrator, Maica Domnului cu pruncul, Arhanghelul Mihail). După această
dată activitatea pictorului s-a îndreptat în special spre localităţi din zona
Clujului şi a Huedinului, revenind în Sălaj, pe valea Almaşului, în 1770
la Sînmihaiu Almaşului, unde pictează două icoane pentru biserica de
lemn, în acelaşi an fiind şi la biserica din Bălan, din Joseni. In anul următor, în 1771, se află din nou la Bălan Joseni, pictind citeva icoane.
In anul 1776 a luat fiinţă Ia Gherla o breaslă a zugravilor români,
care activează în special în zona din jurul oraşului, dar uneori au comenzi şi în alte regiuni româneşti1 3 . Unul din membrii breslei, zugravul
Mihăilă Muntean din H~date, a pictat în anul 1795 interiorul bisericii
de lemn din Gilgău 14 , pe valea Someşului, precum şi mai multe icoane
·din acelaşi lăca.ş de cult. Probabil activitatea sa în părţile nord sălăjene
a fost mult mai bogată, dar din păcate în stadiul actual al cercetărilor
nu avem alte date.
Intre zugravii despre care presupunem că au pictat în partea de N
a Sălajului se numără şi Radu Munteanu din Ungureni, cunoscutul zugrav din Ţara Lăpuşului, ce a activat în sate de pe Valea Someşului,
fiind prezent cu mai multe icoane la sfirşitul veacului al XVIII-lea, în
bisericile din Chiueşti şi Rugăşeşti, ambele localităţi în judeţul Cluj 15 •
In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în ţinuturile sălăjene
şi-au desfăşurat activitatea mai mulţi pictori localnici. Dintre aceştia se
detaşează prin bogata activitate Ioan Pop din Românaşi, care a pictat
numeroase monumente din ţinutul în care a trăit, iar uneori datori.tă
bunului său renume, precum şi rta~entului, a fost chemat să decoreze
monumente din zone mai îndepărtate. In ianuarie 1794 termina pictura
tîmplei din biserica de lemn din Sinmihaiu Almaşului, prima dintre lucrările datate care sînt cunoscute că aparţin acestui pictor: „lngerilo.r
s-au numit hramul ca să păzească tot neamul şi s-au zidit de isnoavă,
prin cheltuiala şi strădania bunilor creştini din acest sat Pusta Sinmihaiu
în zilele înălţatului împărat Francisc, în pravoslavnica arhipăstori.re a
.'\tlăriei Sale ... preot Andrei Tomai zugrăvită de Pop Ioan, 1794, ianuarie 20 10.
12 Icoana de la Dragu a figurat în mai multe expoziţii din ţară şi străinătate.
In Italia a fost expusă la Torino. Vezi Tesori d'arte di Romania, Catalog, Torino,
mai 1970, nr. 51, p. 30-31.
13 I. Cristache Panait, în Rev. Muz., IV, 1967, nr. 3, p. 221-222.
14 At. Popa, op. cit., p. 199.
15 M. Porumb, op. cit., p. 119.
1e I. Cristache Panait şi colab., op. cit., p. 394.
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1n anul următor pictorul realiza pictura murală din biserica de
lemn din Sînpetru AlmaşU!lui, sat apropiat de Sînmihai; prezenţa sa în
această localitate este consemnată documentar pe o Evanghelie tipărită
la Blaj în 1765: „prin mine umilitu zugrav Ioan Pop", însemnare dattnd
din 14 ianurie 179517.
Jn acelaşi an a piotat la Stîna, în apropierea Zalăului, avind de astă
dată şi un colaborator, ;pe Precup Pop, probabil un elev al său, ceea ce
ne face să presupunem că activitatea lui foan Pop din Românaşi a fost
mai îndelungată, începuturile acesteia fiind plasa.te în deceniile şase
şapte ale celui de-al XVIII-lea veac. Din vechea pictură se conservă în
bune condiţiuni tîmpla realizată de cei doi pictori şi care poamă urmă
toarea inscripţie: „Adormirea Precestii s-au numit hramul ca să pă
zească tot neamul şi s-au zidit din isnov în anul 1778, şi s-au zugrăvit în
anul 1795, prin cheltuiala şi strădania bunilor pravoslavnici din acest sat;
Stîna, în zilele înălţatului împărat Francisc şi (a) pravoslavnic(ului)
(episcop) de legea grecească neunită în mare prinţipat al Ardealului, Gherasim Adamovici, supt cinstitul protopop Petru al Miluanului, zug.rav Pop
Ioan, Pop Precup•B.
Conform cercetărilor intreprinse la diferite monumente de arhitectură din judeţul Sălaj de către Ioana Cristache Panait, zugravului Ioan
Pop din Românaşi îi mai pot fi atribui.te decorul mural al mai multor
biserici sălăjene, unele dintre ele datate, dar nesemnate19 • Pe considerente stilistice şi tehnice sînt atribuite pictorului din Româna.'?i fragmentele murale din biserica de lemn din Baica. din biserica de lemn
din Bălan (Josani), pictura murală din Bîrsău Mare, ca şi cele Bozna,
Brusturi, Creaca şi Păduriş (Mănăstirea Strîmba Fizeşului), precum şi
icoanele de la biserica de lemn din Brusturi (datate în 1800-1801).
ln anul 1800 harnicul zugrav sălăjean termină pictura murală interioară şi exterioară de la biserica de lemn din Păuşa, semnîndu-se cu
modestie: „prin mine umilitul zugrav Ioan Pop din Unguraşi (=Românaşi)''. De acelaşi pictor sînt realizate şi icoanele împărăteşti, datate
1800. In aceiaşi biserică se află o icoană din anul 1 î95 ce poate fi atribuită tot lui Ioan Pop din Românaşi.
1n 1801 a pictart: uşile împărăteşti de la Hida, iar în anul următor
înche:e lucrările la pictura murală din aceiaşi biserică. Lunga inscripţie,
clur3 modelul cunoscut şi folosit şi la alte monumente, consemnează pe
ctitori şi se sfîrşeşte cu anul şi numele zugravului.
Talentul recunoscut al pictorului Ioan Pop din Românaşi l-a adus
pînă la biserica din Apahida, localitate destul de departe de zona în care
activa de obicei. La Apahida biserica de lemn a fost pictată de el în
anul 1808, după cum reiese din inscripţia publicată de Atanasie Popa2°.
I. Cristache Panait, I. Scheletti, op. cU., p. 140.
I. Cristache Panait şi colab., op. cit., p. 404-405.
rn Ibidem, p. 241, 250, 259, 265, 271, 290, 295, 302, 322, 325, 327, 357, 360, 382,
:rn1, J!J4, 396, 405, 427.
~ 0 At. Popa, în ACMIT, 1930-1931, p. 285 şi urm.
17

Jh

51 - Acta Mvsei Pnrolissensis -

voi. Vlll/1984
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Alături de zugravii amintiţi mai sus semna1lăm
Ţiple, pictor care după nume pare să fie

activitatea meritorie
la prigine maramureşan. Meşterul Ioan Ţiple a pictat biserica de lemn din Chieşd în anul
1796, dovedind în picturile sale nu numai talent, dar şi o bună cunoaş
tere a Uteraturii populare ce circula în mediul românesc din Transilvania
secolului al XVIII-lea21.
Pictorului Ioan Ţiple îi sînt atribuite de asemenea mai multe ansambluri murale de la biserici de lemn din zona Munţilor Codru, ca cE>!e
de la Bicaz şi Ortîţa din judeţul Maramureş, ori de la Corund din judetul Satu Marc22.
. Semnificativ ni se pare modul în care aceşti pictori conservă tr.adiţia compoziţiilor şi alfabetul decorativ, trădînd legă.turi cu pictura de
factură br:încovenească şi postbrîncovenească din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fenomenul artistic constituind încă o dovadă a legăturilor continue şi permanente îrutre ţările româneşti.
Pictura monumentelor româneşti din .Sălaj constituie nu numai un
exemplu valoros al unei evoluţii şi dezvoltări artistice, ci şi un important document al istoriei culiturale şi sociale.
Valorificarea rezultatelor obtinute nu numai de istoria de artă, dar
şi de istoria generală şi locală est~ necesară şi utilă.
a lui Ioan

MARIUS PORUMB

PEINTRES DE SALAJ DU XVIIIe SIECLE

(Resume)
Pareillement aux autres contrees roumaines, celle de Sălaj connaît une vive
et riche activite artistique au cours du XVIIIe siecle. Les eglises sont ornees de
peintu.res murales par des artistes de la region ou venus des regions voisines.
Les peintres Ies plus actifs pendant ce siecle furent Ioan Pop de Românaşi, Nechita le Peintre, Ioan Ţiple, Prccup Pop, etc.

21
22

Cristache Panait şi colab., op. cit., p. 464.
I. Iuraşciuc, S. Şainelic, în St. Corn. Satu Mare, 3, 1975, p. 179
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ig. 1. Nechita Zugrav, Isus Pan,crator, 1751. Biserica de lemn din
1maşa (jud. Sălaj), azi la Ticu Colnie.
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Fig. 2. N echita Zugrav, Maica Domnului cu pruncul, 1753
Iliserica orto<l o xă din Buza (jud. Cluj).
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Fig. 3. Nichita Zugrav, Maica ri6·tnn1,dni_
cu pruncul. Muzeul de artă al R.S. R.0mânia.
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Fig. 4. Cinci fete înţelepte. Pictură murală din biserica de lemn
(jud. Maramureş). Sfîrşit ul sec. XVIII.

Orţîţa

5. Ciuma. Picturăi
în biserica de lemn
din Orţîţa (jud. Maramureş). Sfîrşitul sec. XVIII.
Fig.

murală
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COLECŢIA

DE ARTA PLASTICA CONTEMPORANA A MUZEULUI
DE ISTORIE ŞI ARTA DIN ZALAU. I. PICTURA

Infiinţart:

în anul 1951, reorganizat în 1971, Muzeul judeţean de isto-

şi artă din Zalău, are trei secţii: Istorie veche, artă plastică, artă
populară.
Colecţia de artă plastică s-a constituit începînd cu anul 1965, cînd
s-a tran9ferat de către fostul Sfat Popular al regiunii Cluj un număr de
55 de lucrări de pictură, sculptură şi grafică. Treptat datorită altor transferuri, achiziţii şi donaţii colecţia s-a îmbogăţit, cuprinzînd astăzi un
număr de 456 de lucrări de artă.

rie

In etapa iniţială de constituire a colecţiei, nu s-a avut în vedere o
anume orientare, lucrările au fost donate muzeului, provenind de la artişti plastici clujeni. De abia după noua reorganizare administrativă a
ţării din 1968 achiziţiile s-au făcut de către Comitetul de Cultură şi
Educaţie Socialistă, împreună cu reprezentanţii muzeului nostru, pe temeiul unei selecţii asigurată de comisia de achiziţii constituită în acest
scop de către C.C.E.S.S.
Marea majoritate a lucrărilor selecţionate aparţin artiştilor clujeni,
parte din ei sălăjeni de origine, cărora li se adaugă cîteva lucrări ale
pictorilor băimăreni, .timişoreni sau orădeni. In ultimii cinci ani datorită sprijinului oferit de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, patrimoniul muzeal s-a îmbogăţit cu 109 lucrări ale artiştilor bucureşteni.
Pînă în ainul 1981, doar două din secţii':e muzeul•ui, cea de istorie şi
cea de artă populară, aveau expoziţii permanente, lucrările de artă plastică erau păstrate în depozi.t în lipsa unui spaţiu adecvat expunerii,
fiind puse în valoare prin expoziţii temporare, itinerante, organizate la
sediul muzeului şi în judeţ.
In anul 1981, pictorul Ioan Sima originar din Pericei, judeţul Sălaj,
a donat muzeului nostru spre păstrare şi expunere, un număr de 162
lucrări de pictură şi grafică. Cu aceste lucrări Muzeul judeţean Sălaj, a
inaugurat secţia de artă la 9 iulie 1981, prin consUtuirea „Galeriei Ioan
Sima". Aceasta fiinţează în frumosul edificiu din strada Doja nr. 6,
unde beneficiază de condiţii corespunzătoare expunerii, fiind vizitată de
un numeros public.
La finele anului 1983, pictorul Ioan Sirna a mai donat muzeului încă
40 de lucrări de pictură şi ·grafică, precum şi alte obiecte de artă populară
care c_omplectează în mod fericit colecţia donată iniţial. Tot în 1983, s-u
lărgit spaţiul expoziţional al secţiei, prin noua construcţie ridicată în
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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continuarea „Galeriei Ioan Sima" avînd ca scop expunerea lucrărilar- ce
erau păstrate pină acum în depozit.
Provenienţa lucrărilor şi modalitatea de achiziţionare, au favorizat
diversitatea tematică şi tehnică a colecţiei dar nu reuşeşte să redea toate
etapele dezvoltării artei rO!Olâneşti contemporane. Unii artişti sînt bine
reprezentaţi în colecţie alţii au doar cite o lucrare sau două şi acelea nu
tocmai cele mai .reprezentative din creaţia lor.
Valoarea colecţiei de artă plastică este sporită prin prezenţa unor valoroşi artişti din perioada interbelică: Corneliu Baba, Rudolf SchweitzerCumpăna, Henri Catargi, Aurel Ciupe şi alţii, a căror activitate a fost
amplu remarcată de presa vremii.
Personalitate complexă Corneliu Baba fixează în centrul atenţiei sale figuri umane de o mare expresivitate, grave şi impresionante prin durerea lor,
ca în compoziţia „Studiu Ia spaimă" din muzeul nostru, lucrare realizată într-o armonie de brunuri reţinute, savant organizate pe pînză.
Rudolf Schweitzer-Cumpăna se inspiră în multe din lucrările sale din viaţa
satului nostru, oglindind cu o pastă densă suculentă chipuri aspre de ţărani, Ia
fel ca în lucrarea „Popas". Aici culoarea vibrează şi străluceşte pe pînză.
La Henri Catargi, desenul şi culoarea se îmbină armonios subliniindu-se reciproc („Ofrandă').
Lucrările „Natură staticii cu ulcică albastră" şi „Flori", ale lui Aurel Ciupe,
se remarcă prin calm, riguroasă organizare a obiectelor, o temeinică cunoaştere a
meşteşugului şi a transpunerii culorilor pe pînză.
Dintre pictorii sălăjeni consacraţi putem remarca lucrările lui Petre Abrudan,
„Amintiri din timpul războiului" şi „Ctitorii zilelor noastre" compoziţii cu multe
personaje, bine conturate, cu o linie puternică ce geometrizează formele, dindu-le
monumentalitate. Culoarea este păstrată într-o gamă sobră, expresia figurilor
sc:hematizată prin repetiţie.
La Ioan Sima linia se transformă într-un elegant arabesc fără a stărui prea
mult asupra formelor. Linia şi culoarea sînt elemente esenţiale în creaţia sa, pc
care le mînuieşte cu dezinvoltură. Pictează cu predilecţie flori, naturi statice, peisaje şi portrete. Cu economie de mijloace reuşeşte să sublinieze caracterul, psihologia personajelor ca în „Tînăra ţărăncuţă" şi „Şcolăriţa".
Pictorul clujean Alexandru Mohi, realizează numeroase compoziţii înfăţişînd
mai ales scene de muncă ca „Electricienii" sau portrete, unde personajele sînt deosebit de robuste şi uşor geometrizate. Culoarea este pusă cu mare îngrijire pe forme.
Din generaţia de mijloc a pictorilor clujeni, a căror operă e bine reprezentată
în colecţia noastră, trebuie amintit Paul Sima, care îşi alege subiectele din lumea
satului transilvan: „Casă nouă la Dumitra", „Pădureanca", „Toamnă la Aşchileul
Mic", sau din trecutul istoric al poporului nostru în. „Burebista", şi „Omagiu
Republicii". Culoarea este pusă cu mare rafinament şi gingăşie pe pînză excelind
în alburi, griuri pastelate şi ocruri.
Lucrările pictorului Vasile Crişan au în mare majoritate ca sursă de inspirnţie folclorul („Pasăre"). ln general sînt bine echilibrate şi subtil armonizate.
Ioan Mitrea, armonizînd perfect alburi transparente, rozuri discrete şi griuri
colorate este legat de viaţa artistică a Sălajului, de plaiurile şi de oamenii lui.
Unele lucrări sînt inspirate din trecutul istoric al judeţului ca „Gelu", „La porţile Sălajului" sau „Guruslău".
Ancorată adînc în problematica vieţii noastre, opera lui Traian Drădean
este concepută cu multă seriozitate într-un colorit sobru reţinut, manifcstînd tendinţe spre sinteză. Preferă compoziţii largi cu multe personaje, inspirate adeseori din istoric ca în „Daci şi romani" unde insistă asupra psihologiei personajelor,
l'llloarea armonizîndu-se cu formele.
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Mai bine reprezentat in colecţia noastră este Aurel Nedel, remarcabil colorist
din şcoala maestrului Ciucurencu, care este adeseori inspirat de peisajul natal
„Copaci" sau transpune pe pînză naturi statice, simple, subtil colorate „Vioara".
Din aceeaşi generaţie face parte şi Octavian Vişan care în felul său propriu
pe spaţii mari, colorate în ocru, siena şi alb, ca in „Cariera de piatră", „Septembrion V", „Peisaj din Transilvania" sugerează peisajul românesc contemporan.
Ion Grigore şi Teodor Boti~ fac parte din generaţia tinără, primul manifestă un deosebit interes pentru mediul rural, ,,Copaci", „Peisaj de vară", „Colină",
pe care îl redă într-un mod cu totul personal geometrizînd uşor formele, dar creind
o atmosferă stranie, proprie picturii sale.
Teodor Botiş este prezentat în colecţia noastră de pictură cu numeroase lucrări, ce reprezintă momente diferite din creaţia sa. Este atras îndeosebi de peisaj. de naturi moarte sau compoziţii unde culoarea arc rezonanţe de frescă cu
străluciri calde, ca în „Natură statică cu peşti", „Primăria din Praga", „Compoziţie" şi altele.
Punerea în circulaţie a materialului este scopul principal al acestui catalog
şi ne-am permis doar citeva consideraţii asupra unor artişti ale căror opere sînt
mai bine reprezentate în colecţie. Catalogarea s-a făcut în ordine alfabetică iar
pentru fiecare artist s-au dat cîteva date biografice, lucrările fiind înscrise în
ordinea numărului de inventar cuprinzind şi datele tehnice.
Sperăm că în patrimoniul nostru muzeal vor intra noi opere ale artiştilor
români contemporani contribuind prin aceasta la educaţia estetică a maselor la
cultivarea gustului pentru frumos.

