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CUVINT !NAINTE

Anul 19-88, al treilea an al celui de-al optulea cincinal reprezintă· . o
în procesul amplu de dezvoltare în care se află
România. El a debutat sub semnul hotărîrilor Conferinţei Naţionale a
Partidului Comunist Român, al Raportului de o însemnătate excepţională
a secretarului general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, în
legătură cu măsurile necesare pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor
istorice ale Congresului al XIII-Zea al partidului. „lnfăptuirea planurilor
şi programelor economico-sociale, a obiectivelor strategice ale actualului
cincinal - spunea tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU la Conferinţa Naţională din decembrie 1987 impune ca o necesitate obiectivă dezvoltarea şi mai puternică a ştiinţei, învăţămîntului şi culturii ... Vom putea
realiza ... programele de dezvoltare socialistă a ţării numai şi numai cu
oameni ai muncii cu înalte cunoştinţe profesionale şi tehnice, cu înalt
simţ revoluţionar care să acţioneze în toate împrejurările de pe poziţia
cea mai înaintată în producţie, în ştiinţă, în riaţă, ca adevăraţi revolutionari!"
Activitatea ideologică, politico-educativă a avut întotdeauna, - aşa
·
cum s-a subliniat cu pregnanţă şi în Expunerea din 29 aprilie a.c„ un
rol însemnat în întreaga activitate de construcţie socialistă. La baza ei a
fost constant aşezată·concepţia revoluţionară despre lume şi viaţă,· principiile socialismului ştiinţific, umanismul revoluţionar. „ln noua etapă a
dezvoltării
societăţii
româneşti
spunea
fovarăşul
NICOLAE
CEAUŞESCU în Raportul său la Conferinţa Naţională nu numai că nu
se diminuează rolul activităţii ideologice ci, dimpotrivă, ea se accentuează şi devine tot mai importantă. Se impune în continuare deci, o activitate imensă de propagandă politică şi culturală pentru ridicarea conştiin
ţei revoluţionare a tuturor oamenilor muncii. Trebuie dezvoltate puternic în rîndurile poporului, ale tineretului patriei noastre în special patriotismul socialist, dragostea faţă de ţară, popor şi partid. Trebuie educat întregul popor în spiritul frăţiei şi solidarităţii, a muncii unite pentru
socialism şi comunism".
ln acest sens, un rol important au mijloacele ele informare în masă,
instituţiile şi aşezămintele de cultură, niuzeele, şcoala care trebuie să
desfăşoare o intensă activitate politico-eclucatiră, să dezvolte
puternic
sentimentul de dragoste faţă de patrie, faţă ele popor, faţă de istoria lui,
jaţă de lupta lui permanentă pentru libertate, independenţă. Educaţia patriotică constituie o parte inseparabilă a dezvoltării construcţiei socialiste.
Iubitor de istorie, patriot înflăcărat, revoluţionar consecvent, toi:ariişul NICOLAE CEAUŞESCU a pus în lumina prezentului socialist întreg
trecutul de luptă al poporului român, marile momente ale mersului nos'ru prin istorie. Intre acestea se înscrie şi Revoluţia de la 1848 ele la care
ie împlinesc 140 de ani. Idealurile luptei ele atunci şi-au găsit mai apoi

nouă etapă importantă
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deplina împlinire prin acte revoluţionare conduse de P.C.R„ de-a lungul
noii epoci istorice a ţării. Astfel, actul naţionalizării din 1948 petrecut
100 de ani mai tîrziu, pe care îl aniversăm în 1988, apare ca un răspuns
al maselor, mai hotărît, mai ferm, ce a avut loc în condiţii istorice noi, la
mesajul lansat de înaintaşi prin lupta lor.
Se împlinesc de asemenea 70 de ani de la Marea Unire din decembrie 1918, moment în care românii de pretutindeni au fost cuprinşi în
acelaşi stat, realizîndu-se visul de veacuri al poporului român.
Anul 1988, an în care revista noastră a ajuns la cel de-al XII-Zea .număr al său, este în acelaşi timp marcat de sărbătorirea a 20 de ani de la
reorganizarea administratii'-teritorială a ţării, realizată din iniţiativa tot·arăşului
secretar general
al partidului,
tovarăşul
NICOLAE
CEAUŞESCU, decizie politică ce a deschis larg calea repartizării raţio
nale a forţelor de producţie, dezvoltării economico-sociale echilibrate a
tuturor zonelor ţării, înfăptuirii adevăratei egalităţi, ridicării nivelului
general de viaţă şi civilizaţie al întregului popor.
Punerea în valoare în numărul prezent al revistei a acestor evenimente, a altora cu semnificaţii majore în plan local, este o nouă expresie
a voinţei comitetului de redacţie ca, în spiritul indicaţiilor tovarăşului
NICOLAE CEAUŞESCU, prin tot ceea ce facem, punînd pe prim plan
cunoaşterea realizărilor obţinute în anii construcţiei socialiste, să omagiem, în acelaşi timp, pe cei care, în trecut, nu şi-au precupeţit eforturile
pentru progresul şi prosperitatea poporului, a patriei.
Comitetul de redacţie aduce şi pe această cale cuvenitele mulţumiri
organelor locale de partid şi de stat, tuturor acelora care într-un fel sau
altul au contribuit la apariţia acestui nou număr, asigurîndu-i de dorinţa noastră vie ca, şi de această dată, revista muzeului sălăjean să fie, ca
de atîtea ori, utilă şi apreciată.
COMITETUL DE

•
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NECESITATE ISTORICA lN AGRICULTURA.
ROMANIEI CONTEMPORANE
I

De-a lungul multisecularei istorii naţionale a poporului român, ţă
care a constituit principala forţă r>ocială a ţării, factorul determinant în dezvoltarea mijloace'.lor de producţie, în propăşirea economică
şi sociailă a patriei, a fost întotdeauna vajnică aipăirătoare a gliei strămo
şeşti împotriva dominaţiei străine, a expansiunii marilor imperii vecine,
ridicîndu-se, totodată, la lup'tă pentru dreptate socială şi libertate naţio
nală, pentru progres şi civilizaţie 1 :
Apreciind contribuţia hotărîtoare a ţăirănirnii la progresul patriei,
la păstrarea fiinţei şi independenţei naţionak, munca sa neobosită, tovarăşul Nicolae Ceauşescu subliniază că: „Ea a fost mult timp principala
făuritoare a bunurilor materiale şi spirituale, clasa care .prin munca ei
îndîrjită a făcut să iI"enască, de atîtea ori, din cenuşă şi ruină, ţara distrusă şi prădată de cotropitori. Sensibilitatea şi înţelepciunea ţărănimii
noastre şi-au găsit expresie nu numai în bogăţia artei populare, de o
mare frumuseţe, profunzime şi originalitate, ci şi într-un cod moral superior, în ca'l"e sînt înscrise, la loc de frunte, cinstea şi omenia, dragostea
de muncă şi de natură, dîrzenia şi neînfricarea în faţa greutăţilor, vitejia
şi eroismul" 2 •
Ţărănimea noastră a fost clasa sociailă ~are, secole de-a rîndul, era
purtătoarea celor mai glorioase tradiţii de lluptă ale poporului român. Ea
s-a ridicat oa un zid în faţa a nenumărate năvăliri şi agresiuni. Ori de
cîte ori g[ia strămoşească a fost în primejdie, a pus mîna pe arme şi s-a
ridicat la luptă fără preget, dovedind o înaltă conştiinţă .patriotică, dragoste pentru pămîntul patriei, un impresionant spirit de jertfă. „In marHe lupte purtate de-a lungul seco~elor împotriva dominaţiei străine, pentru independenţă, pentru formarea naţiunii române şi a statului naţio
nal român, ţărănimea - după cum subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
- a avut un rol determinant" 3 •
Ţărănimea a constituit forţa prinicipa~ă a armatelor multor mari conducători de ţară şi de oşti, caire au înscris pagini glorioase în lupta împotriva dominaţiei străine. li găsim pe ţărani, incă în armatele 1ui Burebista şi Decebal, îi găsim în armatele de la Rovine şi în aUe bătălii ale
rănimea,

1 M. Muşat, I. Ardeleanu, Ţărănimea forţă de bază a programului social,
a luptei pentru dreptate socială şi naţională, în Anale de istorie 2, 1982, p. 25-53.
2 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, 14, Bucureşti, 1977, p. 231-232.
a Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Plenara Consi.liului Naţional al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii .~i Gospodăririi Apelor, 26 februarie 1982, în
Anale de istorie 2, l!J82, p. 4.
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lui Mircea Voievod cel Mare, iair apoi în armatele lui Ştefan cel Mare,
faimoasa cavalerie a răzeşi·loc, care a dus un mare număr de bătălii pen~rµ neatîrnare şi. indepepd_enţă. 1i găsim pe ţărani, pe ;mo,şn~ni, în armatele :lui Mihai ViteaiµJ.. Aşa cum îi găsîm pe ţărani în toate marile momente .ale edificării B.omânî:E'i ·moderne: în arm:atele lui Tudor Vladimirescu, în revoluţia din 1848; ca participanţi activi la ·realiza:rea Unirii în
1859, pe cîmpiile de [uptă pentru independenţă în 1877-1878 la Griviţa,
la Smîrdan, la Ple\·na şi în aHe locuri, precum îi găsim şi în mariilc încleştări de forţe do la M[1răşti, Măirăşeşti şi Oituz, în epopeea măreaţă a
Tufarii. Uniri de la l Decembrie 1918. „lat[i de ce - subliniază tovarăsul
Nicolâe Ceauşescu·'_ într...:aqevăr, trebuie .să spLinem,. şi cti' acest. prilej,
că jntotdeauna ţărănimea; muncind şi asigurînd recolte corespurizătoax:.e
ctţ mijfoactile pe c«ire le avoa, nu a uitat niciodată că tirebuîe să facă toţ-q'1 pentru a asigura dez\·oltarea ţării, a naţiunii, pentru libertatea şi independenţa sa. Ea, ţăr[mimea, a purtat greul luptelor, a' dat cel mai rirnre
tdbut de sî'nge, asigurînd, cu sîngele şi viaţa celor mai buni fii ai săi,
dezvoltarea poporului nostru, a culturii şi limbii române" 4 •
til acelaşi timp, de-a hin:gu!I. secalclor, ţărănimea ca forţă socială de
baza'. s-a ridicat de nenumărate ori ia luptă revoluţionară· împotriva nedreptăţilor sociale, a feudalismului şi a ·regimului burghezo-moşieresc,
pentru a-şi cuceri libertăţile Şi drepturile economice şi sociale .
. . 1n întregul eY medi{i, răscoailede au constituit focma principală a luptei do clasă a ţărănimii iobag~ ~mpotriva asupririi şi exploatării exercitatP de stăpînii feuda'1i. In s-::colele XIV-XV au avut loc i:mmcroase răs
coale, îndeosebi în Transilv mia, unde ţărănimea română majoritairă suferea: o dublă exploatare, cea n·aţională şi socială. Puternicele frămîntări
de ordin .social şi naţiona!l în anii 1437-1438 s-au transformat într-o .luptâ deschisă cu nobilimea, luptă cunoscută în istoria patriei sub numele
de răscoala de la Bobîlna.
·
ln deceniile următoare lupta ţărănimii a continuat cu intensitate,
culminînd în anul 1514, în timpul războiului ,ţărănesc condus de Gheorghe Doja, care a ~uprins aproape întreaga Transilvanie.
Intrarea lui Mihai Viteazul în Transilvania, în. 1599, a constituit un
nou prilej pentru intensificarea mişcărilor ţărănimii, care s-a ridicat la
luptă în sprijinul cauzei marelui voievod.
ln anii 1653--1660 au avut loc în Moldova, dar mai -ailes în Tara Românească, puternice frămîntări sociale, în şirul că'I'ora răscoala s~imeniJor
din 1655 ocupă un loc apairte, atît în ceea ce priveşte participarea maselor ţărăneşti, cît şi ca intensitate şi program. Răscoala a avut un caracter antifeudal şi antiotoman5.
Răscoalele ţărăneşti cu caracter antifeudal, antihabsburgic şi anticatolic din Transilvania au culminat cu revoluţia condusă de Horea, Cloş
ca şi Crişan, de la 1784.
Ţărănimea, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi la începutul secolului a1l XX-lea, a fost cuprinsă de numeroase firămîntări sociale,
4

5

Idem, p. 5.
M. Muşat, I. Ardeleanu,

art. cit.,

i;. 3~.
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care, .au: culminalt eu răscoada. de· ht 1.8.BR;: .e.ea .mai .mare' mişcare ţ·ărănească
din> România de la sf·kşitllll:veaat,tlJJ.i:,tt;ecut.,~ '. ,:•;· .·
!•ff: Lupta desfăşurată. de ~ţărănimc··,pes:tra,p.ămîot;avea să culmineze cu
mârea răscoală din 1907. ··Cu·.ace.astă oica.z.i.e, strigătul ·venit .din adîncul
veacur.ilor de împiila!l'e;: „Vrem'. pălnînt!·~··a:.·devenit !lozinca generală care
a::.ridicat la luptă ţărănimea. din.. Mpld0vli'\, ;-apoi din Muntenia şi Ol.tenia.
•;,:Răscoala din· 1907 - , arată tovarăşu];. Ni.coll.a.e, Ceauşescu nu a fost o
imiîmplaTe, ci rezultatul creş·ter.i:i.:.camrtiinţei ţărănimii.noastre, a setei ei
~~ăvechi de libertate şi o viaţă inW . bună. Răscoala a fost consecinţa unui
regim ce se cerea înlăturat pentr.µ_ totdeauna" 6 • Răscoa!la ţăranilor roIqâni din 1907, desi înăbusită în singe, a.creat climatul în care problema
-~Qlia-ră nu a mai pi'.itut fi .igno~~.t~ )~ ~:doada următoare.
·
. , . Făurirea statului national unitar.. ,român, la 1 Decembrie 1918, a dat
<?.::nouă dimensiune ·probl~mei ţără'.qe.Ş:fi",„irŢÎpunînd cu necesitate rezolvarea
pr;c;ibJemei agrare. Reform,a ·agrai:~,dţq.. i9.2.1 în cadrul căreia a fost e~pro
p,riiaţă ci.rea 600/o din. m.airea prop~i~la.te_ .funciară, inclusiv circa 570/o din
terenul cultivat al moşierifor, a îngustat sfera formelor semifeudale de
producţie şi a deschis un cîmp, mai 1larg dezvoltării capitailiste a agriculturii.
a dat o lovitură nu niini.ai.:puter!i economice a moşierilor, ci, şi
·„
poziţiei politiCe a acesto.ra7 •
.• ·
.
.
.
Partidul Comunist Român, rnurH . lâ s· ni.ai 1921, a fost acea fortă pol_iţ1ca "i::are a preluat şi. a. pus în ceti..tŢul ildivităţii sa!le organizarea iuptei
·m.u.rtcitorilor şi ţă~ariilor, a· tuturor. foJ,"ţeţot patriotice împotriva exploată• i::i_l' burghezo-moşiereşti, pentru fof~pţuirea năzuinţelor de lib~tate şi
progies ale oamenilor muncii. ·Pe:rutru organizarea şi conducerea mişcării
s'oeiale de la sate, în: ianuarie 1933 ·a fost creat Frontul Plugari'1o•r, care a
c6·nstituit un factor important. al ·~czV'oltării alianţei organizate dip.tre
Clasa muncitoare şi ţarănimea munbtoare în perioada interbelică, sub
ilŢlpulsul mişcării muncitoreşti, s-p. dezvo1rtat activitatea po:Iitică şi a ţă
rănimii. Au .avut loc o serrie de rniŞ-cări ţărăneşti in întreaga ţarră împotdva impozitelor, a cametei, a ex~c;utărilor silite şi a rterorii administrative, împotriva pericolului fascist şi. rcvlzionist, pentru apărarea integrită
ţii teritoriale, suwranităţii şi independenţei României 8 .
In timpul celui de al doilea război mondial, acţiuni'le ţărănimii, împreună cu ceile ale cla.5ei muncitoare, •ale celorlalte forţe antifascistei ·ale
poporului român au ·constituit mijloace importante de slăbirre a dictaturii
antonesciene, contribuind în mare''măsută fa izbînda actului istoric de la
23 August 1944.

Ea

II.
Luptele seculare ale ţăr~mimii pentru pămînt, pentru eliberirea socu succes .abia după 23 August 1944 în procesul desfă
de eliberare socia!lă şi .r.i.aţio'nală din ţara noastră.

cia1lă s-au so.l:dat
şurării revoluţiei

Nicolae Ceauşescu, Romdnia pe dr.umul desăvirşirii
1969, p. 598.
M. Muşat, I. Ardeleanu, art. cit., -p. 47-48.
a Idem, p. 48.
6

Bucureşti,
7
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Revoluţia de eliberare naţronaaă şi sacială, antifascistă şi
riallistă, organizată şi oondusă de Partidul Comunist Romin

antiimpeîn alianţă

forţele politice democratice, antifasciste, a avut după cum
arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu o compde:xitate de sarcini de importanţă istorică, astfel: înlăturare-a dominaţiei fasciste, alăturarea ţării
coaliţiei antihitleriste; eliberarea. părţii de nord-vest a Transilvaniei; democratizarea vieţii de stat şi politice, <reforma agrară; urmărindu-se !in
perspectivă crearea unui regim rev()lU.ţionar-democratic, premisă necesară a rezollvării problemei puterii palitice în favoarea celor ce muncesc'.

cu toate

Reforma agrară era una din cele mai importante transformări social-pollitice care trebuiau înfăptuite ln cadirulJ. revoluţiei. ln focul luptei
pentru instaurarea regimu3.ui rev<>lu\iona.r-democratic, alianţa mU11citorească-ţăTănească a avut un rol hotărîtor; pe de altă parte, desfiinţa
rea ma:rii proprietăţi moşierel?ti şi a relaţiilor de producţie semifeudale,
care constituiau o frînă în ca.lea dezvoltării forţe!lor de producţie, era 'O
necesitate obiectiv[1 pentru evoluţia ţării pe calea progresului şi civilizatiei.
·
Participarea maselor ţăr.1neşti fa insurecţia naţională şi la sprijini.rea
războiului antihitllerist a avut un mare rol în apropierea dintre clasa
muncitoare şi ţă,rănimea muncitoare.
Infăptuirea reformei agrare 'înlesnea participarea activă a ţărănimii,
care reprezenta aproape 800/0 diln populaţia ţării şi era principall.a forţă
producătoare, la revoluţia democrat-populară, altăuri de clasa muncitoare sub conducerea acesteia. Reforma agrară - măsură social-econorn.ică
fundamentală avea o mare însemnătate politică, reprezentînd o etapă
obiectivă în lupta pentru dezvoltarea agriculturii şi ridicarea nivelului
de trai şi civilizaţie al ţărănimii, ca un prim pas în ,rezolvarea problemei
agirare.
Acţiunea de expropriere a pămînturilo.r moşierilor şi de împroprietărire a ţăranilor, organizată de Partidul Comunist Român în colaborare
cu celelalte forţe democratice, s-a desfăşurat împotriva ceilor două partide
„istorice" şi a întregii moşierimi.
Din primele momente ale ieşirii sa.11.e din iii.egalitate, Partidul Comunist Român a lansat chemairea pentru înfăptuirea imediată a reformei
agrare. In primul număr apărut după eliberaire, „Scînteia" - organul
central de presă al Partidului Comunist Român - sublinia că „cea mai
arzătoare problemă care frăm.întă marea majoritate a ţărănimii este problema agrară, problema pămîntuilui" 1 0. Cîteva zile mai tîrziu, într-un articol programatic, intitU!lat „E:rproprierea marilor moşii, o necesitate naţională", Partidul Comunist R>mân explica necesitatea reformei agirare
democratice întregului popor. Punctul de vedere a!l P.C.R. a fost însuşit
de toate partidele şi organizaţiile politice şi profesionale coalizate în
Frontul Naţional-Demo0r>at, constituit în octombrie 1944. Punctul 5 al
P·roiectuil.ui-Platformă al Frontului Naţional-Democrat prevedea: „înfăp9 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Adunarea festivă din Capitală organizată cu
prilejul împlinirii a 3.5 de ,a1Ji de la revol11ţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă. 22 August 1979, Bucureşti, 1979, p. 7-12.
10 Scînteia din 21 septembrie 1944.
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tuirea unei largi reforme agrare prin exproprierea marii proprietăţi agrare de la 50 ha în sus şi Îl'Il!Proprietărirea cu acest pămînt a ţăranilor fără
pămînt sau cu pămînt puţin"ll.
Sub impu!lsul luptelor revoluţionare, partidele burgheze s-au văzut
nevoite să înscrie, de asemenea, în programele lor ideea unei reforme
a.g.rare. Acestea însă, de fapt, urmăreau o reformă Hmiiată (împărţirea
unor terenuri rămase de La moşierii care au fugit cu hitleriştii) şi amînarea acestei .reforme pînă la terminarea războiului antihihlerist.
Partidul Comunist Român, împreună cu celelalte forţe democratice,
printre care comitetele ţărăneşti create în scurit timp după eliberare în
majnritatea satelor, au mobiliwt ţărănimea iJ.a luptă împotriva moşierimii
şi a elementelor reacţionare, pentru înfăptuirea pe cale revoluţionară a
reformei agrare.
Ajutată de muncitorii de la oraşe, ţărănimea muncitoare în toamna
anului 1944 s-a ridicat în mod hotărît la confiscarea pămîntului moşie
resc, proces generalizat \PÎnă în februarie 1945. Partidul Comunist Român
împreună cu celelallte forţe revoluţionare au acţionat cu fermitate pentru
înfăptuirea reformei agrare, împotriva majorităţii reacţionare a guvernului, care refuza să adopte o lege în acest sens. In aceste condiţii, realizarea reformei agrare s-a desfăşurat pe cale revoluţionară, de jos, iar legiferarea ei la 23 martie 1945 de către guvernul. irevoluţionar-democrat prezidat de dr. Petru Groza a consfintit si a desăvksit ceea ce s-a .realizat în
acest domeniu în perioada anterioară~ Acţiunile 'irevoluţionare de confiscare a pămînturilor moşiereşti şi împărţirea acestora ţăranilor muncitori
au avut, aşadar, un caracter antifascist şi .antimoşieresc, adică un caracter democratic.
Prin 1reforma agrară din 1945 au fost expropriate 1.468.000 hectare
de pămînt, din care peste 1.100.000 hectare au foSit împărţite ţă.rianilor,
iar restul a trecut în proprietatea statului; s...au creat peste 400.000 de
noi gospodării ţărăneşti, iar 500.000 de gospodării cu pămînt puţin şi-au
mărit suprafaţa.

Tractoarele şi maşinile mari expropriate au fost grupate în toamna
anului 1945 în 271 de centre de maşini şi unelte .agricole ale statului, .menite să sprijine ţărănimea. Din pămîntul .care a trecut în proprietatea statului, împreună cu vechiul fo.nd funciar de stat, s-au constituit ferme experimentale model, care erau una din premisele făuririi agriculturii socialiste12.
Reforma agrară din 1945 şi sistemul de măsuri Ullterior adoptat pentru îngrădirea exploatării chiabureşti nu erau suficiente şi nu rezolvau
pînă la capăt problema agrar-ţă·rănească, vitală pentru ţara noastră pe calea desăvîrşirii revoluţiei de eliberare socială şi naţională. In etapa a
doua a revoluţiei, cînd se punea problema consititui1rii în linii generale a
bazei economice a societăţii socialiste, era nevoie ca agricultura ·să fie organizată pe baze noi, socialiste.
11

Scînteia din 26 septembrie 1944.
Intrebări şi răspunsuri pe teme de istoria Partidului Comunist Român şi a
mişcării muncitoreşti din România, Bucureşti, 1974, p. 232.
12
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Programul Partidului Comunjst. :Român ·de tr~nsformare socialistă a
agriculturii pe calea cooperativizării a fost adoptat de Plenara Comitetului Central din 3-5 martie 1949, el a fost îmbogăţit pe parcurs cu indicaţii şi m<Isuri concrete, cerute . de me~ul procesului de trecere a ţără
nimii pe făgaşul socialismuluL Primăvara anu:lui 1962 - după cum se
ştie a marcat încheierea cooperativizării agriculturii, moment istoric
ce a consacrat victoria definitiv<I a socialismului în România .. Relaţiile .ci.e
producţie socialiste au fost statornici te în toate ramurile economiei naţionale; prin aceasta ea a den,nit unitar{1.
Partidul Comunist Român· u conc0put cooperativizarea agriculturii
ca un proces troptat, condiţionat dl':
·
a) dezvoltarea unei indu~trii capabile s{1 pun{1 la dispoziţia ugricu:ltudi tractoarele şi :1iaşinilc dl' care' an' 1wvoi0;
b) prcg{1tirea cadrelor de agronomi şi tehnicieni care să conducă
agricultura dup[1 metode 'itiinţifice;
c) corn·ingerea ţăr{mimii muncitoare asupra superiorităţii marii gospodării socialiste, a folosirii formelor superioare de cooperare în vederea
trecerii la cooperativa agricol{1 de producţie;
d) îmbinan~a permanentă a muncii de lămurire a ţărănimii muncitoare cu măsuri eficiente de cointeresare nrnterial{1 a cin.
Acest program a stat la temelia întregii munci desfăşurate pentru
transformarea socialistă a agriculturii, fiind î:nbogăţit mereu pe parcurs
cu noi mf1suri şi soluţii necesare.
Ca urmare a realizărilor dobîndite în cooperativizarea agriculturii,
în anul 1974 circa 91% din întreaga suprafaţă agricolă a ţării aparţinea
sectorului socialist de stat şi cooperatist; din păşunile şi fîneţeJe ce ireprezentau 4.455.000 ha, 2.337.000 ha erau proprietate de stat14.
Constituind un proces revOlluţionar complex, cu vaste implicaţii economice şi sociale, transformarea socialistă a agriculturii nu a fost lipsită
de unele greutăţi şi chiar erori inerente sau care ar fi putut fi evitate.
Referindu-se la aceste aspecte ale cooperativizării agriculturii, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu sublinia: „în procesul cooperativizării, după cum este
ştiut, odată cu marile realizări obţinute, s-au ivit şi multe greutăţi, s-au
manifestat multe îndoieli, au fost înregistrate cîteodată şi insuccese vremelnice. Dar, în pofida acesitora, sub conducerea partidului, ţărănimea
şi-a unit eforturile şi a păşit cu îDcredere şi fermitate pe calea sociaHs- ·
mului" 15 •
Viaţa a dovedit justeţea strategiei Partidului Comunist Român în
problema agrară, demonstrînd că „cooperativizarea ag:riculturii are o importanţă hotărîtoare în realizarea victoriei noii orînduiri, în dezvoltarea
generală a societăţii. Marea proprietalte socialistă agricolă şi-a dovedit
pe deplin superioritatea asupra micii gospodării ţărăneşti, asigurînd folosirea raţională a mijloacelor tehnice şi a forţei de .muncă, a cuceririlor
.1a
14

Idem, p. 269.
Idem. p. 271.

1s Nicolae

Ceauşescu, România pe drumul
Bucureşti, 1972, p. 926.
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tilateral dezvoltate,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

societăţii

socialiste mul-

Revoluţia agrară ~

ştiinţei

moderne,

necesitate istorică în agricultura României

creşterea producţiei

agro-alimentare

17

şi îmbm1ătăţirea

vieţii ţărănimii "t6.

Incheierea procesului de !transformare socialistă a agriculturii, în
anului 1962, a reprezentat numai premisa dezvoltării agriculturii pe baze moderne, creşterii mai substanţiale a producţiei agricole.
PenJtru a realiza integral acest scop, în perioada următoare s-au făcut şi
se fac eforturi materiale susţinute pentru întărirea şi dezvoltarea bazei
tehnico-materiale a agriculrturii, lărgirea mecanizării muncilor agricole;
perfecţionarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de proprimăvara

ducţie.

!ncepînd cu Congresul aJ. IX-lea, în „Epoca Nicolae Ceauşescu", Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al P.C.R. a e'l'aborat un program complex de măsuri pentru modernizaTea .agriculturii, apropierea satului de nivelul oraşului. In acest context, o însemnătate deosebită revine Congresului al IX-lea al irartidului
din 1965, care a supus unei analize exigente situaţia din agricultură,
folosind orientările si directiile dezvoltării în continuare a acestei ramuri
a economiei naţionaie. Con.gresul a stabilit drept obiectiv central în agricultură intensificarea şi modernizarea producţiei agricole în toate sectoarele şi ramurile de aativitate, perfecţionarea bazei tehnico-materiaJ.e
fiind cea mai dinamică latură a modernizării. De ase.menea, o importanţă
deosebită au avut hotărîrile Cong.reswui al X-lea al Partidului Comunist
Român din 1969, care a formulat noi obiective menite să accelereze modernizarea acestei ramuri prin extinderea mecanizării şi chimizării, înfăptuirea unui amplu program de irigaţii .şi introducere a cuceririlor
ştiinţei şi tehnicii.
!n lumina acestor hotăr.îri a fost elaborat „Programul naţionaJ privind gospodărirea raţională a resurselor de apă, extinderea lucrări·lor de
irigaţii, îrrdiguiri, desecări şi de combatere a eroziunii solului în Rf'publica
Socialistă România în anii 1971-1975 şi prevederile generale de perspectivă pînă în 1985".
Acest important iprogram, ulterior, a fost actualizat şi îmbunătăţit
pentru perioada 1976-1980, fiind introduse şi prevederile generale de
perspectivă pînă în anul 2000.
Ţinînd seama de rolul şi funcţiile agriculturii în economia ţării,
Congresul al XII-lea al Pa:ntidului Comunist Român a stabilit ca obiectiv
fundamental în agricuJ.tură înfăptuirea unei noi revoluţii agrare, care
în fond presupune următoarele:
a) dezvoltarea puternică, în continuare, a forţelor de producţie în
concordanţă cu cerinţele revoluţiei :tehnico-ştiinţifice;
b) perfecţionarea sistemului de conducere şi organizare a activităţii
în agricultură, a relaţiilor de producţie;
1G Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialfate
multilateral dezvoltate şi 'înaintare a României spre comunism, Bucureşti, 1975,

p. 62-63.
2 - Acta Mvsei Porollssensis - voi. XII/1988
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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c) realizarea unei revoluţii în felul de .muncă, de viaţă, de giindire şi
acţiune al ţărănimii, al tuturor oamenilor muncii care lucrează în
agricultură 17 •
de

Toate acestea condiţionează creşterea continuă a producţiei agricole,
realizarea unei ag:riculturi moderne, intensive.
ln acest context, este necesar de precizat faptul că, .cooperativizarea
agriculturii a însemnat o revoluţie cu caracter social-economic, care a
asigurat generalizarea relaţiilor socialiste de producţie în agricultura
României, iar, noua revoluţie agrară, consti-tuie un proces complex, cu
caracter tehnic, organizatoric, economic, ştiinţific şi social de transformare a agriculturii într-o ramură •cu înaltă productivitate şi eficienţă
a economiei naţionale.
Referindu-se la obiectivele fundamentale ale noii revoluţii agrare
în ţara noastră, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a subliniat: „Ne propunem,
de fapt, să :realizăm o adevărată revoluţie agrară în ce priveşte producţia, productivitatea muncii, nivelull. tehnic, eficienţa economică, activitatea socială generală din satele noastre. Va trebui făcut fotul pentru
obţinerea unor producţii vegetale şi animale superioare, la nivelul unităţilor fruntaşe, care să penniltă satisfacerea cerinţelor ştiinţific fundamentale ale •consumului popuQaţiei, precum şi celelalte nevoi ale economiei
naţionale"l 8 •

ln concepţia Partidului Comunist Român, noua revoJ.uţie agrară, în
esenţă, :răspunde cerinţelor de accelerare a dezvoltării intensive a agTiculturii, ale înfă:ptuirii pe un !Plan superior a prevederilor Programului

partidului cu privke la realizarea unei agriculturi modeme, care va
folosi cele mai noi cuceriri ale ştiinţei.

III.
In elaborarea strategiei de dezvoltare intensivă a industriei şi agriculturii, de creştere echilibrată a ·tuturor ,ramurilor economiei naţionale,
de perfecţionare a relaţiilor de producţie, un rol de cea .mai mare importanţă a revenit Congresului al XIII...J.ea al partidului, care a elaborat
direcţiile de dezvoltare economico-socială .a României în perioada 19861990 şi orientările de perspectivă pînă în anul 2000. In baza acestor
documente, obiectivul fundamental în agricultură îl constituie înfăptui
rea noii revoluţii agrare, ,care va însemna satisfacerea deplină a cerinţelor ce stau în faţa -agriculturii în viiitor.
Documentele Congresului marchează trecerea României într-o etapă
superioară a constt.rucţiei socialiste, şi anume intrarea în cea ,de a treia
etapă a realizării Progrr-amului de făurire a societăţii socialiste multila17 Gh. Surpat, Concepţia partidului comunist cu privire la noua revoluţie agrară
în România, în Anale de istorie 1, 1987, p. 36-37; cf. Agricultura socialistă a României, Bucureşti, 1983, p. 140.
1s Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, 21, Bucureşti, 1981, p. 420.
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teral dezvolta~ şi înaintare a RQOlâniei spre comunism, care înseam11ă
trecerea ţării în faza de ţară socialistă mediu-<lezvoltată.
Pentru asigurarea unui ·raport corespunzător intre industrie şi agricultură, a echilibrului dinamic al economiei româneşti, Congresul al
Xiii-lea a acordat un loc aparte dezvoltării intensive şi modernizării
agriculturii - bazată pe proprietattea de stat şi cooperatistă - , creşterii
productivităţii ş.i eficienţei economice, aşezării ei pe baze moderne industtiale.
In acest context, în perioada planului cincinal 1986---1990 obiectivele principale în agricultură sînt stabililte astfel:
a) sporirea conitribuţiei acestei ramuri la formarea venitului naţional;
b) obţinerea unor producţii înalte şi stabile;
c) crearea unor disponibilităţi penrtru schimburi economice internaţionalet9.

In acelaşi timp, pe baza Programului partidului, pînă în anul 2000,
se vor înfă(ptui toate obiectivele privind dezvoltarea .puternică a forţelor
de producţie, ·a induSltriei, a agriculturii, a celorlalte sectoare de acti-vita.te. „România - după cum arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu - va
deveni o ţară cu o industrie şi o aigriculrtură puternice, comparativ cu
ţările dezvoltate, va asigura progresul general al tuturor sectoarelor de
activitate, astfel incit se va realiza dezvoltarea armonioasă, multilaterală
a întregii societăţi, creîndu-se condiţii tot mai bune de muncă, de viaţă,
de manifestare plenară a personali1ăţii umane pentru toţi cetăţenii României "20.
Pentru impulsionarea muncii în agricultură, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central ·al Partidului Comunist Român a hotărlt
instituirea titlului de ,,Erou aJ. noii J"evoluţii Agrare", iar ConsiHul de
Stalll a adoptai decretul privind instiltuirea titlului de „Erou al Noii Revoluţii Agrare" din Republica Socialistă România, care se conferă judeţelor şi unităţilor agricole ce realizează producţii mari. In anul 1986,
înaltuJ. titlu de „Erou al Noii Revoluţii Agrare" a foot decernat judeţului
Olt iŞi unui număr de 150 de unităţi agricole, precum şi unor activişti
de partid şi de s tat21.
In luna iunie 1987, prin Decret prezidenţial, a fost instituită Medalia
jubiliară „25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă România", ,prin oare - după cum arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - „ ... dorim să cinstim acest act revoluţionar isitoric"22. Această medalie s-a acordat unui număr de 40.000 de oameni care
au J.ucrat în activitatea de cooperaltivizare sau pentru dezvoltarea agriculturii. „De fapt - sublinia secretarul general al Partidului Comunist
R01ITiân - aş dori să consideT această medalie ca înmînată tuturor, milioanelor -de lucrători din agricultură! Pe ei dorim să-i cinstim, ei sînt
19

Strategia dezvoltării intensive a economiei româneşti, coordonator Barbu Gh.

Petrescu, Bunn eşti, 1985, p. 233.
20 Nicolae Ceauşescu, Raport la

Conferinţa Naţională a Partidului

Român. 14 Decembrie 1987, Bucureşti, 1987, p. 13.
21 Scinteia, din 27 decembrie 1985.
22 Idem, din 17 iunie 1987.
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<reeia "Gare au realizat coope-rativizariea; care asigură. ridicarea agricui.turii
noastre pe noi culm:i; înfăptuire·a ·noli·revolUJţii agrare!"~3.
·-.. Rezulfat.al: muncii pline:d~ .abnegaţie a ţărănimii;·s".'~U ,realizat consecutiv. -în ultimii. doi ani. cîte· 30. ~i,:.respectiv, 3l mit tone de ce~eale.
S:,.au obţinut ereşteTi· importante şi Ja. celelalte produse ...~rkol~.. Anul
Yiitor - după cum a arătalt. tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Con.fer.inţa
Naţională. a paritidului - , . va trebui realizat peste 35 tnilioane tone de
cereale, peste 10 milioane tone de legume, „să obţinem producţii mar~ la
tcrat~ produsele. vegetale, .să facem să .crească puternic, efective,le de
animale ·şi mai cu scamă, producţi«l:· animalieră, de lci.pţ~, ·c.arne, lînă~'2 4 •
. Datorită strategiei jus1te a partidului comunist privind dezvoltarea
multilateral~ si echilibrată a 'societătii noastre socialiste, eroicului' efort
cpnstr1,1ctiv al ·într~gii noastre naţiun'i „Rornânia se va înfăţişa, la sfîrşitul
acestui secol, ca o ţară socialistă multilateral dczvoltaită, atît ·din pupe.tul
d~ '.vedere al producţiei industriaJ.c şi agricole, al învăţămîntului, şţiinţei
şi· culturii, dt .Şi îrn ceea cc priveşte .nivelul general de viaţă şi Civilizaţie
al. i:>9porului, <asigurîndu-sc astfel'. condiţiile materiale necesare p~htru
ti;ecerea la înfăptuii-ea şi la manifestarea tot mai largă în societatea
iloa~tră a principiilor comtinişt~ de repartiţie; de muncă Şi de viaţă, 'în
·
·
toaite domeniile de activi'tate"-:?5 •
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PETRU BUNTA ~
GEORGE PROTOPOPESCU

UN IMPERATIF

HISTORIQUE DANS L'AGRICULTURE DE LA
D'AUJOURD'HUI: LA REVOLUTION AGRAIRE

ROUMANIE

{Resume)
On passe en revue la lutte des paysans roumains pour l'em·ancipation sociale
et nationale, en relevant le role determinant de la paysannerie dans Je developpement economique et social de la patrie. On presente la reforme agraire de 19441945, p'ar laquelle les rapports semifeodaux furent liquides dans l'agriculture. ·Les
auteurs soulignent la necessite de la transformation socialiste de l'agriculture; donc,
il a eu· lieu sa cooperativisatiOn, terminee le printemps 1962.
Dans l'epoque Nicolae Ceauşescu, le developpement de l'agriculture s'est ·accelere. On souligne l 'importance de la nouvelle revolution agr'aire, qui consiste
dans un proces complexe, â caractere technique, d'organisation, economique, scientifique et social, et ensemble tout cela mene a elever l'agriculture roumaine ă un
niveau superieur.
On conclut en montrant les perspectives de l'agriculture roumaine moderne.