ABRUDAN

PETRE
J~

Pictor:
Studii:

Născut

Şcoala

;"".

la 8 iulie 1907 în Sutor, jud. Sălaj; mort în 1980.
de arte frumoase din Cluj (1926-1930).

1. CTITORII ZILELOR NOASTRE; ulei pe pînză; 1350 X 1060 mm; semnat în
stinga sus cu albastru, P. Abrudan (1)964 nr. inv. 5.

2. ZBORURI COSMICE LA TV; ulei pe

pinză;

1300 X 1100 mm; nesemnat, ne-

datat; nr. inv 245
3. AMINTIRI DIN TIMPUL RAZBOIULUI; ulei pe
stinga sus cu siena P. Abrudan (1)959); nr. inv. 249

ABODI

NAGY

pînză;

780 X 720 mm; semnat în

BELA

Pictor. Născut la 13 iulie 1918 la Eliseni.
Studii. Academia de arte frumoase 1936-1940; Şcoala de Artă Plastică din Buda-

pesta (1940-1942)
4, FLORI; ulei, tempera pe carton; 700 X 500 mm; semnat în dreapta jos, cu
negru: Abodi (19)65; nr. inv. 152
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ANIŢEI

EMIL

Pictor. Născut la 27 martie 1926 la laşi
Studii: Institutul de arte plastice „N. Grigorescu",
5. MAGURA ŞIMLEULUI; ulei pe pînză;
Aniţei (19)76; nr. inv. 285

Bucureşti,

(1953)

580 X 660 mm; semnat cu maro în

-dreapta jos;

ALMAŞANU

VIRGIL

Pictor. Născut la 28 febr. 1926, la Baccealia, Tighina
Studii: Institutul de arte plastice N. Grigorescu, Bucureşti, (1952)
-6. CATEDRALA SCUFUNDATA; ulei pe pînză; 1000 X 800 mm; semnată cu creionul în stînga jos: A. {19)69

ANDRASSY

ZOLTAN

Pictor. Născut la 30 aprilie 1910 la Sibiu.
Studii: Academia de arte frumoase din Bucureşti (1929-1933)
7. APARAREA UZINEI; tempera pe pînză; 890 X775 mm; semnat în stinga sus cu
maro: Andrassy, (1)964; nr. inv. 21
3. AEROMODELISTUL; tempera pe pînză; 1400 X 1020 mm; semnat în dreapta sus
cu negru: Andrassy Z. 1965; nr. inv. 63.

APOSTOL

NICOLAE

Pictor. Născut in anul 1939, la Berca Buzău.
Studii: Institutul de arte plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti

(1959-1965).

9. SIMION BARNUŢIU; ulei pe pînză, 1190 X 1000 mm; nesemnat, nedatat; nr.

inv. 204.
10. NICOLAE BALCESCU; ulei pe pînză; 1100 X 800 mm; nesemnat, nedatat; nr.

inv. 205.

APOSTU

GHEORGHI

Pictor. Născut la 14 martie 1937, în Bozienii de sus.
Studii: Institutul de arte plastice „I. Andreescu", Cluj (1956-1962).
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1200 X 900 mm; semnat ln dreapta jos

(19)67; nr. inv. 153

12. !NT!MPINAREA LUI MIHAI VITEAZUL; ulei pe plnză; 1490 X 1192 mm;.

semnat in dreapta jos cu

roşu:

Apostu Gh.; nr. inv. 210

13. FETE PE CIMP; ulei pe pinză; 950 X 750 mm; semnat in dreapta jos cu roşu:.

Apostu, 1971; nr. inv. 225
14. MANIFESTUL; ulei pe
Apostu, nedatat; nr. inv. 270

pinză;

940 X 840 mm; semnat in dreapta jos cu ocru„

15. CURAŢITUL PADURII; ulei pe
dreapta jos: Apostu, 1977; nr. inv. 318
16. CASA INTRE DEALURI; ulei pe
cu negru: Apostu; nr. inv. 357
17. LABIŞ; ulei pe
nedatat; nr. inv. 455

pinză;

pinză;

1000 X 700 mm; semnat cu maro im

pinză;

560 X 600 mm; semnat in dreapta jos.

600 X 600 mm; semnat ln dreapta jos cu maro: Apostu„

pinză;

18. PE COASTA AMALFI; ulei pe

600 X 530 mm; semnat ln dreapta jos.

cu ocru: Apostu, nedatat; nr. inv. 456
19. IARNA; ulei pe
nedatat; nr. inv. 457

pinză;

500 X 450 mm; semnat in dreapta jos cu negru: Apostu.

BABA

CORNELIU

Pictor. Născut la 18 noiembrie 1906 la Craiova
Studii: Academia de arte frumoase Iaşi, 1938
20. STUDIU LA SPAIMA; ulei pe pinză; 430 X 545 mm; semnat in dreapta jos

cu negru: Baba (19)77; nr. inv. 421

BACILA

EMIL

Pictor. Născut la 28 octombrie 1926 la Blaj.
Studii: Institutul de arte plastice „Ion Andreescu", Cluj (1948-1954)
21. OLANE; ulei pe pinză; 800 X 600 mm; semnat in dreapta jos cu negru, B. (19)67;

nr. inv. 154

BANDAC

Pictor.

Născut

la 5 octombrie 1939 in

MIHAI

Lucăceşti,

jud.

Studii: Absolvent al Institutului „N. Grigorescu",

Sălaj

Bucureşti,
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22. PADURI PROTECTOARE; ulei pe plnză; 610 X 610 mm; semnat în dreapta

jos cu gri în monogram, M. B.; nr. inv. 360

BANICA MARIA

Pictor.

Născută

Bucureşti
Bucureşti, 1932

la 25 septembrie 1908 în

Studii: Academia de arte frumoase,

23. LA CHEMAREA LUI AVRAM IANCU; ulei pe

jos la mijloc cu alb: M.

Bănică,

BALAŞA

Pictor.

Născut

pînză;

725 X 1350 nun; semnat

nedatat nr. inv. 301.

SABIN

la 17 iunie 1932 la Iancu Jianu, jud. Olt

Studii: Institutul de arte plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

1955

24. PRIETENIE DE LUPTA; ulei pe pînză; 1650 X 1200 mm; semnat în dreapta jos

cu VE'rdc: S.

Bălaşa

1975; nr. inv. 424

BENE

IOZSEF

Pictor. Născut la 24 iunie 1903 în Daia Odorhei
Studii: Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, (1924-1928)
25. BIVOLI; ulei pe

pînză;

770 X 600 mm; semnat în dreapta, B. N.; nr. inv. 155

BIMBEA

DAN

Pictor. Născut la 29 ianuarie 1941 la Simeria
Studii: Institutul de arte plastice „Ion Andreescu", Cluj, (1959-1965)

26. PERECHEA; ulei pe carton; 800 X 700 nun; semnat în dreapta jos cu creionul;
nr. inv. 156
27. NICOLAE IORGA; ulei pe
ben, Bimbea 1973; nr. inv. 337

pînză;

BLENDEA

750 X 950 mm; semnat în dreapta jos cu gal-

CONSTANTIN

Pictor. Născut la 2 martie 1929 la Peştişani, jud. Gorj
Studii: Institutul „N. Grigorescu", Bucureşti, 1956
28. CAI; ulei pe pinză; 470 X 500 mm; semnat ln dreapta sus cu galben: C. Blendea,

1957; nr. inv. 422
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BOGOI

TEODOR

PicU:JT şi grafician. Născut la 10 noiembrie 1933 la
Studii: Institutul „N. Grigorescu", Bucureşti, 1959
29. FATA

BOî

a MIAZ

DIN DELTA; ulei pe pînză;

Tufeşti,

jud.

Brăila.

470 X 500 mm; nesemnat, nedatat; nr.

inv. 423

BOTIŞ

TEODOR

Pictor. Născut la 20 august 1938 la Gherla
Studii. Institutul „I. Andreescu", Cluj, (1956-1962)
30. NATURA STATICA CU PEŞTI; ulei pe carton; 820 X 620 mm; semnat în dreapta

sus cu creion, T.

Botiş

(1)965 nr. inv. 62

31. ŢARANCI; ulei pe pînză; 1310 X 1070 mm; semnat in dreapta jos cu maro,

T.

Botiş

(1)965; nr. inv. 64

32. MIREASA; ulei pe

pînză;

1000 X 800 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 127

33. ŢARANCI; ulei pe pînză; 950 X 750 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 130
34. PRIMARIA DIN PRAGA; ulei pe pînză; 1105 X 905 mm; semnat stînga jos cu

ocru; T.
35.

Botiş

(19)67; nr. inv. 157

COMPOZIŢIE;

ulei pe

pînză;

950 X 1000 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 297

36. FEMEIA 1N INTERIOR; ulei pe
inv. 355

pînză;

615 X 500 mm; nesemnat, nedatat; nr.

37. IOANA; ulei pe pînză; 350 X 300 mm; semnat in dreapta jos cu negnu: Botiş,

nedatat; nr. inv. 356

BRADEAN

Pictor.

Născut

in 4 iulie 1927 la

Coşuleni,

TRAIAN

jud. Arad

Studii: Absolvent al Institutului „N. Grigorescu"
38. FLORI; ulei pe
1980; nr. inv. 396;

pînză;

Bucureşti,

(1956).

550 X 530 mm; semnat în stînga jos cu

39. DACI .5I ROMANI; ulei pe

pînză;

iniţiale,

T.B.

1160 X 1600 mm; semnat în dreapta jos cu

negru; T.B., 1980; nr. inv. 414
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BRATULESCU

VASILE

Pictor şi grafician. Născut la 19 august 1916 la Hirşova, jud.
Studii: Academia de Arte Frumoase, Bucureşti (1941).
40. TITICACA; ulei pe

pinză;

1000 X 800 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 219.

BRODEALA

Pictor. Născut la 2 aprilie 1942,
Studii: Studii libere de pictură

Constanţa

NATALIA

Bucureşti.

41. CENTRUL ZALAULUI; ulei pe pinză; 450 X 300 mm; nesemnat, nedatat; nr.
inv. 28:3.

BRUDAŞCU

CORNEL

l'ictor. Născut la 28 ianuarie 1938 la Tusa, jud. Sălaj
Studi'i: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj, (1956-1962).
42. CALUŞARll; ulei pe pînză; 1270 X 1235 mm; semnat fn stlnga jos cu creio-

nul: C.

Brudaşcu

(1) 964; nr. inv. 12

43. FLORI; ulei pe

pinză;

495 X 550 mm; semnat în dreapta jos cu

roşu: Bruda.şcu,

(19)71; nr. inv. 227
44. TRAIAN VUIA; ulei pe

pinză;

800 X 630 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 237

45. 1NT1LNIRE DE LUCRU; ulei pe pînză; 1910 X 1350 mm; nesemnat, nedatat;

nr. inv. 247

BUDA

Pictor.