2a

Ibidem.

Nicolae Ceauşescu, Raport la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist
Român, 14 decembrie 1987, Bucureşti, 1987, p. 18.
2s Congresul al XIIJ-lea al Partidului Comunist Român, 19-22 noiembrie 1984,
24

Bucureşti,

Hi85, p. 715-716.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ISTORIE VECHE
SI ARHEOLOGIE
~

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DESPRE

VENUS DE ZAUAN
PRACTICILE MAGICO-RELIGIOASE

CREDINŢELE ŞI

(Partea I-a)

l. DESPRE VENUS DE ZAUAN

Eva Lak6 (1977) în primul număr al acestei reviste publică o serie de piese de
cult din aşezarea neolitică de la Zăuan. Jn numerele următoare (LAKO 1978, 13,
VIl/1-4; 1981, XXVII B-10; XXVIIl/2-4) aminteşte vechile piese la care adaugă
altele noi. Seria descoperirilor ele cult de la Zăuan se completează cu alte piese
(LAZAROVICI 1980, 17-2D, 22; 4/2-3, 11).
Eva Lak6 define·a statueta păstrată întreagă ca „Venus" de la Zăuan (LAKO
1977, 42-43, 2/1-4; LAZAROVICI - LAKO 1981, 26). Atributul de Venus definea
două noţiuni: una de zeiţă, altul de frumuseţe, date fiind atribuţiile zeiţei. Impresia
pe care figurina o degajă, prin măiestrfa artistului, este de echilibru şi frumuseţe
- mai ales dacă comparăm această figurină cu pl'astica neoliticului timpuriu (BADER 1968; PETRESCU-DIMBOVIŢA 1977, 73, fig. B; 1958, 66; LAZAROVICI 1969
şi urm.; COMŞA 1978, 31-32 ş.a.) care este sărăcăcioasă şi stilizată.
Marea asemănare dintre figurine, care se întinde pe spaţii foarte mari, se
datore·ază, în principal, la două cauze: 1) figurinele reprezintă un simbol, o idee,
adesea cu strict caracter hieratic, din care cauză stilizarea respectă anumite canoane; 2) apariţia figurinelor este asociată cu alte elemente c·are demonstrează,
odată în plus, existenţa unui nou impuls sudic cu evoluţii locale, rupt fiind de
fenomenele care i-au dat naştere, păstrînd multe afinităţi.
„Venus" este un atribut aplicat şi altor figurine, to·ate au fost cu scopul de
a defini cele două atribute mai sus pomenite: frumuseţe şi echilibru, fie prin
ornament, fie prin dimensiuni amintind de idolii zeităţilor din lumea antică. Termenul şi ideea au pornit de la „Venus" de Willendorf, Austria. Pentru cultura
Starcev0-Criş, din care civilizaţie face parte şi Venus de la Zăuan, acest
termen
s-a aplicat unor vase antropomorfe, unele monumentale, de la Gorzsa (GAZDAPUSZTAY 1957, 3-12, 1/1, II/1, fig. 1; KALICZ 1970, BD, pl. 2; TITOV 1980, 103,
3ljl\, Szentes (GAZDAPUSZTAY 1957, 12), Râkoczifalva (GAZDAPUSZTAY 1957, 12;
KALICZ 1970, BD, p:l. 4; TITOV 1980, 1D3, 51/3), Ocsod (KUTZIAN 1944, XIl/lOa-b;
KALICZ 1970 BD, pl. 3; TITOV 1980, 103, 5112) precum şi altor idoli din cultura
Starceva-Criş sau mai departe spre sud (GARASANIN, D. 1954, 15B).
Vasele antropomorfe sînt mai numeroase dar nu întotdeauna s-au păstrat în
întregime. De la asemenea piese amintim descoperiri pe teritoriul ţării la:
Ostrovu Golu (fig. 2/9) (LAZAROVICI 1979, XI A 27), Homorodu de Sus, din să
păturile !lui T. Bader (LAZAROVICI 1985, 9/7a-b), Nagykoril (RACZKY 1980, lB,
lD/7) şi poate altele. Aceste vase, în special cele care s-au păstrat întregi, redau
în mod evident o figură umană, deobicei o figurină feminină. Stilizarea corpului,
a picioarelor, redarea feselor sau feţei (KALICZ 1970, pl. 2-3), este Tea:lizată in
maniera în care sînt stilizate figurinele culturii Stareevo-Criş, cele cu steatopigie,
din întreaga arie a marelui complex sau a grupelor înrudite: vezi Roske-Ludvar
(NANDRIS 1968, fig. 70), Mehtelek (KALICZ-MAKKAY 1974, 19, fig. 9 şi coperta;
1976 7/1, 3-4; KALICZ 1980, 104, 1/3; 1983, 5/3), Medina (KALICZ-MAKKAY 1972,
21, 111/10), alte piese, fragmentare au fost descoperite la Grădinile (nivel StarcevoCriş IIIB n.n.; NICA 1981, 36, 5/3). După forma lor se pare că aceste vase au avut
un rol cultic. Alte forme, m·ai stilizate, acele vase tip bute, cu patru toarte, asimetrice, potrivite pentru a fi purtate pe spate, ceea ce presupune şi un rol funcţional bine definit (pentru transportarea lichidelor sau a unor provizii) au totuşi
o formă antropomorfă (fig. 2/6). Acestea se aseamănă cu vasele antropomorfe ·acele
Venus, mai sus pomenite, unele fiind descoperite în complexe cultice (KALICZ-
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RACZKY 1982, 333, 5/1). Exemplarul descopi>rit la Bl'Şenova Veclw (azi Duclc~tii
Vechi: KURZIAN 1944, 25/6a-b: LAZAROVJCJ 1984, faza llIB, 8/20) prin redan'a
ombi1licului confirmă forma sa antropomorfă. AscmcnPa vase se întilnesc aclPsea în
de5coperiTile din Ungaria fa Kotocpart-Vata, Szegvâr, Sovenihâza, OkecskP, SzolnokSzanda (KUZTIAIV 1~44, 25/~-3, 314, 111, 1111, 13115; KALICZ-RACZKY 1982, 3:1:!,
5/1'!). Unele exemplare au cite patru picioruşe mici (KURZI AN 1944, 25./'4), -SzolnokSzanda, şi Becsehely (KALICZ 1980, 108, 5/10; 1983, 107, 9/10; KALICZ-RACZJ...::Y
1982, 511-2). Acesta din urmă este atribuit grupului Starcevo din Transdanubia
(KALICZ 1983, 100, 4/8, 107), deoarece acolo există şi o ceramică pictată şi barbotină spre deosebire de cele din zona TiS<•i can' mai sînt atribute unui „grup Ki:iros
(opinie ce trebuie revizuită în sensul ideilor promovate de ditre P. Raczky (Vl'zi
RACZKY 1983).
După informaţiile noastre 'asemPnl'a v~1sp sin t cunoscute doar în fawle tîrzii
ale culturii Starcevo-Cri~. Rolul lor cultiC' 1•slP prpc·izat. ele zeC'i de exemplare depuse cu şi ca ofrande în sanctuarul nPolitic de la Madjare, lingă Skoplie (mall'riale inedite în Muzeul din Skoplic) asociate cu altP materiale care se încadrează în
fazele tîrzii ale culturii Starcevo-Criş, JJIB după cronologia noastră.
Stilizarea "idolilor, rPdarPa feţei pl' vasele antropomorfe dl' mai sus este rPa1izată într-o m·anieră unitară, în chip hieratic, o adevărată mascii eu anumite trfisături distincte (pentru analogii la feţe vezi LAZAROVICI 1977, 17-20 şi notele)
idee care se observă şi la redarea feţei la idoli. (fig. 2/5, 7-B, 10).
Că aceste figurine sînt idoli şi nu simple obiecte plastice, că ele imită forma
unor statui monumentale sau de mari dimensiuni, unele descoperite în sanctuare
sau în vecinătatea lor o tlovedesc cu prisosinţ<i idoli monumentali cunoscuţi în diferite zone la: Madjare (idoli uriaşi cu capul triunghiular perforat de jos în sus.
inedit) în cultura St'areevo-Criş IIIB; la idolul triunghiular· monumental de la Kokenydomb, Ungaria, din vremea culturii Tisa (KALICZ-RACZKY 198î, 24, fig. 12).
Figurine cu masca triungJ:liulară sînt foarte des răspindite în cultura Starcevo-Cri~
la Suplac-Lapiş: IGNAT 1978, 25, VIII/2-3; Ostrovu Golu şi Gornea: LAZAROVICI
1975, 5/3,.5; 1976, 5/3, 5; Starcevo: SREJOVIC 1968, XX, fig. 8; Tinca-Rîpa: DUMITRAŞCU 1972, 1/2; LAZAROVICI 1980, 416; Homorod: BADER 1968, 2/5; :l;
Pe1ieni: PETRESCU-DIMBOVIŢA 1958, 66; Mehtelek: KALICZ-MAKKAY 1982.
82; D. Branjevina: KARMANSKI 1968, 50, XVII 1 - bordei 9). In cultura Vinca
redarea triunghiulară a feţei este o caracteristică a plasticii din Banat şi Transilvania în fazele timpurii: (LAZAROVICI 1977, 65/4; 1979, XX/A 4, B 1-4 pentru alte descoperiri vezi în cele două lucrări analogiile plasticii).
Redarea Jeţei la aceste figurine, detaliile ei: felul de redarea ochilor, nasului
sînt realizate stilizat, hieratic după cum rezultă din analogiile de mai jos: Zăuan:
LAKO 1978, 42, 2/1-2; Suplac: IGNAT 1978, VIIV'3; Homorod: BADER 1968, 2/5; 3;
Tinca-Ripa: DUMITRAŞCU 1972, 112 LAZAROVICI 1980, 4/8; Trestiana: POPUŞOI
1980, 127, 18/6; Grădinile, gr. 1, inedit, inf. M. Nica; Ostrovu Golu: l.AZAROVICJ
1969, 18-19, 10/13-14; Beşenova V.: Ibidem, 10/1-2; Szotlnok-Szanda: KALJCZ.iWAKKAY 1976, B/3-4; Lânycs6k: KALICZ 1978, 1/2-3 dispuşi pe margini de altar;
Donja Branjevina: KARMANSKI 1968, 63, III/2. (fig. 2/4, 7-8, 10).
Caracterul hieratic al figurinelor, redarea lor după un anumit canon o dovedeşte şi un alt tip de figurină descoperit la Zăuan: figurine de formă prismatică.
cu puţine analogii identice, daT cu multe asemănătoare, asup~ cărora am insistat
adesea a le găsi analogii Starcevo-Criş tîrzii (fig. 2/5, 8), în cele mai timpurii manifestări ale culturii Vinca, faza A: LAZAROVJCI 1969, 10/5; 1975, 412; 1976, 4/2;
1979, X/A7-8; Gornea: LAZAROVICI 1970, 481, 10; Oszentivân VIII: BANNERPARDUCZ 1948, 26, fig. 4). In zonele de nord şi centrale ale Tisei asemenea piese
apar la: Mehtelek (KALJCZ-MAKKAY 1974, 21, fig. 11-12) care după părere'a
noastră sînt tîrzii (LAZAROVICI 1980, 22, 4/4), din faza IIIB a culturii Stareevo-Criş.
O piesă asemănătoare apare în zonele de vest ale Bulgariei pe Valea Strumei la
Gălăbnik (PAVUK-COHADJJEV 1984, 213, 16/-3), datînd după părerea noastră,
tot din faza Stareevo-Criş IIIB. ln zonele centrale ale Tisei apar la Sajal-Csikpcirt
(RACZKY 1980, 10, 8/4). Forma este cunoscută şi ceva mai timpuriu, la: Cîrcea. în
gr. II cu materiale de fază IIA/IIB sau poate mai tîrziu, materialele nefiind. suficif:'nt analizate (NJCA 1977, 28, 4/2-12/2), Grădinile (NICA 1981, 5,:11, 36 şi Gura
Baciului (VLASSA 1972, 180, 3/5).
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La unii idoli doar partea superioară şi gîtul sînt prismatici, partea: inferioară
nu se cunoaşte sau. are o altă formă. Unele exemplare 'au fost montate ·pe altare
de ofrandă cum sînt cei de la Vinkovci şi D. Branjevina (inedit şi DIMITRIJEVJC
19î9, XII/2), Lănycs6k (KALICZ 1978, · 1;2 3a; 1983, 104, 7/8 sau cei de la SajolFelsi:ifăld (RACZKY 1980, 6-8, fig. 1-2), Suplac (IGNAT 1978, 25, VIII/3); SajolCsikport (RACZKY 1980, 10, 10/2), Szolnok-Szanda (KALJCZ-RACZY 1982, 337,
9/la-b).
·
Din cele de mai sus se desprind citeva idei: 1) în spaţiul balcanic există o
mare unitate culturală reflectată şi în cultura spirituală; 2) cu toată distanţa de
sull' de kilometri între descoperiri sînt respectate anumite canoane după care se
modPll'ază idolii şi vasele antropomorfe de unde rezultă o iconografie de cult; 3) la
anumite orizonturi cronologice - clupă exemplul an·alogiilor de la Zăuan în faza
IllB a culturii Starcevo-Criş întreg spaţiul b:1lcanic şi zonele carpato-dună
rene sînt afectate de către fenomene sudice cunoscutP sub termenul de chalcoliticul
balcano-anatolian caracteriz'at, în principal, de o anumită evoluţie a culturii Stareevo-Criş, delPrminată de cultura Vinca şi grupele cu ceramică pictată policrom
(asociate şi cu alte caracteristici); 4) o serie de comunităţi din regiunea dunăreană
(atît sucl-dună)·eană cit şi nord-dunăreană, în regiunea Dunării mijlocii) sînt dizlocate de la locul lor de noul val. In zonele de care ne ocupăm, în nord-ve6tul
României şi în spn~ vest pînă la Tisa, sînt descoperirile de la Zăuan, Suplac, Fughiu, Tinca Ripa ş.a.; cele de '1a Mehtelek, Szami~. Sajol, Nagykoril, Kătelek ş.a.
':ii cele uin Transdanubia de la Lănycs6k, Balatonsepezd, Revfill6p, Zalavăr ş.a.
(KALICZ 1978; 1980, 1980a) ce stau la baza liniarului timpuriu din acele· zone, la
gn:pP!e liniare clin zona Alf6d (atît în sud cit şi în norei).
Aceste obiecte cit şi altele asupra cărora nu insistăm sau altele pe care m'ai
jos le prewntăm au fost folosite în practicile magico-religioase.

2. PINTADERELE (fig. 1/6).
Două pintadl're descoperite la Zăuan, ambele cu motive în zig-zag, una de
forma piciorului uman (LAKO 1978, Vl/1-2; 1981, 27/9-10) ·au numeroase analogii,
atît dup[1 formă cit şi după motivul din sigiliu (MAKKAY 1984, cat 283, pi. V/10;
analogii în catalogul său la nr. 12, 37, 76, 94, 119, 272), doar ca motive (Ibidem cat.
55, 79, 89, 124, 125, 165, 167, 279 şi 304) sau doar formele (Ibidem cat. 54).
Cel de-al doilea exemplar are forma piciorului uman (MAKKAY 1984, cat. 89,
173, 235; LAZAROVJCJ 7/2). Aceste piese slujeau fie la decorarea ceramicii, îmbră
căminţii cit şi la tatuaje (BERCIU 1961, 32). Tatuarea este un obicei practicat la diferite populaţii primitive, mărturii fiind ·analogiile etnografice de la sfîrşitul · secolului trecut (MIKLUHO-MAKLAY 1973-1877, (1959), p. 90, 212, 242, 407: notează
despre vopsirea corpului sau a feţei, în jurnal, în zilele de 20 mai 1874, 12 iunie
1876, 23 ianuarie 1874). Faptul că motivele sînt standardizate iar forma sigililor re~
pn'zintă simboluri le conferă un caracter cultic. Decorarea ceramicii cu asemenea
motive: ca ex. motivul de la Perieni (PETRESCU-DTMBOVIŢ A 1957, 73, 711, 15;
MILOJCIC 1964, 6/3; LAZAROVJCI 1971, 717; DUMITRESCU 1974, 488/3; MAKKAY
1984, 43, 8/1, cat. 183) are un caracter specific pentru ceramica pictată ~au
pentru ornamentele lustruite de la Leţ (ZAHARIA 1974, 5/1-2, 15, 1117, 15, 12/10,
13, 13/10; VLASSA, 1966, 5/15-17), Valea Lupului, Perieni, Iacobeni, G. Tuzl'a, Zelenikovo ~.a„ staţiuni încadrate în fazele IIIB-IVB ale culturii Stareevo-Criş, de
cinci datl'ază ,_;i cleseoperirile de la Zăuan (LAZAROV ICI-LA KO 1981; LAZAROV ICI 1979, 50-53; 1981).

3. ALTARUL DE LA ZAUAN.
Are o formă ce nu
noscut la Cristurul Sîrb
ZJ AN 1944, 34/15). Multe
U1mpi. Faptul îns{1 că în

este prea des

intîlnită.

Un exemplar asemănător este cuşi Szentes- Nagyjakcsorpart (KUT„altăraşe" aveau un rol funcţional, acela de
grăsimi, forma lor ca la unele altare monu-

(KUTZI AN J.944, 36/4)

dintre aceste
el se ardeau
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mentale, împodobirea lor cu figuri animaliere, antropomorfe sau combinate, exist.enţa unor „ochi" pe picioarele altarelor (vezi m·ai jos analogiile citate la Parţa
pentru asemenea ochi), existenţa unor altare monumentale de această formă la Madjare şi în alte părţi, subliniază rolul lor cultic, de ofrande s·au de sacrificii.

4. MACHETA DE ALTAR(?) (fig. 2/1).
Piesă de formă prismatică, luerată dintr-o pastă uzuală, rău netezită, cu amestec organic în pastă, de culoare gălbui-cărămizie cu o perforaţie verticală, tăieturi
pe feţele laterale, cu pf'rforaţii orizonta]P are pe pm·tea din faţă nişte motive
care redau stilizat o figură umană, prin in<'izii latf\ poate chiar excizii (inedită,
fişă E. Lak6 pentru catalogul expoziţiPi PLASTICA NEOENEOLITICA JN ROMANIA).
Piesa are cele mai apropi'atP analogii, c-a formă şi climensiuni, la Otzaki Magula în Thessalia (în suprafaţa IV din !ianţul de aeolo, din eare motive nu i se cunoaşte poziţia stratigrafică HAlf PTMANN 1981, 25:l, 36/3; fig. 2 anex·a I/E 5). Ornamentele incizate de acolo sugerPază o figură umană a!)a cum adesea sînt schematizate în neoliticul mijlociu. (fig. 2/4).
Pentru forma piesei cele mai bune analogii sînt în planşele din manuscrisul Zsofiei Torma (fig. 78/10-MIT) care sint macheta clară a unor altare. Piesele de la
Zăuan şi Otzaki Magula ar putea simboliz'a tocmai un rnodl'l, o machetă de altar.
De altfel, Z. Torma într-un interesant studiu de analize rtnografice, etnologice,
etnoarheologice (TORMA 1894, pl. II/21, 28. p. 64, pl. VIJJ/106) prezintă cîteva modele asemănătoare. Chiar dacă ·analogiile sale sint discutabile, chiar dadi asPrnănă
rile pot fi întimplătoarc, convergente, ideea trebuie reţinută, asernl'nPa altarL' apar
şi pe cilindri gravaţi, pe baza unor altare sol'are sau lunare (lbidt-m, 29).

5: VASUL CU DOUA GURI.
Foarte probabil un vas de libaţii, cu două braţe întinse pe pîntec pornind dintre cele două guri (LAKO 1977, 5/3-4 = 1981, 119, XXVIII/4) este lucrat dintr-o
pastă amestecată cu pleavă, ·arsă slab. Reprezentarea mîinii, uneori doar palmele
mîinilor pentru a sugera forma antropomorfă a vasului sau a unui alt simbol sînt.
apariţii destul de des întîlnite în pl'astica neolitică. Cele mai timpurii descoperiri sînt
din neoliticul timpuriu de la Lepenski Vir, nivel Ula (SREJOVJC 1979, XVIII/3b;
1981, 89, cat. 257, fig. 46), Donja Branjevina (KARMANSKJ 1979, XLVIl/1,3) sau
·altele contemporane sau mai tîrzii, cum sînt cele de la Zelenikovo (GARASANIN SPAROVSKA 1976, 90, fig. 7), fără a mai vorbi de numeroasele aplicaţii pe v'ase cu
redarea mîinii, redată din trei sau patru degete (MAKKAY 1971, 55 şi urm., pl. I, fig.
2/1, 1-2, 8-10, 3/2, 4/2) din neoliticul timpuriu, mijlociu şi tîrziu. După forma sa
vasul cu două guri are foarte puţine analogii directe în perioadele următoare: în
cultur'a Banatului la Parţa (MOGA 1964, 295; LAZAROVICI 1972, 1/5-6; 1983a, fig.
13; RADU-RESCH-GERMANN, 1974, XVII/I; FLORESCU-MICLEA 1980 supracoperta).

6. V ASUL CONIC-MASCA (fig. 1/3)
Lucrat dintr-o pastă nisipoasă, semifină, asemănător ca pastă cu cel de Ia
Ostrovu Golu, din faza IVB a culturii Starcevo-Criş (LAZAROVICI 1979, IX 'C 4),
precum şi cu văsciorul conic, de la Cluj-Stăvilar (fig. 2/13) cu un ornament din linie incizată, caracteristic pentru faza IVB a culturii Starcevo-Criş dar şi eu dare
elemente liniare timpurii (KALMAR 1987, fig. 9/14) vasul de la Zăuan arP ~i alte
analogii: Hot[ir·ani (NJCA 1981, p. :Hi, fig. 6/2, cultura Vădaslra, faza II). CC'le trei

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Venus de Ztluan

27

vasul de rla Zăuan, ca şi exemplarul de '1a Hotărani sugerează
Acesta are bune analogii şi ca formă in ·acele piese socotite ca
phalusuri din cultura Cucuteni şi din orizonturi contemporane, în Gumelniţa (GIMBUTAS 1974, 217, cat. 219-225 de la Cucuteni, Vinca, Lengyel, Tsangli ş.a.) pentru
proolemă vezi şi MAKKAY 1971; TULOK 1971).
Prin formă şi decor piesa poate fi socotită un vas de cult, ca şi cele de la O.
Golu, amintind de acele cornuri ale abundenţei ca simboluri ale abundenţei,
simboluri ale vieţii, simboluri ale zeillor (DUMITRESCU, 1974, 90, fig. 8-84; SANDARS 1981, 59, 69-70; ELIADE 1981, 47). Vase de forme asemănătoare, unele mulaje după coarne sau chiar de form·a unui corn (DUMITRESCU 1974, 90 şi urm.), tot
confoe sau în formă de clopot sint cunoscute şi mai tirziu ln neoliticul şi bronzul
timpuriu din Ungaria la Rakamaz, Filzesabony, Szabolcs (MAKKAY 1963, 23, nr.
8-9, pl. 11/2 = 4/5,7-8) sau din epoca cuprului in Transilvania de l'a Tureni (Fig.
212, nivel Tiszapolgar) sau Ciuc Sîngiorz (fig. 2/2, cultura Ariuşd).
petrfQraţii de pe
o mască umană.

7. IDOLII ZOOMORFI.
Două piese redau o figură ce poate fi interpretată ca mistreţ (LAKO 1978,
VI!'.l=VIl/4; 1981, 118, 27/8) şi o piesă inedită rezultată din săpăturile din 1980 are
redat pe spinare nişte incizii care sugerează coama unui mistreţ. Asemenea piese,
imitind porc sau mistreţ, îşi găsesc analogii, uneori pînă la identitate, mai Urzii, la
Zsaka (ROSKA 1942, 10/2).
Din cele citeva piese de la Zăuan unele au fost găsite in imediata vecinătate,
altele în alte complexe, sau în aceeaşi zonă a construcţiei. La publicare·a monografică a materialului va trebui să se ţină seama de condiţiile de descoperire, de locul
şi C'ontextul găsirii pieselor. Exemplele de la Zăuan, legăturile largi ale acestor piese,
semnificaţia lor, hieratismul cu care sînt realizate sînt exemple de cum trebuiesc
priYite obiectele care conţin simboluri, mesaje ale vieţii spirituale.

*

*

*

ln limba română prin cuvîntul idol este definită o divinitate păgînă i'ar concret este descris drept chip, figură, statuie reprezentind o asemenea divinitate, fiinţă sau lucru care reprezintă obiectul unui cult sau al unei iubiri. Acest sens clar
ne scuteşte de alte definiţii sau atribute cum de 'altfel au fost unele încercări
(BANFFY 1986; 1986a): imaginea şi efigia zeului, semnificaţia sacră etc. (explicaţiile termenului din limba greacă la care trimite şi dicţionarul român). Analizind
figurinele aparţinînd culturii Star~evo-Criş din România, aşa cum deja au fost clasificate (LARAROVICI 1979, 33-35 şi bibl.; 1984, 76-80) recunoaştem imaginea, efigia marii zeiţe mame, căreia ii sînt închinate figurinele ex voto de adoratorii divinităţii (DUMITRESCU 1974, 21). Cultul acestei divinităţi, reprezentativă pentru populaţiile de agricultori, simbolizează pămîntul cu roadele sale, de unde şi numele pe
care îl poartă la diferite populaţii sau ale cărei atribute se desprind: marea zeiţă
mamă, mama zeilor, mam·a pămînt (DUMITRESCU 1937, 15;1968, 1970, 21 ş.a. 51-52;
PICARD 1948, 48;WEIMBERG 1951, 121; KOSVEN 1957, 151-152; CHILDE 1966,
124; D. GARASANIN 1970, 11; FRAZER 1980, III, 79-81; ELIADE 1981, 47-48;
SANDARS 1981, 246; BANFFY 1986a, 153-154 ş.a.).
După forma lor cele citeva tipuri de figurine se pot clasifica în citeva grupe:
I C'U steatopigie al cărei exemplar mai caracteristic este Venus de Zăuan, păstrat
întreg. Gitul ·alungit al piesei, maniera de redare a feţei şi ochilor arată o standardizare hieratică. Steatopigia pronunţată este un atribut al marii zeiţe mame, fiind
socotit element de origine sudică, balcano-anatolian (CSALOG 1955, 21; BERCIU
1966, 36 ş.a.) fiind tipul cel mai răspîndit în neoliticul timpuriu din România: Homorod (BADER 1968, 382, tip c., fig. 1/5, 2/6; LAZAROVICI 1985, 9/10); Ostrovu Golu
(LAZAROVICI 1969, 18-19, 10/13-14; 1971, 2/12), Cenad (LAZAROVICI 1969,
9110; 1979, X/A 22), Grădinile (NICA 1981, 36, 5/3), Suceava (URSULESCU 1973, 49;
Poieneşti, Leţ şi Perieni (PETRESCU-DIMBOVIŢA 1957, 8/1-3; URSULESCU 1973,
49; 1982, 82, tipul A). Acest tip este foarte răspîndit în Ungaria la Mehtelek, Ko-
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Gyoma, Ocsod<';•.a. (KUTZIAN· 1944„ 4311-6, 8/1-2, 11/2, 13/Ş, 7-8; K.A.L/CZ-MAKKAY 1912, 2.l;. IUI/JO; 197", 19,·j'ig. 9; .1976; 7/~,·3-4; KALICZ 1980, 104, 113; 1983,
5/3.; RACZKY 19.80, 13, ·7/3). Majoritatea. acestor descoperiri şe datează în„ fazele, lllIV ale culturii Starcevo-Criş. Descoperirile recente, a căror stratigrafie este mai
clară, conti!l şi alte materiale care se pot data .doar în fazele· IIIB-IV A ale culturii Starcevo-Criş, cee<i· cc corespunde momentului în care chalcolitieul balcanoanatolian exercită (pi:in acesta înţelegem pentru regiunea dunăreană doar Vinea
şi--cE;>ramka policrom;!) o presiune asupra ~omunităţilor Starcevo-Criş, impipgînd
procesul de neolitizare, în ·unele. zone, la nord de aria grupului Kiiriis, contril:>uind
direct la. formarea civilizaţiilor -liniare (LAZAROVICI 1981; 1985). ln zonele ~en
trale ale Tisei cele m.ai tîrzii sînt descoperirile de la Kotelek (RACZKY 1983) există
însă şi ori;zonturi mai vechi.
Idoli prismatici formează o altă grupă care simbolizează divinitatea f Pminină.
Stilizarea corpului, o prizmă Ia ZăUan, an• citeva analogii bune la MchtelPk, Szolnok, Szaiol (KALICZ-MAKKAY 1974, 21, lig. 11-12; KALJCZ-RAKCZY 1982, 337,
911; RACZKY 1980, 11, fig. 5, 10/2), descoperiri din faza IIIB/IVA a culturii Starcevo-Criş precum şi cele cit> la G~iff1bnik (PAVUK-CHOHADJJEV 1984, 218, 16/2-3),
D. Branjevina, Vinkovici-Trznira (DIMITRIJEVIC 1979, XLJ/6; XLII/2), în nivele
ViniCa A 2 ~a Gornea şi Oszentivan VIII (BANNER-PARDUCZ 1984, 26, fig. 4;
LAZAROVICI 1970, 486, fig. 10), Aceştia au de cele mai multe ori redat sexul printr~un triunghi (fig, 2J'5); (LAZAROVICI 1979, X/A 7-8; KALJCZ-MAKKAY 19î4,
fig. U~12; 1976, 8/1, 4,7). iar uneori sînii (Ibidem, 8/2; LAZAROV ICI 1970, fig·. ·10;
LAKO 1978, VIl/3).
.
.
Mai sînt . şi .altP categorii de idoli care ar trebui analizaţi dar lipsa )or în
zona de care ne ocup[un crPdem că depăşeşte interesul direct .
.

'

II. LOCUnI DE CULT

ŞI

SANCTUARE

Apariţia sanctuarelor în neoliticul accramic la <;ayiinii (MEJ,LAART 1975, 53),
Jerjchon (Ibidem, 30, 59; ELIADE 1981, 46), poate, Lepenski Vir şi altele precum
şi .cele din neoliticul timpuriu de Ia <;atal Hi.iyiik (MELLAART 1964; 1975, 45---,.58,
101, 108; ELIADE 1981, 47) Eridu, Hacilar, Halaf şi altele (MELLAART 1965, 171,
116, 1!?7, 166-167, 121, 138, 143, 219-220, 223) din Orient la carP se adaugii cele din
sud-estul Europei dP la Nea Nicomedeia (RODDEN 1964, 115. fig. 2; MELLAART
1975, 249; I/.UTKOWSKI 1986, 156, fig. 206) şi Madjare (săpături M. Garasanin, şi
V. Sanev; inf. amabile M. Garasanin în 1982, 1984 Xanthi şi vizită Ia Skoplie 1984)
ambde din neoliticul timpuriu; este un fenomen timpuriu.
Privind la aceste prime sanctuare, unele au un caracter casnic în vrcmf' ce
altele, cum este cel de la Madjare, aparţine întregii sau unei părţi a comunităţii.
ln acesta din urmă s-au găsit altare şi fragmente de statui monumental('. La .cele
c~nice s-au găsit figurine şezinde în vecinătate (MELLAART 1975, 30, 59: situaţii
similare şi în Orient la Garstang, apud Mellaart). Uneori, în sanctuare se găsea
c.îte o .platformă ceva mai înaltă sau· o podl3.'.l cimentată cum este cPa de la <;ayonll
(Ibidem, p. 53) pe care s-au găsit urme de sînge, dovada unor jertfe ·animaliere (in~
formaţii amabile Mehmed Ozdogan) sau cele df! Ia Eridu, niv. XXVII, 'XVI (MELLAART 1975, 171; dimensiunile de 3 X 3 sau 7 X 5,5 dimensiuni similare cPl1w
de pe Parţa - vezi mai jos). Studiindu-le pe cele de la Catal Hiiyiik rezuWi 1•:-;i,tenţa unor ritualuri foarte precise, obiceiuri şi practici, o adevărată mitolo(.(iP 1·~11•
reliefată pe pereţi prin iconografia diverselor sanctuare, probleme asupr'a ('<"1rnrn
vom .reverii cu exemple concrete.
In multe clin ·sanctuarele din Orient exista obiceiul de a se picta pPn•\ ii ~arw
tu.arului din vecinătatea altarului eum sînt situaţiile de la Anau (M/;'LJ.11,1/~'/'
1979, 219-221, fig. 138) eu roşu şi alb sau cele de Ia Ya";a DepP, Namazga 1/111!/i'111,
217, 219, 220, fig. I:l8), cele din cultura Hacilar, din fazele mijlocii 'ii ltrzii di• 111
Hacilar, Pessejik Depe. T. Arpachijah, T. Aswad ş.a. (l'WELLAAHT J!lî:i. J 1'1-„1 L1i;
SUTKOW$Kl 1986, -157) care au un plan mai dPzvoltat avind -:oi pronrtos, 1·1·1•11:i·1· în-
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seamnă,.;o separare a zonei, sacre de cea .Pi:ofană, ,fenomen. cunoscut şi la Spn~tuar,~l{'
din Egipt (CONSTANTIN ·198~, 344). · .
.
. .
.
·.
.
ln··multe dintre s·anctuare s-au descopf!rit ~dol-i fomin~ni, amulete phalice, deget d~ o~ din piatr~ (Arpac;hijah), sigilii şi.,idoli q~ lut (în.;Ha~ilar V-III), cap dţ
bou cu ·coarne mcmtate. în pereţi şi bucranii la: T. Aswad. Mui:ejbe.t, Ganderep~
Arpachijah, Catal Hi.iyi.ik ş.a. (Ibidem; PERKINS (1949} 1953, 2/8-9; JARITZ ..J,9'ÎO,
şi urm;~.
. · .
.
.
Sanctuarul de la Nea Nicomedea, cu o suprafaţă de q mp este împărţit. Îfl
3 zone, ·la ultima refacere conţinea: vase, 5 idoli, 2 topoare mari (20 cm). 400 ~a!11~
de silex şi o figurină care. redă graviditatea, depusă pe o l;>ancă (RODDEN 1964,
115; MELLAART 1975. 249; RUTKOWSKI 1986: 154 şi urm., 167, fig. 206).
.
Aceste. amănunte trebuiesc reţinute pentru :interpretarea. obiectelor . de cult
descoperite adese·a, a urmăririi poziţiei şi asocierii lor, lucr.u .pe care îl po~te
face '!!el: mai bine arheologul care a săpat, .. în: timpul săpăturilor şi după. Trebuie
depăşit. scepticismul extrem manifestat adesea în legătură cu .obiectele de cult,
pentru· ·identificarea unor ritualuri şi ceremonial•ri complexe, cum de altfel recomanda şi C. Renfrew (RENFREW 1985, 1-2).

·„· ·

III. SANCTUARUL DE LA

PARŢA

· „ La
sflrşltul c·ampaniei de săpătufi din anul ·1980 apăreau resturile unei „c'o:
Ioane" (fig.· 3/2-2). de lut între nişte dărimături de· chirpici _impun.ătoare. La te~
luarea. săpăturil()r din anul 1981, (fig, 3/3-6) în iulie, ieşeau la iveală noi elemente. arhitectonice~ .Ceea CP ni se păre~ atunci a fi o coloană s-a dovedit a fi
un element arhitectonic m'ai impunător: baza unei statui monumentale de lut
(fig. 4). La numai citeva zile de la reluarea săpăturilor le era ·clar arheologilor
c-.'i ~.e ·. nflau în faţa unei descoperiri importante, mărturie stăteau fragmentele·. ele
~tatui, coloane,:' vetre ·de foc, 'altare şi mese de ofrandă, tăvi pentru ofrancl<'i; v~'fre
pentru:.hrs ofrandele, idoli bust în mărirne naturală, capete de ta1.lri cu coarne
înca~trate în lut. Construcţia impozantă ca. dbp.ensiuni şi prezenţa elementelor
arhitectonice arătau clar că este vorba de o construcţie de cult, un sanctuar (LAZAROYICJ 1981; 1982; 1987, ş.a.).
·
Continuate a.n de an, săpăturile, care la îriceput aveau o suprafaţă de 100 mp,
au ajuns în momentul de faţă ila. o suprafaţa de peste 500 mp, (fig. 5-7) lucrări IC de
cercetare a substrucţiilor sanctuarului s-au înc;hefat în anul 1985, continuînd apoi
cercetarea construcţiilor învecinate. Lucrările · dP ·restaurare şi conservare,' începute odată cu cecetările, s~au încheiat în anul 1987; 'sanctuarul fiind restai.irat şi
reconstituit în Muzeul Banatului într-o încăpere specială. Echipele de restauratori c.Ie la Muzeul Banatului, formate din Ioan Daviţoiu, Adrian. Fota şi Răzvan
Găvan, cu concursul unor specialişti din ţară: C. Lăluţiu, I. Muntiu; I. Buclil<~<inu
de l"a Bucureşti; Braşov şi Sibiu, de la laboratoarele zonale (DAVJŢOIU-FOTA
GAV-?tN. 1985), au încheiat lucrările de restaurare şi conservare·, grafidenii de la
Muzeul Banatului au realizat grafica după schiţele şi tematica arheologiloi-.
. Sanctuarul se găse·a. în zona centrală a staţiunii, exact la jumătatea · rixci
nord-sud. Sanctuaru1 a fost ridicat după o primă fază de locuire în staţiune. Nu
se şti.~ dacă exista un sanctuar încă la acest nivel. Cert este că odată cu · 6 pc•rioadă' de înflorire a staţiunii, petrecută iii faza IIA a culturii Banatului în \TP:n,~a fazei B1 a c1,11turii Vinca (LAZAROVICI-URSULESCU 1984), după' un .oriwnt cu gropi şi bordeie, se ridică construcţii impunătoare între care şi sanctwli'ul
(L..tl711ROVICI 1982, 31 şi urm.).
.