Născut

la 16 mai 1931 în

LAURENŢIU

Timişoara

Studii: Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu", Cluj, (1951-1958).
46. DACII; tempera pe carton; 800 X 600 mm; semnat in dreapta jos cu creion
roşu:

Buda (1)967; pe verso:

Natură

statică,

CATRINESCU

tempera

neterminată;

nr. inv. 158

GABRIEL

Pictor. Născut la 20 octombrie 1943 la Ismail
Studii: Institutul de Arte Plastice, Bucureşti, 1968
47. PROFESOR GHIŢESCU; ulei pe pînzA; 1000 X 810 mm; nesemnat, nedatat;

nr. inv. 302
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AUREL

Pictor.
Studii:

1923);

CIUPE

Născut la 16 mai 1900 la Lugoj
Şcoala de Arte Frumoase Bucureşti,
Şcoala de Arte Frumoase Iaşi, 1923.

1919; Academia Julian,

48. NATURA STATICA CU ULCICA ALBASTRA; ulei pe
semnat în stinga jos cu alb: A. Ciupe, nedatat; nr. inv. 55
49. FLORI DE CIMP; ulei pe pinză; 550

pinză;

Franţa

(1919-

1180 X 730 mm;

650 mm; nesemnat, nedatat; nr.

X

inv. 454

CHINTILA

Pictor.

Născut

SPIRU

la 17 septembrie 1921, ln Bazargic.
liberă de Pictură, Bucureşti

Studii: Academia

50. NATURA STATICA CU VAS NEGRU; ulei pe pinzA; 1004 X 810 mm; semnat cu maro în dreapta jos. Sp. Chintilă, nedatat nr. inv. 383

CILIEVICI

Pictor.

Născut

MARIUS

la 7 mai 1930, la Siret, jud. Suceava

Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

51. PERSONAJ; ulei pe
(19)79; nr. inv. 425

pinză;

Născut

(1956).

580 X 430 mm; semnat în stlnga jos cu gri; M.C.

CODIŢA

Pictor.

Bucureşti

la 15 ianuarie 1916 la

Studii: Academia de Arte Frumoase,

PAVEL

Coşuleni
Bucureşti,

1937

52. 1N DELTA; ulei pe pinză; 910 X 600 mm; semnat în dreapta jos cu !1-egru:
Codiţă, (19)75; nr. inv. 292

P.

53. NATURA STATICA CU VINETE; ulei pe plnză; 500 X 650 mm; semnat în
Codiţă, nedatat; nr. inv. 426

dreapta jos cu negru: P.

CODREA

Pictor

şi

scenograf.

Născut

GHEORGHE

la 2 martie 1928 la Sighetu!

Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Marmaţiei
Bucureşti, (1949-1955).

54. CULORI NOI; ulei pe carton: 560 X 460 mm; semnat în stinga jos cu alb:
Gh. Codrea, nedatat; nr. inv. 60
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COSMA

Pictor.
Studii:

Născut

Şcoala

ION

la 5 februarie 1912 în Lompirt, jud. Sălaj
de Arte Frwnoase, Cluj; Şcoala de Pictură Baia-Mare

55. PEISAJ CU CASE VECHI; ulei pe carton; 340

x

480 mm; semnat in stinga

jos cu siena: Cosma nedatat; nr. inv. 252
56.

FLORI DE CIMP; ulei pe carton; 485

x 390 mm; nesemnat, nedatat; nr.

inv. 253
57. PEISAJ DE TOAMNA; ulei pe carton; 330

x 230 mm; semnat in dreapta

jos cu creion: Cosma, nedatat; nr. inv. 254
!JB. FLORI USCATE; ulei pe carton; 420 X 305 mm; semnat în dreapta jos cu
siena: Cosma, nedatat; nr. inv. 255

59. LECTUilA; ulei pe carton; 360 x 230 mm; semnat în dreapta jos cu negru:
Cosma, nedatat; nr. inv. 256

CRIŞAN

VASILE

Pictor. Născut la 7 februarie 1926 la Blaj
Studii: Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu" din Cluj, (1948-1954).
60. PORTRET DE MUNCITOR; ulei pe

jos cu maro: V.

Crişan

61. ANTENE; ulei pe

pinză;

980 X 850 mm; semnat in stinga

1964; nr. inv. 17
pînză;

950 X 900 mm; semnat la mijloc jos cu ocru:

Crişan

(19)68; nr. inv. 197

62. PASARE; ulei pe pînză; 1000 X 700 mm; semnat la mijloc jos cu negru: V.
(1)966; nr. inv. 132

Crişan

63. MIERLA NEAGRA; ulei pe pînză; 800 X 700 mm; semnat la mijloc jos cu

negru: V.

Crişan

(1)966; nr. inv. 351

DARKO

LASZLO

:·~

Pictor· Născut la TUrda în 22 mai 1924, decedat la Cluj Studii: Universitatea ,,Babeş Bolyai" din Cluj

1970

64. VALEA IERII; ulei pe pînzi; 780 X 600 mm; semnat tn dreapta jos cu

Darco L., nedatat; nr. inv. 20
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DEMETRESCU

DUVAL

Pictor. Născut la 2 noiembrie, 1930 la Bucureşti
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

a MIAZ

811

VIRGILIU

Bucureşti.

(1956).

6.5. STRADA; ulei pe pinză; 650 X 540 mm; semnat în dreapta jos cu maro:
Duval, nedatat; nr. inv. 429

DUMITRESCU

PETRE

Pictor. Născut la 26 ianuarie 1924 la Bucureşti
Studii: Institutul de Arte Plastice ,,N. Grigorescu",

66. PODUL COLENTINA; ulei pe
iniţialele: P.D. (19)75; nr. inv. 393

pînză;

ELAŞ

Bucureşti

(1955).

920 X 730 mm; semnat în stînga jos cu

LEONID

Pictor. Născut la 21 aprilie 1929 la Vîsoca
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj, 1956

67. DACII; ulei pe pinză; 820 X 690 mm; semnat în stlnga jos cu
nedatat; nr. inv. 332

ELEUTHERIADE

L.

Elaş,

MICAELA

Pictor. Născut la 17 iunie 1900, la Bucureşti.
Studii: Academia de Arte Frumoase - Bucureşti, (1924)

68. BICAZ; ulei pe carton; 300 X 400 mm;
heriade, nedatat; nr. inv. 408

roşu,

şi

Paris, (1924--1927).

semnat în stînga jos cu maro; Eleut-

69. SCAME PENTRU RANIŢI; ulei pe pinză; 640 X 550 mm; semnat la mijloc
jos cu maro: Eleutheriade, nedatat; nr. inv. 430

ERDOŞ

TIBOR

PictOT. Născut la 27 februarie 1914 în Beretty6Ujfalu. R.P.U.
Studii: Academia de Arte Frumoase Budapesta, (1940-1945).

70. STRUNGARI; ulei pe
Erdăş T. (1)964; nr. inv. 8

pinză;

1760

x 1250 mm; semnat în dreapta sus cu
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FLOREAN

LIVIU

Pictor. Născut la 3 februarie 1928 la Săcărimb, jud. Timiş
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", (1948-1953).
71. PRIMAVARA; ulei pe pinză; 1650 X 1350 mm; semnat in dreapta jos cu roşu:
L. Florean, (19)64; nr. inv. 9
1•wa~·,·~
72. ELIBERAREA; ulei pe pînză; 1660 X 1370 mm; semnat în dreapta jos cu
maro: L. Florean (19)64; nr. inv. 50

...

73. MIREASA; ulei pe

pînză;

820 X 770 mm; semnat ln stinga sus cu

roşu:

L.

Florean, nedatat; nr. inv. 57

FRIMU

Pictor.
Studii:

Născut
Şcoala

VLADIMIR

la 1 februarie 1900 la Huşi, jud. Vaslui
de Arte Frumoase Bucureşti, (1927-1931).

74. PEISAJ DIN PARCUL BONŢIDA; ulei pe carton; 620 X 500 mm; semnat
in stinga jos cu alb: Vlad. Frimu, nedatat; nr. inv. 30

FVLOP

Pictor.
Studii:

Născut
Şcoala

ANTAL

ANDOR

la 6 octombrie 1908 în Cluj.
de Arte Frumoase din Cluj, (1925-1929).

75. COLŢ DE ATELIER; ulei pe plnză; 950 X 750 mm; semnat tn stinga sus cu
roşu:

Fii!Op Antal Andor -

1964; nr. lnv. 19

76. FLOAREA SOARELUI; ulei pe pinzA; 650 X 540 mm; semnat ln stlnga sus
cu verde: Fi.Hop Antal Andor - 1965, nr. inv. 66

FEIER

PETRU

Pictor. Născut la 30 martie 1912 la Zeldiş, jud. Arad
Studii: Studii libere de picturi la Baia Mare, (1929-1934).
77. V ACI JN PADURE; ulei pe carton; 430 X 480 mm; semnat tn dreapta jos cu
albastru: P. Feier (19)67; nr. lnv. 159

GAVRILAŞ

GAVRib

Pictor. Născut la 21 aprilie 19,39 la Piatra
Studii: Facultatea de Desen, Institutul Pedagogic, Cluj, 1960-1963.
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78. TULNICARESE !N APUSENI; ulei pe carton; 1050 X 750 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 161
79. OGOARE ŞI POMI; ulei pe carton; 980 X 750 mm; st!mnat în dreapta sus
cu creion negru: Gavrilaş (19)67; nr. inv. 162

GAVRILEAN

DIMITRIE

Pictor. Născut la 22 octombrie 1942 la Voroneţ, jud. Suceava
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti, (1966).

80. SEMANATORUL; ulei pe pinză; 510 X 480 mm; semnat in stinga jos cu
roşu:

D. Gavrilean, 1980; nr. inv. 434

GRECULESI

ELENA

Pictor. Născută la 21 iunie 1928 în Suceava
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",
din Leningrad, (1955).

Bucureşti;

Academia Repin

81. Ţ ARANCA; ulei pe pinză; 1000 X 800 mm; semnat in dreapta jos cu violet:
E. G., nedatat; nr. inv. 431

GRIGORE

ION

1•

Pictor. Născut ld 25 martie 1940 in satul Corni, jud. Suceava

Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

«'il

(1964).

82. PEISAJ DE V ARA; ulei pe pinză; 1000 X 1300 mm; semnat in dreapta jos

cu maro: Ion Grigore, nedatat; nr. inv. 362
83. COLINA; ulei pe
84. COPACI; ulei pe

pinză;

pînză;

920 X 500 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 388
920 X 500 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 403

GRIGORE

VASlbir

Pictor. Născut în 1935 la 27 ianuarie Bucureşti

Studii: Institutul „N. Grigorescu",

Bucureşti,

(1959).

85. NATURA STATICA CU FRUCTE; ulei pe pinză; 1310 X 1310 mm; semnat

in dreapta jos cu maro: V. Grigore, nedatat; nr. inv. 361
52 - Acta Mvsei Porollssensls -

voi. Vlll/1984
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GRUICI

MARIA

Născută in 1936 la Moigrad, jud. Sălaj; nume de fată Prunea
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", (1969).

Pictor.

86. FRESCA DE FAMILIE; ulei pe pinză; 1950 X 1160 mm; semnat în dreapta
jos: M. Gruiei, nedatat; nr. inv. 250
87. INSTANTANEU SATESC; ulei pe pînză; 1300 X 900 mm; semnat în dreapta
jos: M. Gruiei, nedatat; nr. inv. 251

GRIEB

ALFRED

şi grafician. Născut la 5 martie 1931 la Vulcan, jud.
Studii: Institutul „I. Andreescu" (1953)

Pictor

Braşov

88. GAROAFE; ulei pe carton; 490 X 390 mm; semnat în stînga jos cu negru:
Grieb (19)64; nr. inv. 23
89. COLT DE ATELIER; ulei pe
·

pinză;

inv. 72

HARŞIA

850 X 800 mm; nesemnat, nedatat; nr.

TEOVOR

Pictor. Născut la 8 martie 1914 la Filipişul Mare, jud. Mureş
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1948-1953).

90. PIETRARII; ulei pe
_Harşia,

pinză;

1000 X 750 mm; semnat in dreapta cu siena: T.

nedatat; nr. inv. 133

91. PEISAJ DE TOAMNA; ulei pe pînză; 850 X 650 mm; semnat în dreapta jos
cu verde: T. Harşia, nedatat; nr. inv. 163
92. ECHIPA DE ELECTRICIENI; ulei pe

dreapta jos cu maro: T.

Harşia,

pînză;

1385 X 1075 mm; semnat în

nedatat; nr. inv. 6

HENRI

CATARG!

Pictor. Născut la 6 decembrie 1894 la Bucureşti
Studii: Licenţiat ln drept, Studii libere de pictură in
demiile Julian şi Ranson.

Franţa,

(1919-1930), la Aca-

93. OFRANDA; ulei pe pinză; 850 X 600 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 413
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HIRTH

815

a MIAZ

TOMA

Pictor. Născut la 5 ianuarie 1937 în Timişoara
Studii: Institutul de Arte Plastice ,,N. Grigorescu",

Bucureşti,

(1964).

94. OMAGIUL ZALAULUI; ulei pe pinză; 1290 X 1130 mm; semnat 1n dreapta
jos cu iniţiale; T.H., nedatat; nr. inv. 290

HORA

CORIOLAN

Pictor. Născut în 17 august 1928, la Sîmnicolaul Român, jud. Bihor
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1948-1950); Institutul
Repin din Leningrad (1950-1956).

95. PEISAJ IX; ulei pe pînză; 570 X 670 mm; semnat în stînga jos cu verde: C.
Hora, 30. VIII. (19)72; nr. inv. 275

HORDOVAN

DOINA

Pictor. Născut la 19 mai 1934 la Sibiu
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

96. NATURA STATICA; ulei pe
alb: H. D., nedatat; nr. inv. 128

pinză;

Bucureşti

(1952-1958).

750 X 500 mm; semnat în stînga jos cu

97. EVOCARI; tempera pe hîrtie; 700 X 600 mm; semnat cu creionul jos: H. D.,
nedatat; nr. inv. 165

H RELE A

T IBERIU

Pictor. Născut la 9 ianuarie 1923 în comuna Bichiş, jud. Timiş
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1956).
98. BARAJ PE SOMEŞ; ulei pe carton; 470 X 610 mm; semnat în dreapta jos
cu alb: T. Hrelea, nedatat; nr. inv. 28

JACOB

CAROLINA

Pictor. Născută la 20 ianuarie 1940 la Bucureşti
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti, (1964).