SANCTUARUL 1 (fig. 9-10)
Această construcţie avea un plan dreptunghiular, cu axa lm1gă. orient'ată
l~V. Dimensiunile sa.nctuarului erau de· J2,:i> m -lungi'me (pe a~a est-'-vest) ~i
7 m lăţime (pe axa nord-sud). Intrarea se pare că !>.e găsea pe latura de· sud,
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aeqlo; unde s-a găsit o groapă de la un stilp de fundaţie de la intrare, adinc de
l,20 m. In sfertul de nord-vest s-au găsit urmele unei despărţituri, nivelată în
cea mai mare parte de sanctuarul 2. Un perete, greu de precizat cit se înălţa, distrut; şi nivelat în faza doua, format din lut amestecat cu nisip, „tencu.tt" cu argilă separa o zonă sacră. In colţul de nord-vest al acestei nişe sau
inc.iperi s-au găsit mai multe unelte şi aşchii mari de silex cu muchiile foarte tă
ioase care serveau, foarte probabil la sacrificarea unor animale mici sau păsări.
Spre peretele de nord, (fig. 6/1-b) lipit de despărţitura de mai sus, se găsea o
masă-altar de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 1,6 X 2,8 m, mărginită de
pereţi înalţi de cca 50-60 cm (fig. 7/b). Această masă-altar a fost împărţită în
patru zone, fiind compusă din: 1) intrarea (fig. 7/a) largă de cca 0,60 m; 2) o vatr~\ portativă în faţa intrării, suspendată la cca 20 cm pe trei-patru picioare
de
lemn, avînd o formă ovală (fig. 7/6d); :I) soclul unui idol-bust, din lut nears;
avind la bază (fig. 7/c, 2c, 6c) dimensiunllle de 0,50-0,60 m; 4) loc pentru depozitarea cenuşii, special amenajat, cenuşă rezultată din arderea ofrandelor şi a unor
sacrificii; 5) o casetă lată de 0,40 m, lungă de cca 0,60-0,80 m. Interpretind rolul
elementelor mai sus descrise, avînd în vedere şi unele observaţii din fazele următoare, observăm că cel care aducPa sau ardea ofrandele (preotul sau şamanul)
avea accesul prin deschizătura 1 spre masa-altar. Arderea se făcea pe vatra portativă. sacrificiul era adr('sal anumitor zeităţi al căror cap sau simbolul respectiv
era montat p0 idolul-bust (foarte probabil erau aşezate cranii de animale - de
altfel ma; sus şi mai jos am insistat asupra cultului craniului şi 'al bucraniului),
idol aflat în dreapta vetrei. Cenuşa rezultată din ardere era depusă in spatele
idol.ului bust, în locul amenaJat, mai sus pomenit (fig. 21/6-3). Anumite lucruri
dP()Use ca ofrandă, oferite, fără a fi arse, erau aşezate în caseta 5 din stînga vetrei, la vest de aceasta. Care va fi fost rostul exact al zidului dim zona de vest
e greu de precizat ca şi relaţia directă a lui cu masa-altar A. La vest de casetă,
pe o lutulală, s-'au găsit acele unelte de silex cu muchii tăioase. Jertfirea animalelor, jertfirea de singe, este un obicei practicat adesea în sanctuarele preistorice,
dovadă fiind unele imagini păstrate pe sigilii mesopotamiene sau informaţii adunate de la diferite populaţii primitve (FRANKFORT 1939, pi. Xla-d, g, h, k;
XIJ/1-2; XII/a, f, k; XIV/b, d; XV/a, b; LIPS 1960, 474-475; TOKAREV Hl74,
113; MARINATOS 1986, 14-15, 21, 22, 25; animale sacrificate la fig. L/4; 2; 3; 11;
CONSTANTIN 1985, 338).
ln zona de nord-est a sanctuarului se găsea o vatră de foc, într-o altă perioadă fiind aşezată mai spre sud, în :Jocul in care în faza a doua s-a ridkat soclul statuii duble. Intre axa nord-sud şi colţul de NE se găsea, foarte probabil,
o mică coloană de lut, din păcate distrusă la ridicarea sanctu·arului 2. Locur unde
aceasta a fost înfiptă în pămînt şi o parte din ea s-au păstrat sub masa-altar D,
din sanctuarul 2. Aceasta era din pămînt nears. Dimensiunile ei erau de cca
18-20 cm diametru, înălţimea nu poate fi deloc apreciată decît poate prin comparaţie cu cea din sanctuarul de la Căscioarele (DUMITRESCU 1970, 14; 1974, 478;
1983, 160/161, IX/1-3) sau ca cele săpate de către Al. Matei (la Panic, jud. Sălaj),
ln aceeaşi parte a sanctuarului, spre latura de răsărit, s-a găsit o groapă ce
se afla în imediata vecinătate a celor două vetre. ln groapă s-au găsit numeroase
materiale arheologice, oase de animale, straturi alternative de cenuşă şi cărbune
pe o grosime de :I0-50 cm. Această groapă avea conţinutul unui adevărat bothros
(vezi m'ai jos discuţii în legătură cu problema). Ceramica descoperită în groapă
era de bunii calitate, cel mai adesea fină. Această groapă socotim că servea, într-o anumită dată a sanctuarului 1, ca loc pentru depunerea ofrandelor şi a rPsturilor de la ofrande arse. Vor mai fi fost şi alte elemente dar la acest stadiu
al interpretării descoperirilor nu au putut fi explicate toate observaţiile.
Sanctuarul a fost construit dintr-un schelet de stîlpi masivi, din lc>mn, fl';'l'zaţi la o distanţă de 1,40-1,60 m, cîte trei pe latura scurtă şi eîtP 6 P<' lat ura
lungă (EV) la care se adaugă cei din colţuri (fig. 9-10). Suprastru!'lurn era
în
două ape, tip megaron, dovadă fiind cele două grupuri de cite trei stîlpi, aşezaţi
in ·dreptul stîlpilor de la pereţii înguşti. Alţi stîlpi serveau la prarticilP de cult
(fie stîlpi totemici, fie coloane totemice, fie arborele vieţii: UPS lfJ60, 37; DUMITIU~SCU 1983, 160/161, IX/3).
Stilpii erau înfipţi la adîncimi mari (0,80-1,20 m (fig. 6/4-1) unii serveau
ca sprijin intrării fig. &/'5, cum am precizat mai sus. Intre stilpii mari erau şi
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alţi

stilpi, m'ai m1C1, şi pari, înfipţi într-un şănţuleţ; (fig. 6/4.I; 6.I; 8i{'5) umplut
pentru a fixa mai bine parii, grupaţi diferit, legaţi intre ei cu nuiele
şi împletituri de nuiele, după cum .rezultă de altfel din amprentele păstrate în
unele mostre din chirpiciul acestei faze a sanctuarului.

cu

pămint

SANCTUARUL 2 (fig. 11-13; 6f'l-6, 7/1-2, 14-1)
După ce resturile primei faze au fost dezafectate şi îndepărtate (din fericiTe
nu întotdeauna au fost eliminate toate resturile), rezultate în urma incendierii
sanctuarului 1, s-a trecut la construcţia unui alt sanctuar, ceva mai mic, dar mai
impunător. Odată cu sanctuarul au fost dezafectate şi alte construcţii din vecină
tate, sesizate în special la P 3 (fig. 5/2) şi P 8. (fig. 5/6). tn·ainte de construcţia
sanctuarului 2 a fost ridicată o statuie monumentală din lut, pe un soclu de lut.
Construcţia s-a realizat numai după uscarea şi arderea statuii şi soclului. Soclul
statuii duble s-a construit din lut amestecat cu nisip iar la exterior a fost „tencuit" (fig. 4/5-6, 5/1) cu o argilă de consistenţa ceramicii. După o bună ·amenajare soclul a fost decorat pe capetele înguste. Pe soclu a fost montată o statuie
dublă construită din felii mari de lut. Cele din interior erau dintr-un lut amestecat cu multă pleavă, (fig. 5/1) pentru a fi şi mai uşoare şi pentru a se usc·a mai
repede. Aceste felii au fost învelite într-o ţesătură, (fig. 4/4) pe de o parte pentru
a sta împreună, pe de alta pentru a se putea lipi straturile următoare mai bine,
iar pe de altă p·arte şi poate pentru motive rituale. La baza soclului se găsea una
dintre vetrele din faza I iar spre partea de sud au fost depuse cîteva piese şi oase
ca ofrande (problemă asupra căreia vom mai reveni). Statuia dublă era ceva mai
îngustă decît soclul. Pe marginile ei au fost construite citeva tăvi pentru depunerea
ofrandelor legate direct de statuia-altar (fig. 22/1).
După ce statuia şi soclul s-au uscat, au fost arse la faţa locului prin îngră
mădirea unei mari cantităţi de lemne. Arderea a fost puternică şi îndPlungată. focul a putut pătrunde in feliile exterioare ale statuii monumentale care erau mai
argiloase, fiind foarte bine sclivisite. Miezul statuii se coace, dar pe alocuri in interior şi în unele părţi mai ascunse a rămas nears, ceea ce a îngreunat mult munca de restaurare şi conservare (fig. 5/1). Datorită arderii foarte puternice şi îndelungate, a păstrării cărbunilor o perioadă mai îndelungată de timp, podeaua din
vecinătatea statuii s-a ars pînă la consistenta unei vetre. Abia după aceasta
a
fost ridicată partea de lemn a sanctuarului, mesele-altar, pereţii şi suprastructura.
Dimensiunile sanctuarului sînt de ll,6X6 m, pe axa lungă (EV). Sanctuarul
a fost împărţit în două părţi, două încăperi separate: una cu caracter sacru spre
est; (fig. 11-12) alta cu caracter profan spre vest (fig. 12; 13). In ultima fază de
funcţionare a s·anctuarului, peretele despărţitor dintre cele două încăperi, aflat la
mijlocul mesei altar, format dintr-o structură lemnoasă, din nuiele împletite, a fost
lipit cu lut. O fostă deschidere circulară, care permitea pătrunderea luminii din
spre deschiderea lună - soare, a fost astupată după incendiu păstrîndu-sP chirpiciul sub forma unui disc de lut (LAZAROVICI-KALMAR-LVCA-DRAŞOVEA

NU, 1985, 10 A-B, 14, XVF).
Incăperea de răsărit adăposte·a statuia monumentală situată la cca l m de
peretele de est, la cca 1,30 m de peretele de sud ~i la 2,6 m de peretele
de nord, (fig. 11-12). In spatele statuii monumentale se găsea o mare
masă monumentală, (fig. 2112, 4) o masă-altar pentru depunerea ofrandelor. Pe
această masă-altar, spre peretele de sud, se găsea
o vatră pentru ars ofnmde,
suspendată pe picioare de lemn, lipită de peretele de sud. Spre colţul de suci-vest
al acestei mese-altar se găsPa o cupă mare, cu picior, lucrată din chirpici, iniţial
nearsă, doar uscată care a fost calcinată şi arsă odată cu sanctuarul. Cupa servea
pentru depunerea sau oferirea unor ofrande, posibil de lichide, datorită formei
de cupă. Pe peretele de norei, intre intrare şi masa altar, mai spre altar, se gilsea
o tavă din lut ·amestecat cu multă pleavă ce servea pentru depunerea ofrandelor.
Pe masd altar, spre peretele de nord, se găsea o tavă de mari dimensiuni, de formă dreptunghiulară, lucrată din ceramică uzuală, de culoare cărămizie, în rare
erau păstrate, poate, unele ofrande. Masa-altar din aceast11 în<'ăpere, marcată ca
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masa ·D, (fig. 2112) avea· dimensiunile de 5,2X6 m. Intr-o etapă tîrzie, fără a se
pilte;;t vedea urmele unei mari reparaţii' după unele perioade de lutuire a pereţilor
sanctuarului şi· a mesei-altar) s-a montat un perete despărţitor, înalt· de O, 700,80 m, confecţionat din pămînt amestecat cu multă pleavă; nears dar care în
urma incendierii s-a ars pînă 1la vitrifiere. Acest perete avea în partea superioară
mcmtate cca 4-5 trofee de animale de mărime mijlocie (oi, capre?). Peretele~ separa altarul în două casete. Fenomen observat şi în încăperea de vest la masa
altar de acolo. (fig. 12-13).
Statuia dublă, monumental[t constituie piesa ce·a mai importantă. Partea superioar,-1 (lig. 2111-2, 4) a acesteia avPa aspectul unui bloc masiv din lut, cu doi
umeri ":>i cioua capete. Piesa din spre sud avea un pîntec ceea ce ne determină s-o
identificăm pe marea zeiţă mamă (mama pi1mînt, Mater-Gea, La. grande m~re ş.a.,
fig. 19/3); DUMITRESCU 1937, 15; 1938, 51-52; 58; FRAZER 1980, III, 78.,.-79;
Eliadc 1981, 41, 47, 50 şa. vezi şi bibliografia). Acestei piese îi lipseau părţile de
la cap. La cel de-al doilea c.•xemplar, aflat spre nord, s-au găsit· în vecinătatea lui
fragmentele capului de taur cu amprenta coarnelor bine păstrată în lut. Statuia
a fost într-o ultimă fază reparată. Marginile statuii Prau ornamentate prin linii
vălurile, dispuse pe lateralul umărului. Acestea sugerau, poate, fumul sau părul,
(fig. 2:!14). Ne gîndim la fum deoarece, m·ai jos, pe pitrţik laterale s-au găsit urmele unor tăvi pentru depunerea sau arderea ofrandelor (fig. 21/la, 4a). ln spatele
statuii s-a găsit o amforă mare, lipită de soclu (fig. 21/4b). Soclul statuii monumentalP avea pe părţile laterale incizate două figuri umane stilizate. Cel dinspre
sud redă imaginea stilizată a zeiţei mame, avînd unele elemente în plus (fig. 4/5-6).
cel din spre nord s-ar părea că redă partea bărbătească.
Cele două imagini stilizate lasă impresia unei figuri în poziţie de orantă, dl' oferire cu mîiline ridicate, întrerupte cu ocazia distrugerii statuii, m·ai bine zis a soclului. Ele sugerează poziţi,;:i de susţinere sau oferire spre statuie iar pe braţe
s-ar sprijini tăvile cu ofrande sau pentru arderi rituale. (fig. 21/4a).
Accesul în încăperea de vest se făcea printr-o intr·are deplasată spre sud, faţă
de axa EV. Intre intrare şi colţul de nord vest, pe peretele de vest, în perete, la
înălţimea de 1,45 m se găsea o deschidere de formă circulară (fig. 15/2-3). Lipită
de această deschidere cu cornul spre gaură, se găsea lipită o bucatf1 de lut de forma unei semiluni, fig. 15/1-5, lucr'ată dintr-o pastă nisipoasă şi cu amestec de
pleavă: Dimensiunile acesteia erau: diametru 40-47 cm, înălţimea sau mai bine
zis grosimea era de 8 cm. Piesa a fost lipită odată cu construcţia peretelui. Reparaţiile fiicute în interiorul cît şi la exteriorului, în număr de 4-5, au fost sesizate ~i pP lună, formînd straturi groase de 1-2 cm. Toate însă se -terminau la
cornul lunii, lăsînd nealterată deschiderea. Cele două piese formează cuplul soarelună. Sub ·acestea, puţin spre intrare, se găsea o cupă adosată, confecţionată din
lut cu mult amestec ele pleavă (piesa a fost arsă secundar odată cu incendierea
construcţiei). Mai jos, şi mai aproape de uşă, se găsea o rîşniţă montată normal
într-un pat de piatră. (fig. 21/5d-e). Cele trei grupări: soarele-luna, cupa şi rîşniţa
serveau unor practici legate de ofrandele care erau aduse soarelui şi lunii. Judecind după rîşniţă credem că este vorba ele ofrandele de cereale. De altfel există
o bogată bibliografie legată de rîşnitul cultic, ·aducerii de ofrande soarelui şi lunii :- în cazul nostru - (MAKKAY 1978, 13-36; LIAMIC/-VALOVICI 1982,
429-431).
O parte din masa-altar A (fig. 7) a sanctuarului 1 a fost păstrată şi în vrPmea sanctuarului 2 servind aceloraşi scopuri şi în ·acelaşi mod de realizare. Am
păstrat denumirea de masa-altar A şi pentru sanctuarul 2 deoarece aceasta s-a
modificat foarte puţin doar la dimensiuni. Zidul sanctuarului 2 i-a redus din dimensiuni. Soclul idolului-bust a fost tăiat de zid. Fosta intrare de la masă-altar
a •;anctuarului 1 a fost astupată prin construirea unui nou soclu pentru . idolul
bust fig. 7/a; 21/6.1-2. Dimensiunile erau asemănătoare la cele două socluri p<'ntru idolul-bust. ln dreapta idolului bust (cum îl privim, deci la est) se găsl'a o
vatră (fig. (i/lb, 2b) suspendată pentru ars ofrande. Vatra se sprijinea direct pe
zidul mesei altar iar o parte a ei, cea dinspre nord, se sprijinea pe douli, trei pţ
cioare de lemn. (fig. 21/6.4) ale căror urme s-au păstrat în podina mesei altar
A (fig. 7/7b). Arderea ofrandelor aduse pentru sacrificiu se făcea pe această tavă
fiind închinate simbolic divinităţii, mai bine zis zeităţii reprezentată de idolul
bust cu perforaţie. ln acea perforaţie era introdus un cranu de animal, poate taur
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ar fi să ne gîndim la sanctuarele de la Catal Hiiyiik (vezi mai JOS problema
craniilor şi bucraniilor). Acestea împreună cu soclul redind imaginea simbolică a
divinităţii căreia i se aduceau ofrandele. Bustul idolului, împreună cu unele fragmente de vatră, Ug. 23/5, au fost găsite (fig. 23/1) răsturnate, pe masa A. O parte
a vetrei a rămas în situ (fig. 23/1, 5). Cenuşa rezultată în urma arderii era depozitată în colţul de est al mesei A, spre încăperea A, avînd o grosime de cîţiva
centimetri. în stratul de cenuşă s-a găsit o parte dintr-un vas spart. Din vechile
despărţituri ale mesei altar A s-au păstrat doar cîteva, cea din spre nord-vest
(LAZAROVICI 1982, 30, fig. 17). Lăţimea casetei A, în noua situaţie, nu depăşeş
te 0,60 m iar lungimea fiind între 2-2,60 ro; (lucrurile nu sînt prea clare deoarece deranjările de la începutul acestui secol au afectat o parte din încăperea B
a sanctuarului). De cele mai multe ori lucrările de excavarea pămîntului la dig
s-au oprit clin cauza marii cantităţi de chirpici 'care scădea consistenţa digului
(BERKESZI 1906, 61).
Zona centrală a mesei altar - ridicată cu cca 8 cm faţă de masa-altar A,
care l-a rîndul ei se înălţa cu alţi 7-8 cm faţă de nivelul podelei - a fost împărţită printr-un perete (ca şi la masa-altar D) în două mese: B şi C, împărţire
petrecută după cîteva etape de refaceri ale mesei, prin lipiri succesive cu lut.
In partea superioară a peretelui, ca şi în situaţia mesei-altar D, au fost încastrate
frunţi de animale de mărime mijlocie.
Masa-altar B. (fig. 14/1, 2, 4). Se găseşte în partea ele nord, spre peretele despărţitor din sanctuar, lipită de acest perete spre est. Partea centrală a acesteia a
fost d1~trusă de către un puţ ritual, săpat într-o fază posterioară, dar anterioară
locuirii Tiszapolgar de aici (marcată ca gr. 9). (fig. 6/la; 5a, 6a, 7/lc; 8/la; 14/la).
Pe masa altar B erau depuse ofrandele în recipiente, găsite in situ, arse secundar,
unele pînă la vitrifiere. Intre diferitele vase descoperite sînt unele din pastă foarte fină, altele din categoria semifină iar altele din cea grosieră, ·avînd dimensiuni
diferite. Deosebit de interesant este vasul cu faţă umană (fig. 20/6), în care s-au
găsit un număr mare de oase depuse ritual (oasele sînt date la determinări paleontologice). Vasul era lucrat dintr-o pastă semifină, fiind ornamentat cu incizii
şi încrustat cu alb, iar între benzi era pictat cu roşu. Determinările paleontologice ne vor aduce interesante date legate de practicile magico-religioase. După
refacerea zidului intermediar masa-altar a fost de mai multe ori lipită cu straturi succesive de lut, groase de cca 1-2 cm.
Masa-altar C, situată în partea de sud, (fig. 14/6) lipită de peretele de sud
al sanctuarului, servea drept zonă pentru depunere·a ofrandelor de cereale sub
formă de spice sau boabe. într-o fază timpurie, poate înainte de construirea zidului despărţitor, pe această masă se găsea un mare vas de provizii care la prima rep'araţie a mesei nu a fost ridicat de la locul lui, lipiturile fiind făcute în
jurul fundului său, locul acestuia păstrîndu-se în negativ (fig. 14/5). După cea
de-a treia reparaţie vasul a fost îndepărtat şi amprenta fundului a fost lipită cu
lut. Locul vasului de provizii a fost luat de către o altă c·asetă (fig. 14/6.1) de
formă dreptunghiulară, prevăzută
cu un cap de idol antropomorf, cu urme de
pictură pe gît. Intre crăpăturile mesei altar, la diferite reparaţii, au fost descoperite boabe de cereale, ceea ce arată că la diferite perioade, depuneau ca ofrande ·cereia;le. Una dintre marginile mesei altar C avea montat un suport de lut, (fig.
14/6a), cu dimensiuni identice ca cele 'ale idolului-bust descoperit pe masa-altar A,
de unde tragem concluzia că la anumite ocazii - poate cu prilejul recoltelor de
cereale - piesa era montată acolo iar ritualurile erau legate de cultul fertilităţii
şi al abundenţei.
Intre intr'are şi masa-altar B şi C podeaua a fost acoperită cu cel puţin două
straturi: unul de lut, altul de pietriş. Din păcate nu se poate preciza dacă au fost
depuse deodată sau la intervale. Cert este că sub ele a fost descoperită o groapă
de cult (bothros) (fig. 17), groapa 63, în care au fost depuse un număr de vase
(între 12-15 buc.), un obiect de lut oval cu perforaţii, fragmente de la vas~ nearse, doar uscate, greutăţi pentru războiul de ţesut, deasemenea nearse, fragmentele unui vas cu faţă umană, pictat cu galben şi roşu şi incrustat, precum şi alte
obiecte.
Spre colţul peretelui de nord, după cit se pare lipit de perete, se găseau mai
multe greutăţi de la război de ţesut, urmele unor găuri de la picioarele războiu;
lUi şi o bucată de lut cu impr~şiunea .unui asemenea picior, care arată că răz„
3 - Acta Mvsei Porolissensis -
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boiul a fost montat vertical. 1ln 'aceeaşi zonă, de ambele părţi ale peretelui de
nord, au fost găsite mai multe bile de praştie, de mici dimensiuni, din cele folosite la vînătoare. Lingă peretele opus, cel dinspre sud, s-au găsit grupate mai multe bile de praştie, dispuse sub forma unei piramide. Baza lor s-a păstrat cu toată
distrugerea petrecut.:\ în sanctuar. Cele din partea superioară s-au găsit în vecină
tate. Aceste bile sînt de mari dimensiuni. ln alte construcţii, din vecinătatea
sanctuarului, s-au găsit asemenea bile de praştie, unele grupate în vecinătatea
uşilor, altele între dărîmăturile pereţilor. Aceste bile sînt folosite în război iar nu
la vînătoare, deoarece dimensiunile lor m'ari le fac inutilizabile la vînătoare. Prezenţa lor între dărîmăturile pereţilor şi pe dărîmături ne sprijină ipoteza folosirii
lor mai sus pomenită.
In exteriorul sanctuarului, spre vest, la cca 4-5 m, a fost descoperită o vatră
de foc de mari dimensiuni, refăcută de trei ori fig. 15/6. După cit se pare lingă
aceasta stăteau cei care supravegheau şi asigurau focul, paza din timpul nopţii
şi intrarea în sanctuar.
La sud de sanctuar se găsea o stradă. Lipit de sanctuar, poate montat pe o
masă, probabil, s-a găsit un vas cu faţă umană, pictat cu roşu 1;-i galben în tehnica crusted, spart odată cu distrugerea sanctuarului.
La est de sanctuar, la cca 2-3 m de intrare, în dreptul acesteia, se g<isea o
podină care servea fie ca m·asă-altar
pentru depunerea ofrandelor din afara sanctuarului, în vecinătatea încăperii sacre; fie o colibă pentru supravegherea intrării
de răsărit a sanctuarului (prima ipoteză ni se pare mai plauzibilă).
Lipită de sanctuar, spre nord, se găsea o construcţie de m·ari dimensiuni
(P 20) care împreună cu sanctuarul şi alte două-trei construcţii (P 3, P 4, P 8,
P 17) făceau parte din edificiile cu caracter cultic, public şi obştesc, servind ca
locuri de iniţiere, loc pentru sfatul tribului şi altele (fig, 6/3, 5; 8/4; 7).
Statuia monumentală dublă, din încăperea de est a s·anctuarului, constituie
piesa cea mai importantă. Capul statuii feminine a fost reconstituit pe baza analogiilor cu figurina dublă de la Zorlenţu sau Balta Sărată (LAZAROVICI 1979,
XX/9, I, 9).
In faţa acesteia spre răsărit se găsea o deschidere, mărginită de două coloane
terminate cu capete de taur (fig. 21/2.1; 23/2). De la axă spre nord se găsea o altă
deschidere prin care se permitea accesul în încăpere. De·asupra acesteia din urmă
se afla o nişă în care stătea un bust cu perforaţie (fig. 12) numit de noi „Oranta
Mare" (fig. 16/3) (LAZAROVJCI 1981, 30, fig. 17). In acea perforaţie credem că era
introdus un craniu de anima!l. Cele două coloane erau terminate cu capete de tauri
(fig. 23/2-3). Aceste bucranii au fost încirustate cu alb (fig. 23/3) în nişte incizii late
iar spaţiul dintre incizii a fost pictat. La unul dintre exemplare s-a păstrat şi
cornul ars.

LEGĂTURILE

CULTURALE ALE SANCTUARULUI DE LA

PARŢA

Existenţa unui sanctuar din epoca neolitică presupune reluarea unor di~1·uţii
asupra naologiei (naos, templu, sanctuar, temple, Heiligtums etc.: LEVEN l!JBI. 11
şi urm; CONSTANTIN 1985, 344), discuţii cu atît mai importante cu cît în ultima
vreme au apărut noi sanctuare neolitice la: Madjare, (lingă Skoplie, săp<'ituri M.
Gara5anin, V. Sanev, inf. amabile, vizită la Skoplie 1982, 1984), Vestă (HEGEIJUSMAKKAY 1987, 92-103), Herpaly (KALICZ-RACZKY 1987a, llO, 7-ll), care se
adaugă celor cunoscute deja de la Truşeşti (PETRESCU-DIMBOV/'f'A 1953; 1962,
.13-15), Căscioarele (DUMITRESCU 1970; 1974, 478 şi urm. vezi aici şi bibliografia
pentru macheta şi analogii), Kormadin (JOVANOVIC-GLJSJC 1960, 126 şi urm.;
SANDARS 1985 (1968), 201) şi altele (SANDARS 1!185, 201, 247, 179 (Ariuşd); ELIADE 1971, 47; SALFUND 1981, 169, fig. 9-10; MONAH-CUCOŞ 1985, 117, 156;
DUMITRESCU 1984, 57-58).
.
Evoluţia planului sanctuarelor de la Parţa, construcţiile cu caracter sacru
din zona centrală (P 4, P 8, P 40, P 41), ultimele aflate în studiu, vor permite
precizarea unor noi elemente şi informaţii. Toate acestea arată însă şi o dezvoltare locală a activităţilor religioase, definire'a zonelor sacre, a activităţilor şi unor
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practici de cult, a unor obiecte de crult, funcţionalitatea lor, statutul ritual al unor
artefacte etc.
SANCTU AHU L 1 (fig. 9-10) dezafectat la ridicarea sanctuarului 2 are foarte
puţine elemente păstrate la locul lor. Prin comparaţii, sesizînd păstrarea unor
elemente cu funcţionalităţi similare şi a unor analogii din sanctuarele de la <;atal
Hiiyiik; unele lucruri pot fi reconstituite. ln altarul A, de pe peretele de nord,
unde aminteam o vatră suspendată (fig. 4/6) se ardeau ofrandele, dovadă mare'a
cantitate de cenuşă (strat gros de 6-8 cm) aflată în spatele vetrei şi al soclului
statui-bust (fig. 4, 9) care avea o perforaţie pentru fixarea unui craniu sau cap.
lmpăr\ir<:a !:>anct.uarului sau a altarului în trei-patru zone, în cazul nostru casete,
µentru ofrande (fig. 9), sînt elemente întîlnite la <;atal H., în mai toate s·anctuarele (MALLAART 1964, fig. 1-2, 11). Asemenea mese pentru depunerea ofrandelor s-au găsit şi în sanctuarul de la Căscioarele (DU!IHTRESCU 1974, 478).
Masa sau vatra pentru ·ars ofrande nu lipseşte în nici unul dintre sanctuarele de la <;atal Hiiyiik, fiind de formă rotundă sau ovală în nivele (fig. 24 (2-4)
VI (Ibidem, 44, fig. 5, 7 şi p. 48, 31). Asemenea vetre sînt cunoscute şi în alte sanc. tuv.re. Vesto-Mâgor: HEGEDUS-MAKKAY 1987, 94, 99 şi urm, nt. 1-2, 12, fig.
11-13: Ocsoo-Kovashalmon: RACZKY 1978, 72, fig. 21; Sălacea: ORDENTLICH
1912; Pianul de Jos: PAUL 1965, 7, 9, 11; ALDEA 1976, 4, 43; 1975, 153-154; Ghirbom: ALDEA 1974, fig. 1-2; 1975, 154, fig. 1-2; Căscioarele: DUMITRESCU 1970,
18; 1974, 478 bancheta sau masa pictată).
Impărţirea altarului în patru zone este un fenomen foarte răspîndit în cultura Cucuteni, în acele vetre în formă de cruce, considerate altare pentru ars
ofrande în sanctuare sau în sanctuarele casnice (MONAH-CUCOŞ (1985, 117 în
nivel Cucuteni A 2; DUMITRESCU 1984, 58; GIMBUTAS 1985, 70, fig. 23).
Arderea ofrandelor în sanctuare se realiza pe altarele special amenajate, dovadă fiind altarele monumentale din fazele tîrzii 'ale culturii Starcevo-Criş de la
Madjare, jertfe aduse pentru obţinerea bunăvoinţei zeilor, jertfe morţilor etc.
(LIPS 1960, 460, 475, 518, 519, 535).
In colţul de nord-vest al sanctuarului se găsea o casetă, o despărţitură realizată în sanctuar prin zidul 2 (fig. 4/2) de restul încăperii, în interiorul căreia ·au
fost găsite acele piese cu muchii tăioase, cu ajutorul cărora bănuim că se aduceau în acel loc jertfe de animale sau păsări. Imagini de sacrificii de animale se
găsesc ilustrate pe sigiliile din Orient şi Grecia prehomerică (FRANKFORT 1939,
XI-XVII, XXe, f, g; MARINATOS 1986, 12, fig. lr--4, 11, ş.a.).
Sub masa-altar D din sanctuarul 2 a fost găsit un vas-capac cu o faţă (fig.
lfl/111-b) similară celui descoperit pe malul rîului la Parţa (fig. 19/4, RADUGFHMANN-RESCH 1974, 65-69. XVII/2) sau celui descoperit mai de timpUTiu, cu
ocazia lucrărilor la dig, unele din vecinătatea sanctuarului, vas publicat de Milleker şi Milojcic (1951, 110, fig. 1). Acestea arată că fondul vincian (vasele-capac sînt
o invenţie adusă de această civilizaţie ele origine balcano-anatoliană) stă la baza
plasticii de la Parţa, din cultura Banatului.
SANCTU ARUL 2. Reconstituirea statuii duble s-a făcut pe baza poziţiei in situ
a pieselor componente. Capul de taur s-a păstrat prin cîteva fragmente cu amprenta C'Ornului şi alte fragmente (ureche) care au fost reconstituite după modelul
unuia dintre capetele din faţa intrării, cu dimensiuni apropiate şi lucraţi în
aceeaşi tehnică. Capul figurinii feminine a fost reconstituit după modelul de la
Zorlenţul Mare, unde una dintre figurinele duble 'are capul triunghiular aşa cum
sint de altfel stilizate mai toate figurinele,
toate avînd o mască triunghiulară
(LAZAROVICI 1979, 89, 7/14). Forma triunghiulară a măştii mai are foarte bune
analogii într-o figurină, mai bine zis un c·ap de idol monumental înalt de cîţiva
zeci de centimetri (60-70 ?), de la Madjare, -cap cu perforaţie din jos în sus
ceea ce arată că era fixat pe marginea unui altar monumental. Asemenea ·altare
sint destul de numeroase în Macedonia şi Pelagonia (SIMOSKA-SANEV 1976
<:at. 249). Un rol asemănător H aveau şi idolii bust cu perforaţii în care se
puteau monta asemenea capete. (fig. 16).
Prin forma sa statuia dublă de la Parţa îşi are cele mai bune analogii în
altarul de la Truşeşti (PETRESCU 1951, 292-293, 1963, 172 urm., DUMITRESCU
1984, 57-58; FLORESCU-MICLEA 1980, fig. 150, 160, . (fig, 22/2). Figurine duble
reprezentînd mariajul sacru - hieros gamos - a fost o problemă dezbătută adesea în Hteratura de specialitate (PICARO 1948, 48;„&S(?JTI.en~& piese sînt la Vinea
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şi în alte părţi unde sint discuţii şi bibliografie referitoare l'a temă: V ASIC 1936a.
514; DUMITRESCU 1937, 30, 7; 1956; 1957; GARASANIN 1960, fig. 4--6; 1970, 12;
MAKKAY 1971, 42; BABOVIC 1984; cat. 170, 178; în cultura Vinta la; TRBUHOVICl-VASILIJEVIC 1983, IX/3-5; Gomolava: BRUKNER 1965, 149, XVI/1; PETROVJC 1984. fig. 19; Rast. (fig. 22/8) DUMITRESCU 1957, 307-308; 1974, 185186, 194) "şi altele la noi fig. 22 (Ibidem la fig. 203, 249; FLORESCU-MICLEA
1980, 59, fig. 42, 59, 207, Vounas: BUCHOLZ-KARAGHEORGHIS 1971, 468-469.
nr. 1714-1716).
Reprezentarea taurului ca ·acolit al marii zeiţe-mame este o ideie care stă
la baza mitologiei, o mixtură a tradiţiei şi imaginaţiei, fiind însă un cult cu
mistere, legat de anumite trepte de iniţiPre ale cultului fertiltăţii şi fecundităţii.
Dat fiind caracterul sacru al încăperii de Pst, ·acolo unde se găsea statuia monumentală, reprezentarea taurului apan• !'a a!'olit al marii zeiţe mame. Surprinzător
este faptul că la unele figurinP duble nu se p;'istrează deeît cel de 'al doilea cap
sau corp, cel al zeiţei mame. Taurul a11'm~ clour în sanctuare cum este situaţia de
la Parţa, Truşeşti (PETRESCCJ-DTMHOVITA 1953, 14; DUMITRESCU 1974, 474476, fig. 485; SANDARS 1985, 201), la capetele monument'ale ele taur de la Vinca
(fig. 18/5). (D. GARASANIN 1968, fig. 28), Gomolava (lnPclit, vi'1zut în expoziţia de
la Belgrad 1974), <;:atal H. şi altele (MEI,LAAR1' 1975, Hi7; DUMITRESCU 1980,
LXXVIII/95; GARASANIN 1979, XCII/5-8, 11; XCVII/7; SANDARS 1985, fig. 316,
324-325, 331). Toate acestea sînt argumente privind ideea c·ullului cu mistere al
procreării, păstrat de altfel şi în mitologia antică: greia'că, <'f.(ipl<'ană, orientală ş.a.
LIPS 1960, 474; GOFF 1963, fig. 295-296, 326-327; GHILDE Jfl66, 124; KARAGHEORGHIS 1977, 38-39; ELIADE 1981, 50, 52, 47-49; CONSTANTIN 1985, 349).
Intrarea de răsărit a sanctuarului, cea din faţa altarului. a ~tutuii monumentale, este străjuită de cele două coloane cu capete de taur, din lut, c·u fruntea şi
coarne originale. Capul taurului, simbol cu multiple implicaţii, apari· ac!Psea în
reprezentările cu caracter cultic în sanctuare, în altare, în gropi ritttfll<' (bothro<;)
(capete de taur la Sanac: STALJO 1979, cat. 250, Vinca G; Rlajkinac-Vnjitrmsl.-i
pesak: Ibidem, cat. 215, Vinea C; ·aplicaţii deasupra unui altar la Uruk: GO/'/-'
1963, fig. 88-90, 94-95, 110, 226/6, în special 283, alte situaţii de bucranii la
KALICZ-RACZKY 1987, 23; 1987a, 117, fig. 25-26; FLORESCU 1980, 72; D.
GARASANIN 1970, 11; RUTKOWSKI 1972, p. 165, fig. 60 şi 61, 65, 82-83 la
p. 173, 177, 198 ş.a.; altar cu bucranii pe sigiliile de tip Gawra: ELIADE 1981, 4952; bucranii şi amulete tip bucran: în Banat sînt :la MOildova Veche, Starcevo-Criş
IVA; Parţa (inedit) şi Fratelia (fig. 2/2) unele· inedite, referiri :ta LAZAROVJC/
1979a, 30, n. 16-20, cele de la Parţa provin din colecţia Agatha; cele de la
Freidorf inedite; analogii etnografice la Papuaşii din Port Darie: TOKAREV 1974,
100; bucranii în bothros la: BERCJU 1959, 75, 2/1; NICA 1976a, 442, gr. 2; PAUn
19ti5, 15 şi 10; ALDEA 1974, 46, 1975; coarne de taur şi o rîşniţă. Atît capul de
taur cît şi bucraniul reprezintă simboluri, o epifanie a zeului, cum o spune M.
Eliade (1981, 48-52) şi alţi specialişti (MELLAART 1964, fig. 7) apărînd în numeroase situaţii la <;atal Hi.iyi.ik în mai toate sanctuarele (Ibidem).
Capetele de taur monumentale de la Kormadin, tipice burranii, au foarte
bune analogii în cele de la Parţa atît ca formă cît şi ca motive (GLIS!C-JOV.4NOVIC 1960, 130 şi urm. fig. 31-37) fiind un argument pentru consider'area celor
două construcţii de la Kormadin ca fiind sanctuare. Capete de taur mai apar şi
în sanctuarele de la Vesta (HEGEDUS-MAKKAY 1987, 102, nr. 15, fig. 14) sau l'a
Gorzsa (GAZDAPUSZTAY 1956, 211-213, fig. 2), fiind situaţii similare şi în ·alte
părţi. Pentru bucranii în sanctuare vezi: (BUCHOLZ-KARAGHEORGHIS
1971,
257, fig. 449-450, 1303, 1740-1741; RUTKOWSKI 1981, 75~90, 57-59, 61, 129;
SANDARS 1985, 70-71, 59). Descoperiri cu reprezentări din capete de taur 5e
c1mcsc şi din alte staţiuni fiind vorba de modelă!ri plastice sau de incizii. (Baciu:
ROSKA 1939, 26-27; BRUKNER 1968, V/8 la Obrez; coarne de consacraţie la:
Trnseşti ş.a.; DUMITRESCU 1974, 476, fig. 485-386; LAZAROVICI 1979, pl. XXIG 8;
KALICZ-RACZKY 1984, vezi aici întreaga problematică cu bibliogTafia), amintinâ
de cultul bucraniului, al cornului, al coarnelor de consacraţie, elemente' de mitologie, simboluri ale abundenţei, forţei etc.
__
·
,
Circa 400;0 din suprafaţa sanctuarului 2 este ocupată ele· mese~altar, casete,
podiumuri pe c·are erau depuse ofrandele zone în c;are se practicau·'anumite ritua·luri. Forma şi dimensiunile acestor arltare ;le apropiau de'· cele· de la · <;atal
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Hi.iyi.ik, dispunerea, orientarea şi funcţionalitatea lor precisă diferă de la un C'az la
altul. Ridicarea acestor mese-altar cu cca 15-20 cm faţă de nivelul podelei este
un fenomen întîlnit în mai toate sanctuarele de la <;atal H. (fig. 24). (MELLAART
1964, 13-25, fig. 4-9, pl. lila, IVb, VI, VIIa) situaţie similară la Parţa şi în
zisa locuinţă 2 de la Kormadin (JOVANOVJC-GLISIC 1960, fig. 23, 25, 28), unde
mas·a-altar, după părerea noastră, era suspendată pe birne. Din păcate nu se
ştie precis, clar se poate reanaliza unde au fost montate acele bucranii, .şi în ce
relaţie erau în sanctuarul de la Kormadin (JOVANOVIC-GLISIC 1960, 126-128,
fig. 22-23, 25).
Tăvile pentru ofrande, destul de numeroase, cele mai multe mobile, c·a de
altfel şi busturile de idoli cu cap mobil, de dimensiuni monumentale, aveau loc
pentru introducerea acestui cap în funcţie de 1ritual. Acestea serveau împreună
unui ritual destul de complex ce poate fi în linii generale reconstituit. Ele serveau unor ritualuri de invocaţie, pentru depunerea şi oferirea ofrandelor. Forma
ovală \a acestora ne aminteşte, din nou, de numeroasele analogii de
la <;atal
H. (fig. 24/3). (MELLAART 1964, 43, fig. 4-7, 9). Cele de pe masa-altar A, atît
în sanctuarul 1 cît şi 2, er·au de mici dimensiuni şi serveau pentru ars ofrandele.
Factura lor, urmele de ardere, consistenţa unor vetre, prezenţa cenuşci în vecinătatea lor arată neîndoielnic că arderea şi jertfirea unor ofrande
prin foc este
o practicii păstrată în ambele s·anctuare în acelaşi loc, poate sacru.
In construcţia P 3 a fost amenajat un altar pe care s-au ars ofrande, dovadă
marea cantitate de cenuşă foarte albă şi densă. Peretele din faţa acestui altar a
fost decorat cu incizii meandrice şi încrustat cu alb şi galben, pictat cu roşu în
spaţiile dintre incizii. Pictarea şi încrustarea pereţilor cu motive, simbol stand..:rdizate (apar pe perete, pe frunţile şi capete de taur de la coloane, pe lateralele
sanctuarului, sînt fenomene cunoscute în mai multe din sanctuarele de la <;atal H.
(MELLAART 1964, fig. 4, 16, 18-20, pl. Ib, VIc, VIIb, VIIIa, IXa-b, XIb, XXIXIV) unde adesea este reprezentată o adevărată alegorie. Picturi pe pereţi în
sanctu,are şi pe coloane în vecinătatea unor altare apar adesea în lumea balcanică
(DU,'YIJTRESCU 1970, 10-16; 1974, 477-478, 487/3; ELIADE 1981, 51, 18/19), la
Kormadin (JOVANOVJC-GLISIC 1969, 134, fig. 38-39) dar şi în alte părţi din
Orient.
Soclurile pentru idolii-bust (fig. 21/8-2; 6. 2) nu au analogii. Ele apar la
Parţa atît pe masa altar A în ambele sanctuare (1 şi 2). Acestea s-au păstr·at datc11 ita calcinării lor. Mai există în Muzeul Banatului un idol perforat, piesă provenită
din săpăturile vechi. Aceste piese s-au păstrat doar din cauza incendierii sanctuarului.
Tăvi pentru depus ofrande se găsesc pe marginea pereţilor în sanC'tuarul 2
(fig. 11-13). Pe una dintre ele s-a găsit un văscior din pastă fină, văscior surprins de incendiul din sanctuar. Aceste tăvi aveau picioarele din lemn fiind suspendate. Confecţionarea lor clin lut amestecat cu ple·avă le făcea mai u~oare 'fiind
doar coapte. La unele s-au găsit urmele unor reparaţii.
Arderea ofrandelor, în special a unor grăsimi, capătă un caracter simbolic
dar ea are şi un rol practic. Micile altăraşe de cult, de fapt în mod sigur imitaţii
dup;1 altare mari, cum de altfel o awtă clar altarele de la Madjare - au şi rolul
unor lămpi ce foloseau pentru ardere grăsimi de la animalele vînate sau crescute.
Eie serveau în acelaşi timp unui rol sacru acela de a arde simbolic. Protomele
animaliere de pe colţul multor altare din C'Ultura Starcevo-Criş (KUZTIAN 1966,
I/4-5. VI/2-3. XXXIV/14, XXXV/1-2, 4, XXXVI/2, 5; CALOVIC 1962, 31, Vlll,''5;
KARMANSKI 1968, VIII/I; THEOCHARIS 1973, fig. 12; LftZAROVICI 1968, 8/67; IX/4-6, 14; NICA 1977, 13, 13/4-5) sînt legate de străvechi mituri şi credinţe
ale căror semnificaţii ne SC'apă. Acei „ochi" de pc picioarele altăraşelor de cult din
cultura Starcevo-Criş (POPUŞOI 1971, 27, 4/6; vezi şi notele de mai sus) care apar
in mai toate altarele fazei III-a a acestei civilizaţii, apar pe pereţii sanctuarelor
ele la <;atal Hi.iyi.ik (fig. 24/1, 4) (MELLAART 1964, 69, fig. 23, VII/35). Imagini
privind arderea unor ofrande de către şaman sau vraci se regăsesc pe altarele
1îrzii din cultura Vinca de la: Vinca, Fafos Gr'adac, BaC'iu - Str. Nouă (D. GARASANIN, 1968, 241, fig. 19; BABOVIC 1984, cat. 207; STALJO 1972, cat. 2la-b,
23b; SIMOSKA-SANEV 1976, cat. 92; STALJO 1979, cat. 136; LAZAROVICI 1987,
fig. fi). Exemplele de mai sus sînt deosebit de sugt>stive pentru reconstituire unor
operaţii de cult care se petreC'eau în sanctuarele publice sau cele casnice.
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Idolii-bust prin forma lor amintesc de poziţia de invoc·are, de orantă, de
poziţie deosebit de răspîndită în plastica preistorică (fig. 13,1-2) (SANCTU ARI ES AND CULT 1981, 54, 74, 77, 92, 174, 176, fig. 6-7, 12, 24, ş.a.; SANDARS
1985, 323, fig. 321, 313-315). Asemenea piese se cunosc şi La Parţa: 2 în sanctuar
şi unul în P 8 şi unul din s;ipăturilc vechi. Cel din zona altarului A are un
şir de impresiuni în jurul gîtului sugerînd un şirag de mărgele (fig. 16/1) Orificiul permitea introducerea unui cap perforat, ca cel de la Madjare cum mai sus
am amintit sau cele de la Catal Hi.iyi.ik (MELDAART 1964, 46, 51, fig. 6-7 XIII)
sau unor cranii de animale car0 împrPUnă cu bustul marcau divinităţile cărora
li se aduceau ofrandele arse. Orn·amentelc în forma unor ochi de taur, de pe
unul dintre idolii bust, de CJltfel cu bune analogii pe bucraniile cu coloane din
faţa statuii altar monumentale, sugen•ază 01fată în plus cultul taurului ca
epifanie a zeului.
Grupul soare-lună, de la intrarea de apus, (fig. 2115) a sanctuarului 2, se
leagă de practici şi unelP credinţe cu caral'ter astronomic; pe de altă parte de
cultul soarelui şi lunii (Zeiţa :Junii, Turda'i, fig. 114) cărora •li se aduceau ofrandele de cereale, rîşnite cultic şi expuse in cupa de sub soare-lună. Deschiderea
lăsa, spre asfinţit, să pătrund<'t lumin'a în sanctuar. Asemenea cteschideri sînt
şi în sanctuarul de la Catal H, în sanctuarele din niv. VI, VII şi IX (MALLAART
1964, 79, fig. 31b, EVI 44 bi altele fig. 25). Analogii directe pentru lună nu găsim
dedt tot la Parţa, în P 40 (în s<'1păturile din 1986 1a apărut). Luna avpa un simbolism complex, antropocosmic în care se ·asociază femeia cu sexualitatea, (fig.
1/4), cu ritmurile lunare, cu ciclurile feminine, cu misterul înoirii vegetaţiei
(ELIADE 1981, 41-42). Asocierea ei cu soarele şi jerfele de cereale care se aduceau la intrare şi în sanctuar sint o dovadă în plus cultului fertilităţii şi fecunaltfel