99. FETIŢA COSIND; ulei pe pînzA; 610 X 550 mm; semnat tn dreapta jos cu
verde: I. Carolina, nedatat; nr. inv. 432
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JACOB

LAZAR

Pictor. Născut la 18 iunie 1931 la Trifeşti jud. Neamţ
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",
100. POET; ulei pe
Lazăr

pinză;

Bucureşti

(1956)

480 X 480 mm; semnat in stînga jos cu negru: Iacob

(19)77; nr. inv. 435

ICLOZAN

SEMPRONIU

Pictor. Născut la 14 ianuarie 1938 la Luduş jud. Mureş
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti (1966).
101. SINTEZA TIMPULUI; ulei pe pinză; 855 X 655 mm; semnat in dreapta jos

cu alb: lclozan 1980; nr. inv. 433

ILEA

DINU

CONSTANTIN

Pictor. Născut la 13 martie 1910 la Lita Română-Turda
Studii: Academia de Arte Frumoase Timişoara
102. LA AFINE; ulei pe pinză; 1120 x 940 mm; semnat in dreapta jos cu creionul: l.C., nedatat; nr. inv. 58

ILFOVEANU

SORIN

Pictor. Născut la 23 mai 1946, la Cîmpulung
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

(1970).

103. CIMPUL; ulei pe pinz!; 1950 X 950 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 363

IONESCU

CIMPEANU

VICTORIA

Pictor. Născută la 14 noiembrie 1928 la Brăila
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1949-1953),
104. ŞLEPURI PE DUNARE; ulei pe carton; 800 X 1000 mm; nesemnat, nedatat;

nr. inv. 138
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GHEORGHE

Pictor. Născut la 12 aprilie 1912 la Feteşti, jud. Ialomiţa
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti (1940).
105. NATURA STATICA CU VELINŢA ROŞIE; ulei pe pinză; 500 X 610 mm;
semnat în stlngaj jos cu verde: G. Ionescu, nedatat; nr. inv. 364

IORGA

NICOLAE

Pictor. Născut la 2 mai 1933 la Galaţi
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

(1958).

106. DEAL; ulei pe carton; 500 X 500 mm; semnat in dreapta jos cu albastru:
Iorga, (19)77; nr. lnv. 401

KRIŞTOFI

IOAN

Pictor. Născut la 15 dec. 1925 la Petreu, jud. Bihor
Studii: Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu", Cluj (1954).
107. BATR1NA; ulei pe carton; 340 X 500 mm; semnat in dreapta jos cu siena:
Kriştofi,

nedatat; nr. inv. 279

LAZAR

ANTON

Născut la 5 iunie 1913 in comuna Casimcea, jud. Tulcea
Studii: Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (1931-1937).

Yictor.

108. INSURECŢIA ARMATA; ulei pe pînză; 1780 X 1340 mm; semnat în dreapta

jos cu maro: A.

Lazăr

(19)64; nr. inv. 10

109. FLORI; ulei pe carton; 620

A.

Lazăr,

X 500 mm; semnat în dreapta jos cu maro:

nedatat; nr. inv. 166

LAZAR

RODICA

Născută la 6 august 1931 la Huşi
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Pictor.

Bucureşti,
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110. PORTRET; ulei pe

plnză;

470 X 460 mm; semnat in stlnga jos cu alb: R.L.,

nedatat; nr. inv. 404
111. PORT; ulei pe pinză; 470 X 470 mm; semnat in dreapta jos cu
alb: R.L. '976; nr. inv. 437

MARGINEANU

iniţialele

in

VIOREL

Pictor. Născut la 12 dec. 1933 în Cenade, jud. Alba
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti (1959).
112. FLORI; ulei pe pînză; 650 X 610 mm; semnau in dreapta jos cu negru: M.V.

(19)80; nr. inv. 395

MEŢIANU

COCA

Pictor. Născut la 31 octombrie 1915 în Cîmpulung
Studii: Academia de Arte Frumoase, Bucureşti, 1941
BUCUREŞTI;
roşu: C.Meţianu, nedatat;

113. IARNA LA

jos cu

ulei pe pînză; 650 X 620 mm; semnat în dreapta
nr. inv. 293

MEDER

Pictor.
Studii:

ILONA

Născută

Şcoala

în 1902 la Cluj
de Artă a lui Acs Fcrcncz (1932).

114. IARNA; ulei pe
I., nedatat; nr. inv.49

pînză;

450 X 350 mm; semnat în dreapta jos cu maro: Meder

115. MAMA; ulei pe cart.cm; 500 X 360 mm; semnat in stînga jos cu maro: Mcder

I., nedatat; nr. inv. 71

MERMEZE

GETA

Pictor. Născută la 8 martie 1932 la Ploieşti
Studii: Institutul de Artă Plastică ,,N. Grigorescu",
116. MATERNITATE; ulei pe
G.M. (19)81; nr. inv. 438

pînză;

Bucureşti

(1954).

820 X 610 mm; semnat în stlnga jos cu
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MARIA

Pictor. Născut la 22 octombrie 1931 la Avereşti, jud. Neamţ.
Studii: Institutul de Artă Plastică „N. Grigorescu", Bucureşti (1957).
117. TRADIŢIE: ulei pe pinză; 1300 X 1300 mm; semnat cu maro ln dreapta jos:
Maria Blendea 1980; nr.inv. 381

MIKLOSSY

GABOR

Pictor. Născut la 25 octombrie 1912 la Oradea
Studii: Facultatea de Arte Plastice din Budapesta (1935-1940).
118. PEISAJ DUPA PLOAIE; ulei pe pînză; 1250 X llOO mm; semnat în dreapta
jos cu roşu: Miklossy G. (19)64; nr. lnv. 13

MITREA

ION

Pictor. Născut la 3 septembrie 1919 la Iclod, jud. Cluj
Studii: Academia de Arte Frumoase Bucureşti (1940-1945).
119. CERC DE CITIT; ulei pe pinză; 1655 X 1350 mm; semnat in dreapta jos cu
maro: Ion Mitrea (1)964; nr. lnv. 7
120. FLORI; ulei pe carton pînzat; 685 X 565 mm; semnat in dreapta cu negru:
I. Mitrea 1964, nedatat; nr. inv. 51
121. PERMANENŢA DOINEI; ulei pe pînză; 1080 X 920 mm; semnat în dreapta
jos cu roşu: I. Mitrea, nedatat; nr. inv. 226
122. GURUSLAU; ulei pe pinză; 1200 X 880 mm; semnat în dreapta jos cu siena:
Ion Mitrea. nedatat; nr. inv. 214
123. AVRAM IANCU
datat; nr. inv. 236

ŞI

BALCESCU; ulei pe

124. CURTEA INTERIOARA; ulei pe
jos cu verde: Ion Mitrea; nr. inv. 262

pinză;

pînză;

978 X 795 mm; nesemnat, ne-

730 X 610 mm; semnat in dreapta

125. IARNA; ulei pe plnză; 730 X 610 mm; semnat in dreapta jos cu maro: Ion
Mitrea, nedatat; nr. inv. 263
126. FLORI; ulei pe pinză; 725 X 610 mm; semnat in dreapta jos cu ocru: Ion
Mitrea (19)74; nr. inv. 264
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127. PEISAJ; ulei pe

pinză;

610 X 730 mm; semnat in dreapta jos cu

roşu:

Ion

Mitrea, nedatat; nr. inv. 265
128. PORTUL CONSTANŢA; guaşe pe carton; 450 X 530 mm; semnat in dreapta,
jos cu maro: Ion Mitrea, nedatat; nr. inv. 266
129. GELU; ulei pe pînză; 950 x 690 mm; semnat în dreapta jos cu roşu: Ion Mi-

trea, nedatat; nr. inv. 287
130. LA PORŢILE SALAJULUI; ulei pe pînză; 760 X 940 mm; semnat in dreaptai

jos cu carmin: Ion Mitrea, nedatat; nr. inv. 320

MODILCA

EFTIMIE

Pictor. Născut la 20 august 1936 în Cerna, jud. Hunedoara
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti (1960).
131.MOISE GROZEA; ulei pe

pînză;

810 X 960 mm; semnat in dreapta jos cu alb::

M.E. (19)77; nr. inv. 304

MOHI

Pictor.
Stvdii:

Născut
Şcoala

la 28 martie 1902 la Berceu
de pictură din Baia-Mare; Şcoala de Arte Frumoase, Cluj

132. FATA DIN BULGARIA; ulei pe

jos cu

roşu:

ŞANDOR

pinză;

800 X 700 mm; semnat ln dreapta-

Mohi, nedatat; nr. inv. 168

133. NATURA STATICA CU DOVLEAC; ulei pe carton; 550 X 500 mm; semnat

în dreapta jos cu

roşu:

M.O. nedatat; nr. inv. 315

134. AUTOPORTRET CU PENSULA; ulei pe carton; 660 X 520 mm; semnat în.

dreapta jos cu

roşu:

MO. nedatat; nr. inv. 323

135. STRADA DIN MEDIAŞ; ulei pe carton; 350 X 400 mm; semnat in dreapta·

jos cu

roşu:

MO. nedatat; nr. inv. 324

136. ELECTRIFICARE; ulei pe carton pinzat; 900 X 720 mm; semnat 1n dreaptai

jos cu gri: Mohi, nedatat; nr. inv. 338

M UNT EA NU

Pictor.
Studii:

Născut
Şcoala

L ET

IŢI

A

la 7 februarie 1902 la Blaj
de Arte Frumoase din Cluj (1926-1931).

137. LA MARGINE DE SAT; ulei pe pinză; 550 X 460 mm; semnat în dreapta jos;

cu creion:

Letiţia

Munteanu 1968; nr. inv. 200
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MURARIU

Pictor.

Născut

821

a MIAZ

IOAN

la 12 septembrie 1922 la Dorohoi

.Studii: Academia de Arte Frumoase din laşi (1946).
138. TOAMNA PE DEALURI; ulei pe pînză; 750 X 1000 mm; semnat în dreapta

jos cu

roşu:

I. Morariu, nedatat; nr. inv. 439

MUSCELEANU

Pictor.

Născut

ION

la 14 octombrie 1903 la Caracal

.Studii: Academia de Arte Frumoase -

Bucureşti

(1926).

139. PEISAJ; ulei pe pînză; 460 X 630 mm; semnat în stinga jos cu
celeanu, 1971; nr. inv. 440

NAGY

Pictor.

Născut

roşu:

I. Mus-

IMRE

la 25 iulie ·1893 la Jigodin-Cluj
Budapesta (1917-1920).

Studii: Academia de Arte Frumoase -

140. ZIDIREA CASEI; ulei pe pînză; 960 X 840 mm; semnat în dreapta jos cu

negru:

Zsogăl

(1964); Nagy Imre; nr. inv. 11

NAGY

JJictor.

Născut

ALBERT

la 5 octombrie 1902 la Turda, decedat în 1970

Studii: Şcoala Liberă de pictură; Academia de bele-arte Budapesta (1922).
141. PREŞEDINTA; ulei pe
A. Nagy (19)63; nr. inv. 47

pinză;

955 X 768 mm; semnat în dreapta sus cu verde:

142. PROBLEMA; ulei pe pînză; 1520 X 1350 mm; semnat în stînga jos cu verde:
Nagy A., Nedatat; nr. inv. 56
143. ATELIERUL NUCLEAR; ulei pe
cu ocru: Nagy, nedatat; nr. inv. 169

pînză;

NAPARUŞ

Pictor.

Născută

950 X 850 mm; semnat în stînga jos

GEORGETA

în 23 octombrie 1930 la Comarnic, jud. Prahova

Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti (1957).
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144. PROMOŢIA; ulei pe pînză; 1020 X 900 mm; semnat la mijloc cu roşu: G.N.

1979; nr. inv. 384
145.

SPAŢII VERZI;
Năpăruş 1971;

jos: G.

ulei pe pînză; 1250 X 1050 mm; semnat cu galben în dreapta
nr. inv. 411

NEDEL

AUREL

Pictor. Născut la 19 ianuarie 1930 la Vaideni în jud. Hunedoara
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu" (1959).
146. VIOARA; ulei pe pînză; 990 X 650 inm; semnat în dreapta jos cu negru:
N. A. nedatat; nr. inv. 387
14i. COPACI; ulei pe
nedatat; nr. inv. 397

pînză;

620 X 505 mm; semnat în dreapta jos cu maro: N.A.,

148. BARAGAN; ulei pe pînză; 460 X 550 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 441

NEMEŞ

SABIN

Pictor. Născut la 23 septembrie 1924 la Cojocna
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

(1945-1949).

149. STRADA 23 AUGUST; ulei pe carton; 270 X 210 mm; semnat în dreapta jos

cu creionul: S.

Nemeş,

nedatat; nr. inv. 25

150. PIERSICI; ulei pe
Nemeş

pînză;

pînză;

151. FLORI; ulei pe
nedatat; nr. inv. 232

152. TRANDAFIRI; ulei pe

S.

Nemeş,

roşu:

S.N.,

403 X 380 mm; semnat în dreapta jos cu

roşu:

360 X 300 mm; semnat în dreapta jos cu
pînză;

(19)72; nr. inv. 239

153. GAROAFE; ulei pe
Nemeş

430 X 350 mm; semnat în dreapta jos cu mat·o: S.

(19)67; nr. inv. 170

pînză;

330 X 297 mm; semnat în stînga jos cu siena: S.

(19)72; nr. inv. 240

154. NATURA STATICA CU VAS ALB; ulei pe pînză; 450 X 650 mm; semnat în

dreapta jos cu

roşu:·

S.

Nemeş

(19)76: nr. inv. 327

NEMEŞ

MAR IA

MA R G A RE TA

Pictor. Născut la 12 februarie 1932 la Cluj; decedată în 1983
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1958).
155, COMPOZIŢIE ISTORICA; ulei pe pînză; 1400 X 1150 mm; semnată ln stinga

jos cu albastru: Maria M.

Nemeş;

nr. inv. 317
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VITALIE

Pictor. Născut la 12 aprilie 1925 la Mihăileni, Cetatea Albă
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti, (1952).
156.

SPAŢIUL AMIEZII; ulei pe pînză;
Nereuţă, 1976; nr. inv. 294

1000 X 730 mm; semnat cu ocru în dreap-

ta jos: V.

NIŢESCU

CONSTANTIN

l'ictur. Născut la 10 iunie 1935 la Ştekşti, jud. Prahova
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti, (1960)
157. ISTORICUL POD DE PE NEAJLOV; ulei pe

în dn·apta jos cu negru:

Niţescu

pînză;

820 X 820 mm; semnat

C.; nr. inv. 422

PAMFIL

FRAN<;OIS

Pictor şi grafician. Născut la 9 nov. 1940 în Sibiu
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1964).
158. TRANDAFIRI DE AUGUST; acrilic pe lemn; 460 X 660 mm; nesemnat, ne-

datat; nr. inv. 278

PALLOS IUTTA

Pictor. Născută la 12 ianuarie 1925 la Reghin
Studii; Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1948-1954).
159. IARNA I; ulei pe pînză; 1000 X 760 mm; semnat în dreapta jos cu verde:
Pallos Sch. I. (19)64; nr. inv. 46

pe pinză; 1430 X 1130 mm; semnat în stînga jos cu alb: PalSch. I (19)67; nr. inv. 171

160. IARNA 11; ulei
loş

PAPADOPOULOS

ANDONIS

Pictor. Născut la 18 mai 1940 Vrisica - Grecia
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1959-1965).
161. REPAUS; ulei pe pînză; 1000 X 700 mm; semnat în dreapta sus cu creionul:

Papadopoulos, nedatat; nr. inv. 65
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162. TREI FEMEI; ulei pe

pinză;

1000 X 810 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 131

163. PORTRET; ulei pe carton; 600 X 490 mm; semnat în dreapta jos maro: A. Papadopoulos, 1967; nr. inv. 172

PAŞTINA

OVIDIU

Născut la 20 nov. 1934 la Alba-Iulia
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj, (1959)

Pictor.