dităţii.

Pîntecul de pe statuia monumentală dublă din sanctuar reprPZintă unul
dintre atributele zeităţii feminine. Asocierea lui pe statuile duble apare: la Parţa
la. figurina feminină; iar la Truşeşti ca un atribut al ambelor figurine (fig. 22/2).
La Parţa ne apare astfel din nou cuplul divin - marea zeiţă mamă şi taurul prezenţa lor sugerează mariajul sacru, hieros gamos.
Cîtcva din figurinele din sanctuarul de la Catal H. au redat pîntecul (fig.
24/2, 4). (MELLAART 1964, 46, 51, fig. 6-7, 9, XIII) ele reprezentînd acolo divinitatea principală. Acestea ne îndeamnă să socotim că şi la Parţa marcau divinita1p;, principală.
O ultimă categorie de obiecte asupra cărora insistăm, cu acest prilej, sînt
vasl'lt~ cu faţă umană (fig. 20/1, 3, 6- 7). Găsite în numeroase exemplare în staţiun(•a de la Parţa, o caracteristică a culturii Banatului, o interpretare locală a am rorPior C'U capac antropomorf sau prosopomorf din cultura Vinca, acestea s-au găsit şi in
san<'luar subliniind şi confirmînd rolul lor cultic. Cel m'ai adesea arheologii mai
sC'eptici se îndoiau de statutul „de cult", atribuit unor vase cu forme speciale
Vasul antropomorf, de pe masa-altar B din sanctu·arul 2 (fig. 13/5), în care s-au
găsit un numă1· man• de oscioare depuse ca ofrandă, i'ar după determinările paleontologice vom putea judeca şi rostul lor mai precis, precum şi numeroasele
fragn1Pntc dp asemenea vase din vremea sanctuarului 1 şi 2, arată clar întrebuinţarea lor în practicile de cult. ln groap·a 63, cu un conţinut extrem de interesant
(s-au găsit vase sparte ritual, vase nearse, greutăţi de plasă nearse, un obiect C'U
perforaţii etc.) s-a găsit şi un fragment, partea cu faţă, de la un vas antroporf. Piesa
er·a de factură foarte bună fiind ornamentată cu incizii, incrustată cu alb, piC"tal{1
cu roşu şi galben. Vasele cu faţă umană sînt o apariţie frecventă în civilizil\iil<'
neolitice (pentru unele probleme vezi LASZLO 1970; 1972). Cele clin cultura Banatului sint mai numeroase şi au o inonografie bine stabilită. Asemenea vas•• st•
cunosc şi in grupul Szakalhât şi Bucovăţ, grupe ale culturii Banatului (pil'se
similare la: LAZAROVJCI 1983a, 131, 135, fig. 1, 3/13, 5/3-4, 8/4, 10, 13, 9/18,
15/3, 7, 9; 1979, 189, fig. 23 ş.a.), fiind întîlnite spre nord: la Szentes - Ilonapart
(CSALOG 1966, 49-51, 111; KALJCZ 1970, 85, fig. 26; 1972, cat. 104), - Komitatsrat
(Ibidem, 8/1, 12/1, cat. 102), Jaksorpart (Ibidem 79 8/2, 12/2, 6/1-3), Bekasmegyer,
Battonia ~i altele (GOLDMANN 1977, 13, fig. 7, 24/10, 26-29, 34/4-12 ş.a.; KALJCZ 1972); rolul lor cultic este neîndoielnic.
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Mai sînt şi alte elemente (idol cu 3 capete fig. 18/2; bucrainiu acoperit cu lut; 1817; un spătar de tron fig. 18/3-4), maie.riaJe şi observaţii
fă·cute
sau sesizate în timpul săpăturilor. Unele dintre
acestea nu
şi-au
găsit
explicaţii
convingătoare,
arteJe au fost
formu'late ca ipoteze, unora li se poate da şi o altă interpretare.
Esite foarte greu de a se atribui o anumită funcţionaJitate unei
piese sau categorii de piese. De cele mai multe ori există anumite relaţii între formă şi funcţionalitate, alteori nu. In anailizele noastre nu am
folosit toate informaţiile pe care le deţinem asupra unor obiecte sau
probleme, le-am selectat doar pe cele care se leagă de probleme directe,
de analogiile la formă sau idee. De foarte multe ori nu am respectat
vreun criteriu cronologic saiu cultural pentru că luerurile nu sînt atît de
si:nple, ideile circulă şi lasă urme după ele doar Ja dteva gem'raţii.
Cit priveşte concluziile ne străduim să le sintetizăm în partea doua
a acestui studiu, pornind tocmai de la cîteva realităţi între care sînt legături directe sau indirecte. Cert este că pentru epoca neolitică viaţa
spirituală în zonele din Balcani se leagă strîns de cea din Orii:>ntul A!Propiat, ca şi fa cultura materială se poate vorbi de acelaşi cerc cultural.
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VENUS VON ZAUAN
UBER DEN GLAUBEN UND UBER DIE MAGISCH-RELIGIOSEN BRAUCHE
(1. Teill)

(Zusammenfassung)
I. Venus von Zăuan. Das Figiirchen von Zăuan steHt die symbolische Darstel1ung der groBen Muttergottheit dar, die durch eine reichha:ltige Ikonographie bekannt
ist. Was die stilisierte Darstellungsart mit hieratischem Charakter anbelangt, hat
der Gegenstand zahlreiche Analogien bei Zăuan, Fughiu, Homorod u.a. Orten aus
Rumănien, Ungaro, Jugoslawien, Buăgarien und Griechenland. Ihr
Auftauchen
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bestimrnt durch Analogien, die (aus hieratischem Gesichtspunkt) bis zur Identităt
reichen, einen bestimmten chronologischen Horizont: Starcevo-Criş III B - IV A,
der als balkanisch-anatalisches „Chalkolithikwn" bekannt ist.
Die lH!ifiigung „Venus" wurde auch einigen antropomorphen GefăBen gegeben, von denen einige bruchst\ickhafte Exemplare auch in Rurnănien bei Homorad und Ostrovu Golu entdeckt wurden, die gleichartig sind mit jenen aus Ungarn: Venus von Gorzsa, Szentes, Rakoczifalv'a, Ocsod u.a. oder mit einigen Fragmenten antropomorpher GefăBe von Nagykoro u.a., die fast alle in Starcevo-Criş III
B - I'V A datiert wurden. In dieselbe Gruppe und in denselben chronologischen
Horizont werden auch die asymetrischen GefăBe, die GefăBe von Typ „bute", und
die antropomorphen Formen eingegliedert, die man bei Be~enova, Kotocpart, Szegvâ:r, Becseheiy, Madj~re (Skoplie) entdeckte, J.etztere in groBer Anzahl in einem
Heiligtum.
2. Die Darstellung der Idole mit dreieckiger Maske ist ein fiir die spăten Phasen der Starcevo-Criş-Cultur charakteristische Erscheinung, die auch den AnstoO
des balkanisch-anatolischen „Chalkolithikums" anzeigt. Die Maske dieser Form
taucht bei Madjare, Liubcova, Tinca - Ripa u.a. auf.
3-4. Die Altăre von Zăuan sind Miniaturkopien einiger in den Heiligtlimern
befindlichen Exemplare in natiirlichcr GroBe und einige von ihnen wurden in
den hăuslichen Heiligtiimern verwendet. AuBerdem ediillten sie auch die praktische Rolle der Beleuchtung. Monumentale A.Jtăre kennt man im Heiligtum von
Magjare und in den Heiligtiimern von VestO, vielleicht Herpa:ly, Korrnadin u.a.
Einige Analogien solcher AHărchen (Vinca, Fafos, Baciu) oder einige Idole mit
solchen GefăBen im Arm (BordjoO.
5. Das LibationsgefiiB mit zwei Offnungen und einer antropomorphen Form
hat zahlreiche Analogien in FefăBen mit den Hănden oder den Fingern auf dom
Bauch von Lepenski Vir, D. Branjevina, Zelenikovo u.a. aus Ungarn, Bulgarien,
Serbien und Rumănien.
.
6. Das konische gefăB hat manchmal eine Maske oder eine sttlisierte Figur
abgebildet (jenes von Zăuan), · manchmal symbolisiert es den Phalluskult (wie,
die Ana:logien aus der Cucutenikultur oder jene aus Vădastra), andere Male stellt
es den Rhiton, das Horn, Symbole der Fruchtbarkeit, des Uberflusses, Symbole
von Gottheiten, Attribute einiger Gottheiten usw, dar. Solche Gegenstănde kennt
man auch von Ostrovu Golu und Cluj-Stăvilar in den spăten Phasen der Starcevo-Criş-Kultur (IV B), oder spăter im mittleren Neolithikum, Eneolithikum (bei
Tureni und Ciuc-Sîngiorz u.a.).
Die zoomorphen Jdole stellen sowohl Haustiere als auch wilde Tiere dar. Ihr
Vorhandensein verweist auf die Existenz von Kulturen, die mit den Brăuchen
und Magien der Jagd, mit der Viehzucht, der Zăhmung der Tiere in Zusammenhang stehen, und bildet den Beweis fiir die Bew·ahrung und verschiedenartige
Auslegung des Tierglaubens.
Die Figiirchen stellen das Bild der Gottheit dar und sind „ex vota" der Gottheit gewidmet. Ihr Hieratismus, die Beriicksichtigung gewisser GroBenverhăltnisse
und genauer Stile, ader, im Falle von Volkerwande_rungen, das Vorhandensein
enger und entfernter Analogien bei genau bestimmten chronologischen Horizonten,
verweisen auf eine gewisse kulturelle Einheit mit lokalen Entwicklungen. Diese
setzen die Existenz religiOser Zonen und Zentren der Sippen und Stărnme voraus. Das zahlenmăBige Ansteigen der Heiligtiimer, die in der letzten Zeit entdeckt wurden, ermoglicht die Wiederinterpretation der Beifiigung als kultischer
Gegenstand und gibt ihnen neue AusmaBe und GewiBheiten.
• Die Deutsche Variante iiber das Heiligtum von Parţa unei seine Beziehungen
er'icheint in den Acten des Sympo<;ion Szolnok-Szeged 1987.
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Fig. 1. 1-3, 6) Zăuan; I) „Venus de Zăuan"; 2) Vasul cu două guri; 3) vasul conic cu
mască; 4) „zeiţa lunii" de la Turdaş; 5) vas capac în formă de porc, Gumelniţa, cultura
Gumelniţa; 6) pintaderă, în formă de picior, Zăuan, cultura Star~evo-Criş, IVA.
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Zăuan; 2) ritonul de la Tureni, cultura Tiszapolgar; 3) Ritonul
de la Ciucsîngiorz; cultura Ariuşd; 4) piesa de la Otzaki Magula; 5-6. Idol prismatic
vas antropomorf în formă de bute, Beşenova Veche, cultura Starcevo-Criş; 5, 6, 8) idoli
prismatici; 7, 10) idoli conici; 9) picior de la un vas antropomorf de la Ostrovu Golu;
1, 5-10 12) Cultura Starceni-Criş; 11) amuletă stilizată în formă <le bucraniu, Fratelia,
cultura Banatului, faza IB ; 12) vas conic în formă de corn, Ostrovu Golu; cultura StarcevoCriş, faza IVB;
13) Cluj-Stăvilar, cultura Starcevo-Criş, faza I\'B, evoluţie spre liniar.