164. MUNTEANCA; ulei pe carton; 700 X 590 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. ;36G

DRAGUŢ

PATULEA

GABRIELA

Născut la 28 martie 1935 la Tulcea
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Pictor.

Bucureşti

(1959).

165. TINEREŢE; ulei pe pînză; 1050 X 1200 mm; semnat în stînga jos cu negru:
G.P .. nedatat; nr. inv. 296

POP AUREL
Născut la 3 septembrie 1921 in
Studii: Institutul de Arte Frumoase,

Pictor.

Oşorheiu, jud.
Bucureşti şi

Bihor
la Budapesta (1941-1948).

166. DUPA PLOAIE; ulei pe pînză; 600 X 800 mm; semnat în stinga jos cu galben: A. Pop, nedatat; nr. inv. 276

POPESCU NEGRENI

ION

Pictor. Născut la 2 ianuarie 1907 în Negreni, jud. Argeş
Studii: Academia de Arte Frumoase, Bucureşti (1927)
167. STRABUNUL; ulei pe pînzâ; 1000 X 810 mm; semnat in dreapta jos cu creionul: Negreni (19)80; nr. inv. 444

POPESCU

NICOLAE (NIC HI)

Pictor, grafician. Născut la 28 iunie 1915 la Bucureşti
Studii: Academia de Arte Frumoase, Bucureşti (1941)
168. PE OGOARELE PATRIEI; ulei pe pinzâ; 1150 X 1150 mm; semnat in dreapta
jos cu maro: N. P., 1979; nr. inv. 446
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PETRE

Pictor. Născut la 22 nov. 1938 la Sibiu
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

(1966)

169. GOSPODARIE; ulei pc pînză; 900 X 900 mm; nesemnat, nedatat; nr. inv. 367

PILIUŢA

OONSTANTIN

Pictor. Născut la 4 februarie 1929 la Botoşani
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

170. PE G!NDURI; ulei pe
C. Piliuţă; nr. inv. 410

pînză;

Bucureşti

(1950).

910 X 910 mm; semnat in stînga jos cu maro:

PISO

LUCIA

Pictor. Născut la 10 aprilie 1914 în Milaş, jud.
1972 la Cluj.
Studii: Academia de Arte Frumoase Cluj.

Maramureş;

decedată

la 3 febr.

171. NATURA STATICA; ulei pe carton; 640 X 540 mm; nesemnat, nedatat; nr.
inv. 122
172. INOCHENTIE MICU; ulei pe

pînză;

900 X 695 mm; semnat jos la mijloc cu

negru: Piso; nr. inv. 194
173. GHEORGHE LAZAR; ulei pe
cu negru: Piso, nedatat; nr. inv. 228

pînză;

1000 X 800 mm; semnat in stinga jos

174. PORTRET DE FETIŢA; ulei pe pînză; 810 X 650 mm; semnat în stinga jos

cu npgru: Pisa, nedatat; nr. inv. 453

POPOVICI
Pictor. Născut la 26 martie 1926 in laşi
Studi.i: Academia de Arte Frumoase din

LEANDRU

Iaşi,

(1929-1933)

175. COPAC RUGINIU; tempera pe carton; 700 X 500 mm; nesemnat, nedatat;
nr. inv. 140.

POPA

ANGELA

BRADEAN

Pictor. Născută la 3 august 1934 in Iaşi
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

(1959).

P. M. BADIU

"826

176. FLORI DE TOAMNA ŞI FRUCTE; ulei pe
dreapta jos cu negru: A.P. (19)79; nr. inv. 398

pînză;

500 X 500 mm; semnat în

177. !MPRIMAV ARARE; ulei pe pînză; 895 X 600 mm; semnat în dreapta jos cu

negru: A.P. (19)81; nr. inv. 445.

RON! NOEL

Pictor

şi

grafician.

Născut

FLORIN

la 20 nov. 1912 la Vaslui.
Bucureşti (1935).

Studii: Institutul de Arte Frumoase -

178. LA C!MP; ulei pe pinză; 1170 X 890 mm; semnat în stinga jos cu
N. Roni, nedatat; nr. inv. 368.

SAVONEA

Pictor.

Născut

VASILE

la 1 ianuarie 1932 la Aiud.
Bucureşti,

Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",
179. TOAMNA LA MUNTE; ulei pe

cu

roşu:

maro:

pînză;

(1958).

650 X 800 mm; seml\{lt în stînga

jos

V. Savonea, 1979; nr. inv. 448

180. PEISAJ MARIN CU PLATFOR.l\fA DE FORAJ; ulei pe pînză; 1110 X 815 mm;

m'semnat, nedatat; nr. inv. 449

SECRIERU

Pictor.

Născut

NICULIŢA

la 1 februarie 1938 la Rupea, jud. Vaslui.
Bucureşti,

Studi.i: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",
181. I. C. FRJMU; ulei pe
gru: N.S. (19)81; nr. inv. 452.

pînză;

900 X 650 mm; semnat în dreapta jos cu ne-

SEVASTRE

Pictor.

Născut

(1966).

la 28 septembrie 1926 la

ŞTEFAN

Ionăşeşti,

jud.

Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Neamţ.

Bucureşti,

(1951).

182. PEISAJ LA BRAILA; ulei pe carton; 960 X 700 mm; semnat cu creion ne-

gru în stînga jos:

Şt.

Sevastre (19)57; nr. inv. 298.
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a MIAZ

IOAN

Născut la 19 dec. 1898 la Fericei, jud. Sălaj. Privind creaţia lui Ioan Sima
vezi consideraţiile cronologice şi statistice făcute de criticul de artă M. Ţoca (Pictori clujeni, Cluj-Napoca, 1977).
Studii: Facultatea de Drept, Studii de pictură în atelierele pictorilor Acs (Cluj),
Frcilich (Viena), Academie de la Grande Chaumiere Paris.

Pictor.

183. PEISAJ CITADIN; ulei pe
maro: I. Sima, 1964; nr. inv. 44

pinză;

940 X 700 mm; semnat în stînga jos cu

184. FLORI; ulei pe carton; 500 X 600 mm; semnat in dreapta jos cu maro: I.
Sima (1)964; nr. inv. 142.
185. MONUMENT ARHITECTONIC; ulei pe pînză; 620 X 510 mm; semnat în
dreapta jos cu siena: I. Sima, nedatat; nr. inv. 173.
186. TINARA ŢARANCUŢA; ulei pe pînză; 648 X 540 mm; semnat în stinga jos
cu siena: I. Sima (19)72; nr. inv. 233.

SCHWEITZER

CUMPANA

HUDOLF

Pictor. Născut la 27 iulie 1932 la Cluj.
Studti: Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu" din Cluj (1951-1957).
187. CASA NOUA LA DUMITRA; ulei pe pînză; 1150

X 1010 mm; semnat în

dreapta jos cu maro: P. Sima (1)964; nr. inv. 54.
188. VESTIGII; ulei pe carton; 920 X 650 mm; semnat in dreapta jos cu negru:
P. Sima, nedatat; nr. inv. 195
189. SARBATOAREA REPUBLICII: ulei pe pînză; 795 X 845 mm; semnat
dreapta jos cu siena: P. Sima, nedatat; nr. inv. 235.

în

190. VlRSTELE TRANSILVANIEI; ulei pe pînză; 1150 X 1000 mm;
dreapta jos cu ocru: P. Sima, nedatat; nr. inv. 220.

în

191. OMAGIU REPUBLICII; ulei pe

cu

roşu:

pinză;

semnat

900 X 800 mm; semnat in dreapta jos

P. Sima, nedatat; nr. inv. 316.

192. BUREBISTA; ulei pe pînză; 520 X 670 mm; semnat in dreapta sus cu alb:
P. Sima, nedatat; nr. inv. 326.

SOHWEITZER

CUMPANA

RUDOLF

Pictor. Născut la 9 mai 1886 la Pitesti; decedat în 1975.
Studii: Academia de Arte Frumoase Berlin (1904-1908)
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193. STRADA LA PARIS; ulei pe

maro: Paris, Schweitzer
194. POPAS; ulei pe

tzer

Cumpănă,

Cumpănă

pînză;

-

800 X 655 mm; semnat în stînga jos cu
1932; nr. inv. 120.

pînză;

620 X 470 mm; semnat în stînga jos cu

roşu:

Schwei-

nedatat; nr. inv. 121

SVINŢIU

VIRGIL

Pictor. Născut la 2 martie 1938 la Brăila
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1957-1963)
195. NATURA STATICA; ulei pe pînză; 900

X 680 mm; nesemnat, nedatat; nr.

inv. 67

SVOBODA

MARGARETA

Pictor. Născută la 17 nov. 1921 la Careni, jud. Timiş
Studii. Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1949-1955).
196. ŢARANCI DIN VISCRI; ulei pe pînză; 995 X 790 mm; semnat în dreapta jos
cu siena: Svoboda (19)72; nr. inv. 234
197. LA CHERHANA; ulei pe
roşu:

pînză;

750 X 650 mm; semnat în dreapta sus cu

Svoboda, nedatat; nr. inv. 174

SUHAR

LIVIU

Picior. Născut la 17 februarie 1943 la Iacobeni, jud. Suceava.
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1967).
198. PORTRET; ulei pe pînză; 560 X 445 mm; semnat în dreapta jos cu maro:
L. Suhar (19)77; nr. inv. 451

ŞAINELIC

ALEXANDRU

Pictor. Născut la 15 iunie 1929, la Şomcuta Mare, jud. Maramureş
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj, (1956).
199. 25 ANI DE LA ELIBERAREA PATRIEI (lNVINGATORll); ulei pe carton;
990 X 850 mm; semnat în stînga jos cu negru: A. Şainelic - 1968; nr. inv. 203

ŞARAMAT

SANDA

Pictor. Născută la 22 martie 1927 la Bucureşti.
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

(1954).

Colecţia

de

artă plastică contemporană

200. PROCLAMATIA DE LA IZLAZ; ulei pe

pinză;

829

a MIAZ

1200 X 1000 mm; nesemnat,

nedatat; nr. inv. JOO.
201.

ClNTAREA ROMANIEI; ulei pe pînză; 1100 X 1000 mm; semnat în dreapta
Şaramăt (19)81; nr. inv. 382

jos cu maro: S.

ŞCHIOPU

ANDREI

Pictor. Născut la 11 feb. 1946 la Arad,
Studii: Institutul Pedagogic, Facultatea de Arte Plastice (1965-1968)
202.

ocru:

ORAŞUL
Şchiopu,

VECHI; ulei pe pînză; 1060 X 780 mm; semnat în dreapta jos cu
nedatat; nr. inv. 196

SUVAILA BENONE
Pictor. Născut la 27 octombrie 1940 la Agnita, jud. Sibiu
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucureşti, (1965).
203. LA PORTIŢA; ulei pe
B. S. (19)80; nr. inv. 405

pînză;

500 X 500 mm; semnat in dreapta jos cu negru:

TOMPA

MIHAI

Pictor. Născut la 6 octombrie 1931 la Turda.
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj, (1956).
204. RASCOALA; ulei pe pînză; 750 X 6ŞO mm; semnat în dreapta jos cu alb:
Tompa, nedatat; nr. inv. 307

TOTH

SZOCS

ILONA

Pictor. Născută la 12 sept. 1930 la Mediaş
Studii: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu" Cluj (1951-1957).
205. ANGELA; ulei pe pînză; 1600 X 1010 mm; semnat în stinga
T. SzUcs I. 1964; nr. inv. 14.

jos cu

alb:

206. ORAŞUL; ulei pe placaj; 620 X 600 mm; semnat în dreapta jos cu negru:
SzUcz I. 1967; nr. inv. 175

53 - Acla Mvsei Porolissensis -

voi. Vlll,11984
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TOTH

LASZLO

Pictor. Născut la 13 iulie 1933 la Satu Mare
Studti: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu", Cluj (1951-1958).
207. PICTORIŢA; ulei pe pînză; 1500 X 800 mm; semnat în stînga jos cu
Toth Laszlo, nedatat; nr. inv. 176

VERGULESCU

roşu:

SPIRU

Pictor. Născut la 13 septembrie 1934 la Slatina
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu",

Bucureşti (1961).

208. C. D. ROSENTHAL; ulei pe pînză; 1000 X 810 mm; semnat în stînga jos cu
negru: S. Vergulescu, nedatat; nr. inv. 295

VIŞAN

OCTAVIAN

Pictor. Născut la 15 iunie 1933 la Petricani, U.R.S.S.
Studii: Institutul de arte Plastice .•N. Grigorescu", Bucureşti (1960).
209. DRUMUL: ulei pe carton; 340 X 710 mm; semnat în dreapta jos cu albastru:
nedatat; nr. inv. 221.

Vişan,

210. PRIMAVARA PE DEALURI; ulei pe carton; 800 X 680 mm; semnat în dreapta jos cu roşu: Vişan, nedatat; nr. inv. 222
211. SEPTEMBRION V; ulei pe
siena: Vişan (19)79; nr. inv. 385

pinză;

920 X 850 mm; semnat în dreapta jos cu

212. CARIERA DE PIATRA; ulei pe pinză; 920 X 850 mm; semnat in dreapta jos
cu galben: Vişan (19)80; nr. inv. 386
213. PEISAJ DIN TRANSILVANIA; ulei pe

pînză;

815 X 810 mm; nesemnat, ne-

datat; nr. inv. 390.

VREME

Pictor.

Născut

LEON

la 22 iulie 1930 la Noul Caragaci -

U.R.S.S.

Stud.U: Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu" Cluj (1957).

214. FLORI; ulei pe carton; 650
Vreme, nedatat; nr. inv. 209.

x 540 mm; semnat cu creion in dreapta
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VREMIR

Pictor.

Născut

831

MIRCEA

la 19 martie 1932 la Lipoveni, jud. Neamţ.
„I. Andreescu" din Cluj (1951>--1955)

Studii: Institutul de Arte Plastice

215. DISCUŢIE; ulei pe carton; 1250 X 1000 mm; semnat in sUnga sus cu negru:
M. Vremir (19)62; nr. inv. 43.
216. NATURA MOARTA; ulei pe pînză; 960 X 760 mm; semnat in dreapta jos cu
:roşu:

M. Vremir, nedatat; nr. inv. 129.

:217. FLORI; ulei pe carton; 900 X 700 mm; semnat în stinga jos cu ocru: M. Vre-

:mir, nedatat; nr. inv. 177
NOTA: Lucrările însemnate cu asterisc figurează in
de artă a Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău.

expoziţia

de

bază

a

secţiei

LISTA LUCR.ARILOR
Abrudan Petre
Abodi Nagy Bela
Apostol Nicolae
Apostu Gheorghi
Bănică Maria
Bălaşa Sabin
Bimbea Dan
Botis Teodor
Brodeală N atali'a
Brudaşcu Cornel
Ciupe Aurel
Codiţă Pavel
De.metrescu Duval V.
Elaş Leonid
Erdoo Tibor
Florean Liviu
·Frimu Vladimir
Fiil0p Antal Andor
Gavrna11 Gavril
Greculesl Elena
Grigore Ion
Henri Catargi
Iacob Carolina
Idozan Semproniu
nea Dinu Constantin
Lazăr Anton
Mărgineanu Viorel
Mermeze Geta
Mitrea Ion
Modllcă Eftimie
Mohi Sandor
Musceleanu Ioan
Nemeş Sabin

-

.,..--

Ctitorii zilelor noastre (1)
Flori (4)
Simion Bărnuţiu (9)
Fete pe dmp (13)
La chemarea lui Aveam Iancu (23)
Prietenie de luptă (24)
Nicolae Iorga {27)
Femei·a de interior (36)
Centrul Zalăului (41)
Intilnire de lucru (45)
Natură statică cu ulcică albastră (48)
In Deltă (52)
Strada (65)
Dacii (67)
Strungarii (70)
Miireasa (73)
Peisaj din parcul Bonţida (74)
Floarea soarelui (76)
Tulnicărese în Apuseni (78)
Ţăranca (81)
Peisaj de vară (82)
Ofrandă (93)
Fetiţă cosind (99)

Sinteza timpului (101)
La afine (102)
Flori (109)
Flori (112)
M-aternitate (116)
Gelu 129)
Moise Grozea (131)
Autoportret cu pensulă (134)
Peisaj (139)
Natură statică cu vas alb (154)
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Palloş Iutta
Popescu Negreni Ion
Piliuţă Constantin
Piso Lucia
Sima Paul
Schweitzer Cumpăna R.
Suhar Liviu
Sainelic Alexandru
Sa.ramat Sanda
Toth Sziics llona
Vergulescu Spiru
Vremir Mircea

P. M. RADIU
-

Iarna I (159)
Străbunul (167)
Pe ginduri (170)
Portret de fetiţă (174)
Burebista (192)
Popas (194) ·
Portret (198)
lnvingătorii (199)
Cintarea României (201)
Oraşul (206)
C. P. Rosenthal (208)
Discuţie (215)
PIA MARIA BADCU
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THE CONTEMPORANEOUS ART. COLLE,CTl(>N OF THE MUSEUM OF·
HISTORY ANO ART OF, ZALAU.'J. 'THE PAINTINGS
.··,

(Su m mar:.Y)
The Museum of flistory and Art of Zalău was founded in 1951 and was reorganised in 1971. The Museum bas three departments: ancient history (archaeoIogy), fine arts and folk art.
,
Thc collection of fine arts was founded in 1965. It begun with 55 paintings,
sculptures and drawings, a gift from the town council of Cluj. Then, their number
increased to 456.
The majority of the paintings, dealt with in the paper arc done by artists from
the city, of Cluj-Napoca (some of 'them: born în the Sălaj district), Bucharest, Baia
Mare, Timişoara and Oradea.
,.
..
Up to 1981 thc paintings were exhibited -0ţi:ly on SJ?ecial occasions in various
places in the town. The painter Ion Sima, born in the district of Sălaj, made a
valuable gift of his numerous paintings to the Museurn. Thus, the ·lon Sima gallery came into being, as a part of the Art Gallery of the Museum;· 'Later on, in
1983, a· new wing of the Art•·Gallery was built and more paintigs 'could be exhibited ..
The paintings of the Art Gallery show a great the.matic and technical variety:
the artists whose paintings are present in the Gallery belong to various generati.ons and art-schools.
,
C. Baba, A. Ciupe, H. Catargi, M. Eleutheriade; R. Schweitzer, V. Frimu,
A. Mohi belong to the older generation. S. Bălaşa, C :· Blendea, Tr. Brădean, V.
Crişan, V. Mărginean, I. Mitrea, G. Năpăruş, A. Ned'el, P. Sima belong to the
middle generation. The youngs ones are G. Apostu, T. Botiş, I. Grigore, S. Ilfoveanu, C. Iacob.
The paper ends with a catalogue of the paintings and somc remarks on the
theme and techniques of the various paintings. lts main purpose is to. contribute
to a better knowledge of the paintings in the Art Gallery of the Museum.
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RAPORT DE ACTIVITATE A MUZEULUI JUDEŢEAN
DE ISTORIE ŞI ARTA DIN ZALAU PE ANUL 1983

1ntreaga activitate

depusă

de oamenii muncii de la M.I.A.Z. a fost

axată pe realizarea activităţilor celor 3 funcţii importante ale muzeului
- funcţia de cercetare - constituire (îmbogăţire) a patrimoniului, funcţia de conservare şi evidenţă a patrimoniului existent în judeţ şi munca
cu publicul îndeplinind funcţia educativă a muzeului.

Fiecare muzeograf a avut de realizat tema de cercetare propusă în
planul de muncă aprobat pe anul 1983. Secţia de istorie veche a continuat cercetarea epocii vechi prin săpăturile efectuate la: Crasna - aşe
zare de epoca bronzului realizată de tov. Eva Lak6 care a efectuat şi un
mic sondaj arheologic de salvare în hotarul Zalăului - zona Valea Miţei (aşezare aparţinînd sfîrşitului epocii neolitice) verificînd şi zona excavată în oraşul Cehu-Silvaniei unde a fost deranjat un cimitir feudal.
Romanizarea populaţiei dacilor liberi şi continuitatea elementului autohton în perioada formării popoTului român au fost studiate p.rin să
păturile efectuate la Panic şi Zalău Valea Miţei de către Alexandru
V. Matei, care a identificat şi cercetat în aceste puncte două cuptoare
de ars vase şi mai multe locuinţe datate în sec. III-IV e.n.
Colectivul muzeului nostru lucrează, în colaborare cu membrii Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca, la cercetarea obiectivului principal pentru studiul vieţii romane şi continuitatea populaţiei daco-romane în această zonă municipium-ul roman Porolissum.
Ştefan Bajusz cercetează amfiteatrul oraşului, decopertînd pe lîngă poarta de intrare de pe latura de est a amfiteatrului şi 6 carceres-uri situate
de o parte şi de alta a intrării principale. Alexandru V. Matei a continuat cercetarea complexului de clădi.ri civile de pe Terasa sanctuarelor,
zonă unde urmează să fie construit „Muzeul complexului
arheologic
daco-roman Porolissum", organizînd şi supraveghind efectuarea în bune
condiţii a lucrărilor de conservare la cele 7 obiective prevăzute pentru
a fi conservate în anul 1983.
Prin materialele arheologice descoperite în campania de săpături
din acest an, colecţiile muzeului s-au îmbogăţit cu peste 25.000 piese,
ajungîndu-se asHel la numărul de 80.005 piese înregistrate în inventarul secţiei de istorie.
Documentîndu-se pentru cercetarea istoriei medievale a judeţului
Sălaj, Elena Musca a studiat evoluţia aşezărilor rurale, întocmind peste
1.200 fişe pentru localităţi existente care alcătuiau comitat€le Crasna,
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Solnocul de Mijloc şi Dăbîca, întocmind repertoriul pentru aşezările· din
sec. al XV-lea. In paralel a studiat evenimentele social-politice ale perioadei, completînd tematica secţiei de istorie medie pe care a întocmit-o în anul trecut.
In anul 1983 Ioan Musca s-a documentat şi a studiat epoca modernă, încerdnd să surprindă specificul dezvoltării judeţului Sălaj în această perioadă, finalizînd tema de cercetare avută în domeniul etnografiei,
specialitate în care a lucrat pînă aproape de începutul anului 1983, preocupîndu-se şi pentru completarea fondului de piese pentru această perioadă, prelucrînd şi inventariind împreună cu tov. Cornel Grad fondul
documentar Silviu Papiriu Pop.
In cadrul temei de cercetare pentru epoca contemporană „Viaţa social-politică sălăjeană în perioada interbelică (1919-1940)" Cornel Grad
a întreprins peste 40 de zile de iteren pentru identificarea surselor bibliografice şi documentare la: Filiala Sălaj a Arhivelor Statului,
D.G.A.S. - Bucureşti şi Arhivele Marelui Stat Major al Armatei Române, realizînd un plan cadru pentru studierea principalelor etape ale
istoriei politice interbelice a judeţului Sălaj, a personal1tăţilor locale legate de aceasta, completînd clişoteca documentară cu 20 filme a 36 poziţii ce reprezintă materialul documentar cercetat cu ocazia deplasări
lor, material necesar în perspectiva realizării .secţiei epocii contemporane.
In cadrul temei de cercetare „Creatori contemporani din Sălaj"
Ioan Goia a studiat bibliografia necesară temei avute, adunînd în acest
an materialul documentar, completînd fişe de creatori din cOIIllunele
Buciumi şi Cizer. In acest an a efectuat o deplasare de o săptămînă în
cadrul cercetării naţionale pentru Atlasul Etnografic al României, transcriind chestionarele folosite pentru arhiva muzeului.
In cadrul secţiei de artă plastică Maria Badiu a avut planificată
pentru anul 1983 ca temă de cercetare „Piotori, sculptori şi graficieni
în colecţiile particulare din Sălaj", depistarea şi întocmirea fişelor. In
acest scop a extras din registrele de declaraţii de la oficiu datele deţi
nătorilor, urmînd ca în anul 1984 să se deplaseze pe teren pentru întocmirea fişelor necesare în V·ederea realizării unui catalog. în anul 1983 a
realizat 63 fişe de autori pentru completarea catalogului secţiei de artă,
cu ultimele lucrări intrate în colecţie în anul 1983, pregătind şi predînd
pentru tipar acest catalog. Tot în acest an a fost îmbogăţită colecţia de
artă a muzeului prin rselecţionarea a 40 de lucrări de artă plastică, lucrări donaite apoi muzeului de către pictorul Ioan Sima, în total secţia
de artă a muzeului nostru avînd 713 piese.
In cadrul Oficiului pentru patrimoniul cultural naţional, muzeografii specialişti au continuat munca de cercetare a patrimoniului pe
domeniile specializate. Astfel Ştefan BajUJSz în cadrul temei „Meşteşu
gurile medievale" a cercetat obiectele din cositor, finalizînd cercetarea
şi la obiectele de cult din argint. Ana Cînda a continuat studiul cărţii
vechi străine, adunind materiale pentru Catalogul cărţii vechi româ-
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(IV). Doina Raus a determinat o parte din flora de primăvară de
la „Stanii Cliţului" realizînd fotogTafiile necesare şi documentîndu-se
pentru studierea pădurii Lapiş - temă de cercetare prevăzută pentru
anii 1983-1984. Horia Ciovîrnache a continuat în acest an studiul şi
documentarea pentru tema de cercetare „Obiceiuri de iarnă în Sălaj",
întocmind fişele necesare, efectuînd înregistrări în perioada sărbătorilor
de iarnă.
Rezultatele muncii de cercetare au fost valorificate prin lucrările
ştiinţifice elaborate de către toţi muzeografii, lucrări susţinute la sesiunea anuală a muzeului nostru din 15-16 noiembrie 1983, lucrări care
au fost pregătite şi predate pentru a apare în revista muzeului Acta
Musei Porolissensis VIII, sau la alte reviste din ţară după cum urmează:
- Eva Lak6, „Rezultatele cercetărilor de la Crasna", iar în colaborare cu Tudor Soroceanu de la Muzeul de istorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca a predat pentru Acta MP VIII lucrarea „Depozitul de bronzuri de la Dragu".
- Alexandru V. Matei comunicarea „Despre un cuptor de ars vase
ceramice descoperit în aşezarea dacilor Ii.beri de la Zalău - Valea Miţei" pentru sesiunea de la Zalău, predînd pentru Acta MP VII lucrarea
„Venus de Ia Porolissum" iar în colaborare cu Eugen Chirilă de la
Institutul de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca lucrarea „Tezaurul
monetar de la Cuceu".
- Elena Musca „Repertoriul localităţilor din Sălaj în secolul al
XV-lea".
- Ioan Musca „Procedee şi unelte tradiţionale de pescuit pe cursul
sălăjean al Someşului (II)".
- Cornel Grad: „Reuniunea Femeilor Române Sălăjene; încercare
de monografie"; „Documente militare româneşti inedite despre stările
de lucruri din comitatele vestice după 1 Decembrie 1918"; „Consecinţele şi învăţămintele Dictatului de la Viena în lumina unor documente
inedite"; „Emisiunile radio româneşti pentru Ardealul de Nord (19411944)"; comunicări susţinute la sesiunea muzeului, predînd pentru Acta
.'11P VIII: „Consecinţele şi învăţămintele Dictatului de la Viena în lumina unor documente inedite - Reclamaţiile româneşti adresate Comisiei de ofiţeri din Cluj", în colaborare cu Doru E. Goron „Reuniunea Femeilor Române Sălăje.ne". Pentru anuarul Crisia 1983 lucrările „Patru
documente inedite despre situaţia românilor din circumscripţia consulară a Oradiei în anii 1943-1944" finalizată în anul 1982 şi apărută în
anul 1983, iar în colaborare cu Viorel Faur „Noi mărturii documentaredespre conitribuţia românilor din Crişana Ia făurirea statului naţional
unitar".
- Ioan Augustin Goia „Principii de organizare a colecţiilor muzeale
şcolare", susţinînd la sesiunea de la Zalău comunicarea „Puncte de vede.re privind problematica păstoritului agricol local", predînd pentru
Acta MP VIII lucrarea „Cîteva repere privind procesul de marcare socială a spaţiului locuinţei ţărăneşti tradiţionale".
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Maria Badiu a predat pentru anuarul muzeului lucrarea „Colec-

ţia de artă plastică contemporane a Muzeului de istorie şi artă din Zalău. I. Pictură".
- Ştefan Bajusz comunicarea „Lucrări ale turnătorilor de cositor
din Sighişoara în Sălaj" la sesiunea din Zalău, iar pentru Acta MP VIII
„Obiecte din cositor în Sălaj".
- Ana Cînda comunicarea „Trei cărţi bibliofile în colecţia de carte
veche de la Arhivele Statului Zalău" pentru sesiunea muzeului iar pentru Acta MP VIII lucrarea „Colecţiile de carte veche românească în de-

pozitele eparhiale de la Şimleu-SiJvaniei şi Zalău". In anul 1983 a redactat partea a IV-a a „Catalogului cărţii vechi româneşti din judeţul
Săllaj" şi „Carte bibliofilă străină" în Sălaj (sec. XVI-XVII)".
- Doina Raus comunicarea „Studii floristice asupra mlaştinii de
la „Băile Iaz", finalizare a temei de cercetare avute în anul 1983, iar
în coJaborare cu Dan Munteanu de la Centrul de cercetări botanice din
Cluj-Napoca comunicarea „Documentaţii privind instituirea unor rezervaţii naturale pe teritoriul judeţu:ui Sălaj", comunicări susţinute la sesiunea muzeului şi predate pentru Acta MP VIII.
Horia Ciovîrnache comunicarea „Asupra unei culegeri de folclor"
predată pentru Acta MP VIII.
Corneliu Zebacinschi în colaborare cu Ioan Ciocian comunicarea
„Biserici de lemn cu altare semicirculare din Sălaj" predată pentru Acta
MP VIII.
- Ana Pop comunicarea „Tezaurul de bronzuri de la Sîg, restaurare-conservare" predată pentru Acta MP VIII.
Au participat cu comunicări ştiinţifice 12 diferite sesiuni din ţară
tovar~ii: Ana Cînda la Tîrgovişte cu comunicarea „Vechi inverutare de
cărţi româneşti din satele care au aparţinut Chioarului" avînd pregătită
şi comunicarea „O carte bibHofilă din colecţia Bibliotecii documentare a
Casei personalului didactic Zalău"; Alexandru V. Matei cu comunicarea „Despre aşa-zisa ceramică romană ştampilată de tip Porolissum" şi
Stefan Bajusz „Lucrări ale turnătorilor de cositor din Cluj descoperite
în SăJaj" la sesiunea Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, iar Alexandru V. Matei cu comunicările: „Rezultatele cercetărilor
din aşezarea dacilor liberi de la Panic" şi „Rezultatele cereetărilor efectuate în municipium-ul roman Porolissum" la cea de-a „XVII-a Sesiune
de rapoarte privind cercetarea arheologică desfăşurată în anul 1982" ce
a avut loc în ziJele de 23-24 martie 1983 la Ploieşti.
Preocupările specialiştilor muzeului pentru activitatea de conservare şi evidenţă a patrimoniului este reliefată şi de faptul că în acest
an a început să funcţioneze din plin laboratorul de restaurare al muzeului nostru, fiind dotat cu minimum de il11stalaţii şi ustensile necesare
muncii de restaurare şi conservare a pieselor de muzeu, un prim lot de
cîteva sute de piese fiind deja restaurate şi conservate.
In acest an au fost continuate lucrările de conservare a monumentelor arheologice din municipium-ul roman Porolissum. În anul 1983
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printr-o bună organizare a muncii directe pe şantier itoate monumentele
cercetate şi rămase neconservate din anii anteriori au fost conservate,
reuşind în acest an să fie atins dezideratul deosebit ca, lucrările de conservare să ajungă din urmă lucrările de cercetare, lucru nereuşit de celela1te şantiere similare din ţară. Au fost prevăzute lucrări de conservarre
la următoarele monumente ale complexului arheologic: interiorul templului Libe:r-Bel-basilica paleocreştină completări de zidărie şi rnstuială
integrală, clădirile N. 5 N. 6, turnul de cuTtină de pe latura de vest
a castrului cu o porţiune din zidul de incintă, completarea zidului de
incintă de la porta praetoria la turnul din colţul de noird, principia construcţiile de pe latura de est şi de sud precum şi clădirile L.3 .şi L.4
de pe Te:rrusa Străjerilor, clădiri ce urmează să fie :restaurate obţinîndu
se astfel un spaţiu în cai:re să fie organizat Muzeul complexului arheologic daco-roman Porolissum. ln urma instalării şi a panourilor indicatoare cu textele explicative pentru fiecare obiectiv ce a fost conservat
în cadrul complexului, prin numărul imaTe a obiectivelor conservate in situ - complexul arheologic Porolissum 1se situează între cele mai
mari rezervaţii arheologice din ţara noastră, intrînd aiStfel în cirrcuitul
naţional şi internaţional de vizitaTe.
întreg colectivul de muzeografi specialişti a depus eforturi deosebite pentru completarea fişelor analitice de evidenţă a pieselor de patrimoniu existente în proprietatea muzeului şi în declaraţiile Oficiului pentru patrimoniu. În anul 1983 prin activitatea susţinută depusă precum
şi printr-o bună organizare a muncii s-au :realizat un număr de 4.830
fişe, deci cca. 1/3 din numărul total de fişe :realizat din momentul apariţiei Legii 63/1974 şi pînă în prezent, fiind trimise Consiliului Culturii
şi Educaţiei SociaJtste în acest an 2.087 de fişe deci aproape jumătate
din număTul total de fişe trimise în ultimii 10 ani, putînd spune aistfel
că anul 1983 este un an de :referinţă şi pentru acest domeniu de adivitate.
Prin grija forurilor judeţene de parrtid şi de stat şi în special a tovarăşului secretar Grigore Beldean a fost mărit spaţiul secţiei de artă
a muzeului cu încă cca. 370 mp. de e~pune:re. In ziua de 5 iulie 1983
a fost deschis publicului vizitator acest nou spaţiu în caire este expus
patrimoniul de artă, lucrările aflate în vechea colecţie a muzeului,
fiind expuse în cele 8 încăperi nou :realizate 97 lucrări de pictură, 24
lucrări de sculptură şi 11 lucrăiri de grafică, care împreună cu cele 141
lucrări de pictură şi grafică expuse în cadrul „Galeriilor de artă Ioan
Sima", :reprezintă un important lăcaş de cultură, ce contribuie din plin
la educaţia estetică a oamenilor muncii din judeţul Sălaj.
Printr-o bună organizare a muncii şi coordonare a activităţii specifice în anul 1983 muzeul a fost vizitat de 31.942 vizitatori, depăşind cu
6.942 vizitatori planul stabilit.
Îndeplinind cerinţele funcţiei educative a muzeului - munca cu
publicul, prin cele 139 de acţiuni ştiinţifice şi cultural-educative organizate la sediu şi în judeţ de către muzeografii specialişti în anul 1983,
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putem spune că
tică şi estetică a

muzeuJ şi-a adus o reală contribuţie la educaţia patriooamenilor muncii din municipiul şi judeţul nostru. Au
fost organizate 9 expoziţii temporare pe teme de artă şi istorie, 12 seri
muzeale, brigada muzeistică realizînd 16 deplasări în mijlocul unor colective de oameni ai muncii, fiind susţinute şi 93 de conferinţe avind organizat şi un cerc de prieteni ai muzeului. In anul 1983 la sesiunea muzeului nostru „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României" organizată
în colaborare cu Arhivele Statului - Filiala Sălaj, au fost prezentate în
cadrul celor 6 secţiuni un număr de peste 95 de comunicări, fiind sesiunea cu cea mai mare participare de pînă în prezent.
Tinînd cont de prevederile noii legi cu privire la introducerea acordului global şi la instituţia .noastră pentru întregul personal, obligativitatea îndeplinirii indicatorilor stabiliţi, cerindu-se fiecărui om al muncii
de la instituţia noastră îndeplinirea sarcinilor ce le rrevin prin statutul
de funcţiuni, depunînd şi o activitate colectivă susţinută vor fi duse la
îndeplinire şi sarcinile ce .stau în faţa muzeului prin planul prevăzut
pentru anul 1984, dorind astfel să facem ca muzeul prin toată activitatea depusă să devină un important pilon de cerrcetare şi unul din factorii principali ai educaţiei patriotice şi estetice a oamenilor muncii din
jMdeţul Sălaj.

ALEXANDRU V. MATEI

REPORT ON THE ACTIVITY OF THE MUSEUM FOR HISTORY
AND ART OF ZALAU FOR THE YEAR 1983

(Summary)
The paper deals with the activity of the Museum of History and Art of
during the year 1983. It consists of the following aspects:
- archaeological researches at the sites of Crasna (bronze age), Panic (frec
Dacians), Zalău - Valea Miţii (late neolithic and 3-rd century A.D.), Porolissum
(roman town and fort).
- conservation and restoration work at the site of Porolissum.
- the staff of the Museum contributed 35 papers at the symposia held in
various cities of this country and, especially, at the symposion „History and civilisation in the north-western Remania" held in Zalău. The papers will be published in the Acta Musei Porolissensis.
- the museum was visited by 31.942 people, especially pupils, workers.
- In July 5-th the new wing of the fine arts department was opened.
- by the end of 1983 the history and archeology department of the museum has
got 80.005 items, the fine arts department 713 and the etnography and folk art department 3.863 items.
- the staff of the museum took part in various educative and cultural activities, such as exhibitions, museal evenings, lectures.
The museum played an important part in the patriotic and cultural education of the working people of the district.
Zalău
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AAASH
ACMIT
ActaMuz
ActaArchCarp
ActaArchKob
ActaArchSz
ActaMN
ActaMP
Actes I CEB.
Actes VIII CISPP
AE
AEM
AFB
AIIA
AIIN
AISC
AJA
AkadErt
AKOG
Almanah Sf. Gheorghe
Aluta
AMET
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AnB
ArchAustr
Arch Ert
ArchKClzl
A:rchKorrblatt
ArhJug
A:rhMold
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Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae,
Budapest, 1, 1951 şi urm.
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru
Transilvania, Cluj, 1, 1926-1929; 2, 1929; 3, 1930-1931 ;
4, 1934-1938
Activitatea Muzeelor, Cluj, 1955-1956
Acta Archaelogica Carpatica, Krakow, 1, 1958 şi urm.
Acta Archaelogica, Kobenhaven, 1, 1930 şi urm.
Acta Archaeologica, Szeged, 1, 1958 şi urm.
Acta Musei Napocensis, Cluj, 1, 1964 şi urm.
Acta Musei Porolissensis, Zalău, l, 1977 şi urm.
Actes du I er Congres Europeen et Balcanique
Actes du VIII-e Congres International Scientifique
Annee Epigraphique, Paris
Archăologisch - Epigraphische
Mitteilungen,
Wien, 1,
1877-20, 1896
Aktuelle Pragen der Bandk:eramik, Szekesfehervar, 1972
Anuarul Institutului de Istorie (şi Arheologie) din ClujNapoca, Cluj-Napoca, 1, 1958 şi urm.
Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj (Sibiu), 1,
1921-10, 1945
Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, 1, 1928-5,
1949
American Journal of Archaeology, New York, 1, 1885 şi
urm.
Akademiai Ertesit6, Budapest, 1872-1943
Archiv fiir Kunde Osterreichischer Geschichtsquellen Wien,
1, 1848 -50, 1869
Muzeul Regional Sf. Gheorghe. Almanah 1879-1955, Tg.
Mureş, 1955
Aluta. Muzeul Regional Sf. Gheorghe, Sf. Gheorghe, 1,
1968 şi urm.
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,
1, 1966 şi urm.
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia, 1, 1939
-1942; 2, 1943-1945; 3, 1947-1949; 4. Studii şi Comucări. Acta Musei Regionalis Apulensis 5, 1965 şi urm.
Analele Banatului, Timişoara, 1, 1928-4, 1932
Archaeologla Austriaca, Wien, 1, 1949 şi urm.
Archaeologiai ErtesitO, Budapest (S.N.) 1, 1869 şi urm.
Archaeologiai K6zlemenyek, Budapest, 1, 1859-22, 1899
Archăologisches Korrespondenzblatt, Mainz
Arheologia Jugoslavica, Belgrad, 1, 1954 şi urm.
Arheologia Moldovei, Bucureşti, 1, 1961 şi urm.
Arhivele Olteniei, Craiova, 1, 1920-19, 1939
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ArhRozhl
Athenaeum
Atlas 1972
AVSL
Ausonia
B::matica
BAR
BCMI
Benes Auxilia
BerRGK
BKL
BMI
BSH
BSGR
BUL ASPR
CAH
Chiron
CIL
Civil ta
CNA
Cumidava
Crisia
CSIR
DA
Dacia
DACL
Daicoviciu Dacica
Dictionar IVR
DIR (D.I.R.)
DDME
DissPann
DolgCluj

DolgSzeged
DRH (D.R.H.)

Arheologicke Rozhledy, Praha, 1, 1949 şi urm.
Athenaeum, Pavia
The „Iron Gate" Complex Atlas, Bucureşti 1972
Archiv des Vereins fiir Siebenbtirgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu), 1843-1915
Ausonia. Rivista de la Societa Italiana di Archeologia e
Storia delie Arte, Roma
Banatica. Muzeul Judeţean de Istorie Reşiţa, Reşiţa, 1,
1971 ; 2, 1973; 3, 1975; 4, 1977; 5, 1979
British Archaeological Reports, Oxford
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti
J. Benes, Die rămischen Auxiliarformationen im unteren
Donauraum, în Sbornik Prad Filosoficke Fakulty Bmenske
University, E-15, 1970, p. 159-209
Bericht der Rămisch- Germanische Kommission, Frankfurt am Main, 1, 1904 şi urm.
Banyaszati es K6haszati Lapok, Budapest, 1913-1927
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti
Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historiquc,
Bucarest
Buletinul Societăţii Geografice Române, Bucureşti
Bulleti n of the Americcn School of Prehistoric Research,
Cambridge Massaschutes
Cambridge Ancient History, Cambridge
Chiron. Mitteilungen der Kommission fiir alte Geschichte
und Epigraphik der Deutschen Archaologischen Instituts,
Miinchen, 1, 1971 şi urm.
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin
Civiltă Romana in Romania, Roma, 1970
Cronica descoperirilor numismatice şi arheologice, Bucureşti,
1, 1920 - 9, 1945
Cumidava. Muzeul Judeţean Braşov, Braşov. 1, 1967 şi
urm.
Crisia. :Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, Oradea, 1, 1968
şi urm.
Corpus Signorum Imperii Romani
Ch. Daremberg - Edm. Saglio, Dictionnaire des antiquites
grecques et romaines, Paris, I-IV, 1877-1879
Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie, Bucharest, 1, 1924 - 12, 1948; N.S. Revue d'archeologie et d'histoire ancienne, Bucureşti, I, 1957 şi urm.
F. Cabrol - H. Leclercq, Dictionnaire d'archeologie clirctienne et de liturgie, Paris
C. Daicoviciu, Dacica. Studii şi articole privind istoria pămîn
tului românesc, Cluj, 1970
Dicţionar de istorie veche a Romaniei (Paleolitic - sec. X).
Bucureşti, 1976
Documente privind istoria României, Bucureşti
A Debrecenyi Deri Muzeum Evkănyve, Debrecen
Dissertationes Pannonicae, Budapest
Dolgozatok. Erdely Muzeum Erem es Regisegtărâbol,
Kolozsvar (Cluj). 1, 1910 - 10, 1919
Dolgozatok. A M. Kir. Horthy Mikl6s Tudomănyegyetem
Regisegtudomany IntezetebOl, Szeged, I, 1925 - 19, 1943·
Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Relaţii
între ţările române, Bucureşti
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EDR
EpigTaphica
Epoque PPJ
I~rdMuz

ETTK
Evk Nyiregyhâza
L'Europe
File de Istorie
FolArch
Forschungen
Germania
Glasnik ~IKIM
GlasZM
Gnomon
Goos Chronik
Grueber
Historica
HTRTE
Hyginus
IDR (I.D.R.)

ILS
(Christescu) IstMil
Ist Mitt
Ist Rom
JOAI
J.A.M, Evk
JPM. J~vk
JCC
Jahrbuch RGZM
JRS
JSKV
Klio
Kozle1.nenyek
KVSL'

Ephemeris Daco Romana. Anuario delie Scuola romana di
Roma, Roma-Bucureşti, l, 1923 - 10, 1945
Epigrapl.J.ica. Rivista italiana di epigrafia, Milano, 1, 1939
urm.
Epoque prehistorique et protohistoriqueen Jugoslavie,
Beograd 1971
Erdelyi :\Iuzeum, Kolozsv:ir (Cluj), l, 1860 - 50, 1945
f~rtekezesek a Tortcneti Tudomânyok Korebol, Budapest,
1867-1915
A .Nyiregyhâzi Josa Andrâs ::\Htzeum f.;vkony\·e, Xyiregyhâza, 1, 1958 şi urm.
L'.Europe la fin de l":ige de la picrre, Praga, 1961
File de Istorie. ::\Iuzcul de Istorie al Judeţului Bistriţa
Xăsăud, Bistriţa, 1. 1971, şi urm.
Folia Archaeologica, Burlapest, 1, 1939 ~i urm.
Forschungcn zur Volks und Landeskunde, Sibiu, I 1958 şi urm.
Germania. Anzeigcr cler Ri\tnisch-Gcrmanische Kommission
des Deutschen Arclleologischen Instituts, Berlin
Glasnik :\1uzej Kosovo i Metohija Prstine
Glasnik Zemalyskog Muzeja, Sarajevo
Gnomon. Kritische Zeitschrift fiir die gesamte klassische
Altertumswissenschaft, llerlin-Miinchen, 1, 1925 şi urm.
C. Goos, Chronik der archăologischen Funde Siebenbiirgens,
Hermannstadt (Sibiu). 1876
H.A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British
:lluseum, London, I-II, 1910.
Historica. Centrul de istorie, filologie şi etnografie din Craiova, Bucureşti, 1, 1970 şi urm.
A Hunyadmegyei Tortenelmi es Regeszeti Târsulat Evkonyvei, Deva, 1, 1880 - 22, 1913
Hygini
Gromatici
Liber de munitionibus castrorum.
Edidit A. von Domaszewski, Leipzig, 1887
Inscripţiile Daciei romane, Bucureşti, I, 1975 (diplomele
militare şi tăbliţele cerate) ; II (Dacia Inferior) ; III, l
(Dacia Superior - Banatul) ; III, 2 (Dacia Superior Ulpia Traiana)
H. Dessau, lnscriptiones Latinae Selectae, Berlin
V. Christescu, Istoria militară a Daciei Romane, Bucureşti,
1938
Istambuler Mitteilungen, Istambul, 1933 I. 1892, II, 1902
III 1916
Istoria României, Bucureşti, I, 1960; II, 1961 ; III 1964
Jahreshefte des Osterreichischen Archalogischen Instituts,
Wien, l, 1989 şi urm.
J6zsa Andrâs Muzeum Evkonyve, Nyiregyhâza, 1974
Jânnus Paunonius Muzeum Evkonyve, Pecs, 1958 şi urm
Jahrbuch der k.k. Central Cornmission, Wien, 1856-1861;
1903-1916
Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums
Mainz, l\fainz, 1, 1954 şi urm.
The Journal of Roman Studies, London, 1, 1911 şi urm.
Jahrbuch des Siebenbiirgischen Karpatenvereins, Hermanstadt (Sibiu), 1, 1891 - 30, 1922
Klio. Beitrage zur alte Geschichte, Leipzig, 1, 1901 si urm.
Kozlemenyek az Erdely Mttzeum Erem es Regisegtârâbol
Kolozsvăr (Cluj), 1, 1941 4, 1944
Korrespondenzblatt des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu), l, 1878 - 53, 1930
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Latomus
LIGUC
Limes 6 Stiddeutschland
Limes 8 Durham
Limes 9 Mamaia
Limes 1O Xanten

Limes 11 Szekesfehervâr
Lucr. Şt. Oradea
Macrea VDR
Marisia
Marv
l\Iannus
Marmaţia

Marsigli
Martian Repertoriu I
Materiale
MBBM
MCC
MFMErk
Milleker Delm
Mitt A.J
Mitr. Banat.
MTAE
MK Ert
Neigebaur Dacien
NumKozl
NZ
OmagiuDaicoviciu
Omagiu Kelemen
OpArch
Orban Szekelyfold
Ori gin
ORL B

Latomus. Revue des etudes !atins, Bruxelles, 1, 1937 şi
urm.
Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj
Vortrăge des 6.
Insternationalen Limeskongresses in
Stiddeutschland, Bonn, 1964
Roman Frontier Studies, Durham, 1969
Actes du IX-e Congres International d'Etudes sur Ies Frontieres Romaines, Mamaia, 1972 (1974)
Studien zur Militărgrenzen Roms. II. Vortrăge des 10.
Intemationalen Limeskongresses in der Germania Inferior,
Xanten, 1974 (1976)
Limes. Akt€n des XI Internationalen Limeskongresses,
Szekesfehervar, 1976 (1977)
Lucrări Ştiinţifice. Institutul Pedagogic Oradea
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969
Marisia. Muzeul Judeţean Tg. Mureş, Tg. Mureş, 1, 1965 şi
urm.
Marv. A Monthy Record of anthropological Science, 1, 1906 şi
urm.
Mannus. Zeitschrift ftir Vorgeschichte, Wtirzburg-LeipzigBonn, I, 1909 şi urm.
'
Marmaţia. Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare,
1,
1969 şi urm.
L.F. de Marsigli, Danubius pannonico-mysicus, I-IV H(lga
-Amsterdam, 1726
I. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa,
1920
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, I, 1953 - 8,
1962; 9, 1970; 10, 1973
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum
Hermannstadt (Sibiu), 1, 1930 - 12, 1948
Mitteilungen der k.k. Central Commission zur Erhaltung
und Erforschung der Baudenkmiiler, Wien, 1, 1856 şi urm.
A M6ra Perene Muzeum Evkilnyve, Szeged, I, 1964 şi nrm.
B. Milleker, Delmagyarorszâg regisegleletei,
Temesvar
(Timişoara). I, 1987; II, 1899; III, 1906
Mitteilungen der Archeologiches Instituts, Budapest
Mitropolia Banatului , Timişoara
Magyar Akademia Tudomâny Evkonyvei, Budapest
Muzeumi es Konyvtâri Ertesito, Budapest, 1, 1907- 10,
1916
J.F. Neigebaur, Dacien aus den "Oberresten des klassischen
Altertums, Hermannstadt (Sibiu), 1858
Numizmatikai Kozlony, Budapest
Numismatische Zeitschrift, Wien
Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani,
Bucureşti, 1960
Emlekkonyv Kelemen Lajos sztiletesenek 80-nadik evfordu16ja, Kolozsvâr (Cluj), 1957
Opuscula Archaeologica, Zagreb, 1, 1956 - 6, 1966
Orban Balazs, Szekelyfold lelrâsa, Budapest, I - VI, 18691871
The Origin of the Chipped Stone Industries of the Early
Farming Cultures ln Balkans. Warszawa-Krak6v 1982
Obergermanische raetische Limes der ROmerreicltes_
Abteilung B. Die Kastelle
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Orvos Termeszettudomany Ertesito, Bndapest, 18791948
I. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala es az ugynevezett
d&k ezsiistkincsek kerdese, Kolozsvar (Cluj), 1944
C. Patsch, Beitrăge zur Volkerkunde von Siidosteuropa,
I-VI, Wien, 1925-1937
M. Petri, Szilăgy vărmegye monographiăja, (Budapest),
I-VI, 1900-1901
Peuce. Studii şi comunicări de istorie, etnografie şi muzeok;>gie. Muzeul Deltei Dunării• din Tulcea, Tulcea, 1, 1970
ş1 urm.
Pharmazeutische Post. Zentral Organ fiir die Gesamtinteressen der Pharmazie. Offizieller Organ der osterreichischen
Pharmazisten Geselschaft, Wien
Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie. Muzeul de Arheologie şi Istorie Naţională Constanţa,
Constanţa, I, 1968 şi urm.
Potaissa. Studii şi comunicări, Turda, I, i 1978 ; 2, 1980 ;
3, 1982
Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge
Probleme de muzeografie, Cluj, 1960; 1964
Programm des evangelischen Gymnasiums in Schii.ssburg
(Sighişoara),
Schăssburg,
1873-1874
Prăhistorische Zeitschrift, Berlin-Mainz, 1, 1909 şi urm
Realencyclopădie
der klassischen Altertumswissenschaft.
Pauly-Wissowa-Kroll. Stuttgart, 1893 şi urm.
Regeszeti Fiizetek, Budapest
Revista Arhivelor, Bucureşti
Revista Muzeelor (şi Monumentelor), Bucureşti, 1, 1964 şi
urm.
Romer in Rumănien. Ausstellung des Romisch-Germanischen
Museums in Koln und Historischen Museums Cluj (-Napoca),
Koln, 1969
M. Roska, Erdely Regeszeti Repertoriuma, I, Kolozsvâr
(Cluj), 1942
Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti
Rad Vojvodanskih Muzeja, Novisad
Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museums, Frankfurt am Main, 1, 1910 şi urm.
Studii şi Articole de Istorie, Bucureşti
Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Deva (Hunedoara),
Deva, 1, 1937 şi urm.
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti,
1, 1950 şi urm.
Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Cluj
Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti, 1, 1957 şi
urm.
Studii şi Materiale de Istorie Medie, Bucureşti
Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, Bucureşti, 1, 1968 şi urm.
Slovenska Archeologia. tasopis Slovenskej Akademije Vied,
Bratislava, 1, 1953 şi urm.
Sitzungsberichte der Osterreichischen Akademie der Wissen~
schaften. Phil-Hist. Klass.e, Wien, 1848 şi urm.
Slavia Antiqua. tasopismo poswiecone starozytnosnma
slowanskim, Bratislava, 1, 1940 şi urm.
Sbomik Praci Filologicke Fakulty Bmenske University,
Bmo
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Starinnr. Organ sprskog arheolo§kog dru§tva, Beograd, 1,
1884 şi urm.
Studia Preistorica, Sofia
Studii Teologice, Bucuteşti
Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal Sibiu, Sibiu, 1,
1956 şi urm.
Studii şi Comunicări. Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie Caransebeş, Caransebeş, 1, 1975 şi urm.
Studii şi Comunicări.· Muzeul Judeţean de Istorie Piteşti,
Piteşti, 1, 1969 şi urm.
Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu
Mare. I, 1969 şi urm.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,
series Historia, 1, 1968 şi urm.
Studii. Revistă de Istorie, Bucureşti
A Magyar Tortenelmi Târsulat Evkonyve, Budapest
J. Szentklaray, Krass6vărmegye oshajdana, Budapest, 1900
Studine Zsvesti. Arheologiceskovo Ustavu Slovenskej Akademie Vied. Nitra
Studii Clasice, Bucureşti, 1, 1959 şi urm.
J. Szilagyi, A Daciai erodrendszer helyorsegei es a okatonai
teglabelyegek, în Diss Pann, III, 21, Budapest, 1946
Terra Nostra. Culegere de materiale privind istoria agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi apelor, Bucureşti,
1, 1970 şi urm.
Tortenelmi es Regeszeti Ertesito, Temesvar (Timisoara),
1, 1885 - 53, 1917 (serie nouă)
Tibiscus. Muzeul Banatului din Timişoara, Timişoara 1,
1971 şi urm.
Tabula Imperii Romani. L 34, Budapest, 1968, L 35,
Bucureşti, 1969
Gr. Tocilescu - manuscrise aflate la Academia R.S. Romania
K. Torma, A limes dacicus felso resze, Budapest, 1880
D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti,
1969
W. Wagner, Die Dislokation der romischen Auxiliarformationen in der Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien
und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1938
Wissenschaftlichen Mitteilungen des Bosnlsch-Herzegovinischen Landesmuseums, III, Heft. A. Archăologie, Sarajewo
Zbomik Radova Narodnog Muzeja, Beograd
Ziridava. Studii şi cerceUri. Muzeul Regional Arad, Arad,
1, 1967 şi urm.
Zbornik Stipskiat Naroden Muzej, Stip
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Fig; fig.
Frg; frg.
G;g
Gr; gros;

gr m
Inv.
I; î; h
hl
ht
i.e.n.
Jh.
Jud; jud.
Km; km
L
Lt

Lp
l
Im
lp

mm
Ms; ms
m
Muz; muz
N, nord
nn; n.n.
Nr.; nr.
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op. cit„
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bucată

; bucăţi
catalog
circa
centimetrul ; centimetri
coloana
comuna
diametrul
diametrul bazei
diametrul capului
diametrul fundului (părţii inferioare a vasului)
diametrul gurii
diametrul găurii de înmănuşare
diametrul maxim
diametrul pîntecelui (vasului)
departement
document
dosar
dreapta
editura
ediţia

era noastră
Est
exemplar
filă

fascicula
figura (ilustrată)
fragment ; fragmente
greutatea în grame
grosimea
grosimea maximă
inventar
înălţimea
înălţimea
înălţimea

literelor
toartei
înaintea erei noastre
Jahrhundert
judeţul

kilometrul ; kilometri
lungimea
lungimea totală
lungimea păstrată
lăţimea
lăţimea maximă

lăţimea păstrată

milimetrul ; milimetri
manuscris
metrul ; metri
muzeul
Nord
nota noastră
numărul ; numerele
pagina
opera citată
planşe ; planşele
raion (unitate administrativ teritorială)
regiune (unitate administrativ teritorială)
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S, Sud
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vol.
B.A.R. C-N
Arh. Stat.
B.C.S.
B.C.U.
B.R.V.
C.B.R.V.
D.G.A.S.
M.Ap. N.
M.St.M.
M.I.A.Z.
MIT
IN
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st.Inga
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volumul
Biblioteca Academiei R.S. România, Filiala Cluj-Napoca
Arhivele Statului
Biblioteca Centralii. de Stat, Bucureşti
Biblioteca centrală Universitarii., Cluj-Napoca
Bibliografia Românească Veche
Contribuţii la Bibliografia Românească Veche
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti
Ministerul Apărării Naţionale
Jrlarele Stat Major (al Armatei)
Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău
Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca
indice pentru inventarul părţii de istorie veche din MIT
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