Fig. 2. 1) „Altarul" de la
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Fig. 3. Parţa: 1-2) săpătură din 1979; nivelul 1,30 la care a apărut baza statuii monumentale; 3-6) detalii ale nivelelor de săpare din încăperea de est a sanctuarului.
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Fig. 4. Parţa . 1-3) detalii de la partea superioară a statuii monumentale ; 4) ri1iezul statuii
cu urmele unei ţesături în care a fost învelit la construcţia statuii; 5) detalii ale soclului
statuiei.

4-

Acta Mvsei Porolissensls -

voi. XII/1988
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Fig. 5.

Parţa. I)
căzut

11este care a

Detaliu al bazei stutuii şi o parte din peretele <le sud a sanctuaruh
partea superioarri a statuii monumentale. 2) Fundaţiile construcţiilor 3 şi '
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Fig. 6 Parţa. I) Imaginea dărîmăturilor sanctuarului: a) puţul („groapa" 9) ; b) vatra suspendată din mas;i-ăltar A; c) vatră suspendată din încăperea de răsărit; d) peretele despărţitor dintre masa altar B şi C ;
e) soclul statuii monumentale; 3 -- 6 fundaţia pereţilor de la sanctuarul l(I) şi 2 cu II): a) puţul ritual (gr. 9),
b) groapa 63; 5) caplitul de vest al sanctuarului şi al P 20; 6) fuudaţiile sanctuarului văzute din spre vest.
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Fig. 7. Parţa: 1-6 detalii ale mesei-altar
: a) soclul idolului bust din sanctuarul 2, care
închidea intrarea în sanctuarul 1 la masa altar A, din faza sanctuarului 2; b) peretele de
sud-est al mesei-altar A (vezi în fig. 5. 3-4 reparaţii ale mesei-altar B) ; e) soclul idolului
bust de pe masa-altar A, faza sanctuarului I; 7b) găuri de la picioarele vetrei suspendate,
sanctuarul 2; d(2,6) vatra monumentală pentru ars ofrande, masa-altar A, sanctuarul l ;
8 detalii ale structurii de chirpici, masa-altar C, sanctuarul 2.
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Fig. 8. Parţa. 1) fundaţiile sanctuarelor, vedere dinspre est: a) puţul {gr. 9); b) vatra
din sanctuarul 1 ; 2) vedere din spre sud a dărîmăturilor sanctuarului; 3, 6) partea de est
a săpăturii, în spate se vede P 3-4 şi P 8; 4, 7) fundaţiile lui P 20; 5) detalii de la
fundaţia peretelui de sud al sanctuarului I.
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Fig. 9. Planul sanctuarului 1 de la

Parţa.
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Fig. 10. Reconstruirea sanctuarului 1 de la

Zăuan

Parţa.
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Fig. 11. Planul sanctuarului 2 de la

Parţa.
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Fig. 13. Reconstituirea

încăperii

/

de apus a sanctuarului.
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Fig. 14. Parţa. Vederi din spre apus: D mesele altar A-D a) puţul gr. 9); 3-6) detalii ale mesei-altar C; I) amprenta fundului

vasului de provizii; d) suport pentru idolul-bust.
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Fig. 15. l'arţa : l ·· 5, 7)

de

bază

Uiu

faţa iutrăril

peretele cu luna şi soarele; 4) discul all.J it111i1:i1 ină!Jimea găurii la care se afl<i 50<1rclc şi luna; 6) \·atra

iu Siluctuar,
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Zăuan

groapa 63, sanctuarul I.
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Fig. 17. Parţa, idolii hust; I) „hust de femeie" avînd în jurul gîtnlui redat un colier prin alveole,
tuarul 2; 2) „Taurul" din P 8; 3) „Oranta Mare", intrarea de est a sanctuarului 2.
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Fig. 19. I) Stoicani-Aldeni, idol în poziţie de „orantă" (după S. Dragomir); 2) Tnrdaş,
idol în poziţie de orantri; 3) Am.fora cu capac de la Parţa, cultura Vinca B 1 ( = cultura
Bauatului Ila) ; 4) Hotărani, plachetă redind pe marea zeiţă mamă cu pruncul, lipseşte
acolitul, cultura Vădastra.
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Fig. 21. Sanctuarul de la Parţa reconstituit în )luze11! Banatului; I) intrarea de răsărit, cea cu
pentru ofrande, lh) ainforă pentru ofrande; nen·uri decorate cu alwolt·; Id) coloană cu bucranii; 2)
altar, monumentală; 3) amfora cu ofrande; 4) intrarea de est; ll) masa-altar D, caseta de nord;
masa-altar A din sanctuarul I şi 2; 4a) tavă pentru ofrande; 4b) amfora; 4c) intrarea de apus;
pentru depunerea ofrandelor; Sd şi e) rîşniţa cu patul
de lut pentru rîşnitul
cultic,
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altarul 111onumenh1l; la) tăvi
1. coloaua cu bucranii;, statuia
3, 6) nr. 4 vatra suspendată din
Sa) luna, Sb) soarele; Se) cupa
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Fig. 22. I) Parţa st:itu!a monnmental1l; 2) altarul de la Truşeşti; 3) ~atal Hiiyiik, sanctuarul VII/l; statuia dubll de la Zorlenţu
::l.Iare; 6) statuia dubl!i. de la Gumelniţa ; 7) v11sciorul dublu de la Craşovu; 8) figurina bicefalii de la Rut.
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Fig. 23. I, 5) Zona mesei-altar A cu idolul-bust şi vatra de ofrande in situ; 2, 4) bucraniile <le la iutrarea <le răsărit (2 in situ);
4) statuia monumentală in sifo, în lucru restaurarea umărului
statuii monumentale.
Acopereau bothrosul (gr. 28) din sanctuarul 1.
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Fig. 24. <;atal Hiiyiik: 1) sanctuarul

VII,

21;

2) Sanctuarul E VIB, 45; 3) sanctuarul E VIB, 31; 4) sanctuarul VII, 35.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE IN COMUNA AGRIJ

Localitatea Agrij se află la sud...;sud-est de Zalău, pe terasele văii
Agrijului, la poalele Munţilor Meseş, întra zonă prielnică locuirii, fapt
dovedit de multitudinea descoperirilor arheologicei. O parte din materialele arheologice descoperite în zonă sînt în muzeele din Cluj-Napoca
şi Zalău, iar cea mai mare parte este încă în colecţia Şcolii generale din
Agrij, obiecte care fac subiectul acestei lucrări2.
Materialul arheologic, constînd din ceramic:i, unelte şi arme din piatră, metal
os, a fost descoperit în mai multe puncte din zonă, pe care le prezentăm în
cele ce urmează:
1) Dosul Măgurii; topor şlefuit din andezit cu amfibol (fig. 1/3) 3 'aparţinînd
neo-eneoliticului.
2) Arinii Mulţi (sub Poderei); topor perforat din andezit cu piroxen şi am1/5); topor din cupru (rfig. 2/1), tip J!l57Jladany, varianta Tîrnoviţa", cu
analogii în zonă la Beliş, Supurul de Jos, Adoni etc. 5•
3) Valea Breabănului; a) piesă din gabrou, cu şănţuire dublă folosită c'a
piesă componentă la plug (?), neterminată (fig. 1/11) aparţinîml neo-eneoliticului;
b) vîrf de săgeată din fier, medieval (fig. 2/2).
4) La Piatră (La Pietre); ceramică Coţofeni.
5) Vraniţele Boznii; a) topor dreptunghiular clin andezit cu amfibol (fig. 116);
b) daltă din c·alcar (?) (fig. 1/9); probabil neo-eneolitice; c) vîrf de lance din fier
(fig. 2/3) din epoca romană sau medievală.
6) Măgura Boznii; topor perforat din dacit din epoca bronzului (fig. 117) şi
şi

ceramică.

7) La

Comoară (Cetăţea); ceramică şi ţigle

romane.

8) Valea Coroanţa; ceramică, ţigle, o inscripţie, sculpturi clin C'poca romană

(materialele sînt în colecţia Muzeului din Zalău) 6 .
9) Loc neprecizat; unelte din dacit (fig. 1/1-2, 4, 8, 10) şi fragmente ceramice, unele aparţin civilizaţiei dacice, altele nu pot fi încadrate cultur'al.
Dintre materialele arheologice descoperite mai importante sînt cele carP aparţin următoarelor civilizaţii:

Cultura Coţofeni.

Pe botul de deal cu pantele abrupte c·are coboară spre Vah'a Me~;P<;;ului şi
Vailea Călchieşii, numit de localnici l.,'a Piatra, a fost identificată o a';iPZare aparţinînd culturii Coţofeni, avînd o întindere mică, izvor de apă la baza dPalului 'ii
1 M. Roska, Rep, p. 85; E. Lak6. In Acta MP, p. 42; 3, 1979, p. 42; Idem, în
Acta MP, 5, 1981, p. 7-8; Idem, în Acta MP, 1, 1983, p. 69, 71; Al. Matei - E.
L'ak6, în Acta MP, 3, 1979, p. 121; Z. Kalmar, în Acta MP, 1, 1983, p. 61 şi urm;
N. Gudea, în Acta MP, 9, 1985, p. 173; Al. Matei, în Acta MP, 9, 1985, p. 819.
2 Mulţumim

foştiW>r

elevi

şi

celor de acum care cu dragoste pentru trecugrij<"i 'ii migală această frumoas<l colec-

localităţii lor au adunat cu
ţie arl!coloi.;ică.
3 Determinările petrografice au fost
mulţumim şi pe această c'ale.

tul istoric al

94.

făcute

de prof. E. Stoicovici

căruia

îi

4

Al. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumănien, II, HJ75, Mi.inchen, p. 38, cat.

5

Ibidem, cat. 95-99.

cf. D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate, în Dacia romană, Bucure'iti, 19fi8. p. 2:>4:
Al. Matei - E. Lak6, op. cit. Materialele însă - a~a <"Um ne-a informat Al. MatPi
- nu se află \n MIAZ. Toponimul nu PstP cunoscut acum.
7 M. Roska, Rep, 85; Lak6, în Acta MP, 5, 1981, p. 7-8.
6

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Z. Kalmar -

72

P. Pop

vizibilitate perfectă pe văile Agrijului, Meseşului, Călchieşii dominind vizual zone
întinse. Spre vest aşezarea este despărţită de restul dealului de o şa îngustă cu
pante abrupte, loc uşor de apărat şi controlat.
ln decursul anilor elevii de la şcoala di~ localitate, din indemnul profesorului de istorie, au adus în colecţia şcolii o serie de materiale ·arheologice găsite
la suprafaţă dintre care enumerăm: un corn de bovideu, un străpungător din os
(fig. 8/23) şi foarte multă ceramică (fig. 3-8/1-18; inv. şcolar A. lil-346 faza II
şi A. 1-60 faza III). Materialele aparţin următoarelor faze;
Faza a II-a. Marea majoritate a materialului ceramic face parte din specia
semifină, fiind de culoare cărămizie (fig. 3/5, 7-11, 13, 16-17, 19-20, 23, 27;
4/1, 6, 9-l.Q..._12-14, 17-18, 23-25, 29-31; 5/3-4, 7-8, 12-14, 25-28, 31, 33);
(fig. 3/14-15, 21-22, 26; 4/8, 11, 19, 26-27; 5/2, 5, 10-11, 34), închisă (fig.
316, 12; 417, 21; 5/26), deschisă (fig. 3/3-4, 24; 4/2; 5/21-23, 30); roşcat (fig. 411:~.
20, 22); cărămiziu, interior brun închis (fig. 3/1; 5/9, 15); brun deschis, interior
negru (fig. 3/2, 25; 5/6); negru, interior cărămiziu (fig. 4/5, 16); negru (fig. 4/15;
5/1, 32) şi gă'1bui (fig. 4/28; 5116). Pasta este bine frămîntată, arsă şi netezită cu
brună

degresant avind, în cele mai multe cazuri, ,cioburi pisate. Uneori au în compoziţie
nisip (fig. 3/5-6, 11, 13, 17, 19; 4/14, 22-23, 29; 5/17, 23), resturi organice (fig.
3/15), pietricele (fig. 3/21, 26; 4/25; !'1115, 34) sau mică (fig. 5/10, 23. 28). Cîteva
fragmente ceramice au ca degresant nisip (fig. 3/20; 4/6, 11-13, 17, 27; 5/2-3,
12-14, 19, 22, 26), nisip şi resturi organice (fig. 4/18-19. 21, 24, 29) sau pietricele
(fig. 4/16; 5/6, 33). Ornamentele sint de diferite tipuri; incizii (fig. 3/3, 10-12,
14-17, 21-23, 25-26; 511-2, 6-13, 15-16); tăieturi scurte, simple (fig. 3/4-8. 19)
în benzi sau în registre (fig. 4/1-14; 5/3, 33-34); benzi în reţea (fig. 3/4; 4115lG, 18-26, 30); benzi haşurate (fig. 5/14, 17-18, 20-22, 24-30); incizii simple,
late; citeva împunsături succesive, rare (fig. 4/27-29, 31) şi aplicaţii plastice (fig.
3/1-2, 5, 10-14; 5/19). Formele de Vase sînt simple cunoscindu-se doar citeva
tipuri de oale, castroane, cu buza îngroşată (fig. 3/3), sau puternic teşită spre interior (fig. 3/1-2, 3). Analogii pentru aceste materiale se găsesc la Dăbica, Viş
tea, Agrişu de Sus, Cubleşul Someşan, Bozieş, Cluj - Sf. Ion şi alteles.
Faza a III-a. Fragmentele ceramice c·are aparţin acestei faze sînt în bună
parte din categoria: semifină cărămizie (fig. 6/2-3, 6-8, 10, 13-15, 17-18, 2429; 7/1-3, 8, 11, 14, 27, 30-31; 8/1, 3, 9-11, 13-14, 16-18), brună (fig. 6/9, 21;
7/Ill, 26; 8/6, 12), deschisă (fig. 6/12, 18; 7/24-25, 28-29; 817), închisă (fig. fi/20,
22; 7J7, 9, 12-13), roşcată (fig. 8/2, 4-5, 8, 15), gălbuie (fig. 6/17). In această fază
sp înmulţesc fragmentele ceramice de culoare neagră (fig. 6/1, 5, 16, 19; 716, 2223),. neagră în exterior şi brună în interior (fig. 6/4, 11, 23; 7/4-5, 10, 15). Lutul
este bine frămîntat, ars şi netezit avind în 'amestec cioburi pisate (fig. 6/2, 5, 9,
11, 13-14, 17, 19-23, 27, 29; 7/2-3, 5-7, 9, 11, 13-15, 17-18, 20-21, 24; 8/2,
4-9, 11-12, 14-1.5) alături de resturi organice (fig. 6/10; 7/8, 10, 25; 8/1), mîl
(fig. 6/3, 28), nisip (fig. 6/12, 25; 7~12, 16, 19, 23), mică (fig. 6/18), pietricele (fig.
6/24; 8116); fie nisip (fig. 6/1, 6, 8, 26; 7/1, 26-27, 8/3, 13, 18) cu: mică (fig. 617,
15; B/17), resturi organice (fig. 7122); fie pietricele (fig. 6/16) ori mică (fig. 7/28;
8/10). Formele constau din ceşti, oale, străchini de diferite tipuri. Ornamentele
constau clin: tăieturi scurte, simple sau în benzi (fig. 6/3-9, 12-15, 17, 19-21,
28; 7/1-2); tablă de şah (fig. 7/17, 22, 25, 27); împunsături succesive formîncl o
mare varietate de motive decorative (fig. 6/12; 715, 7, 9-16, 18-21, 23; 8/7); „boabe
de linte" (fig. 7/5, 7-9); ornamente în relief (fig. 6/24, 29; 7/6-7, 13, 26; 8/5, 8) etc.
Aceste materiale au bune ·analogii cu materialele de la Oarţa de Sus, Răstolţu
Deşert, etC' 9 . Tot acestei faze pare sii-i aparţină şi un Jragment ceramic ornamentat C'U şnurul (fig. 4/32).
Dintr-o pastă caracteristică culturii Coţofeni este şi o rotiţă de car, de culonn• brună (fig. 8/4). Aceleaşi civilizaţii i-ar putea fi atribuite şi unele piese liticP
dintre cele nelocalizate precis (fig. 111-2, 4, 8, 10). Unele piese din calcar gresos
(fig. 1/8, 10) sînt perforate natural clar au fost întrebuinţate ca unelte (poate
săpăligi). l'il'se modelate natural şi utilizate ele om clupă uşoare retuşuri sînt
8

~

Z. Kalmar, op. cit., p. 61-08.
Ibidem.
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c:-unoscute la Sănduleştilo. O altă piesă cu perforaţie naturală, oblică c:-a şi ct'a din
fig. 118 a fost descoperită la Escun, fiind folosită ca zăplaz de plug.
Acestei culturi îi aparţin şi cele două topoare din cupru descoperite la locul
numit „Arinii Mulţi" (fig. 2/1, 3) şi într-un loc neprecizat12.

EPOCA BRONZULUI

Fragmentele cer'amice din această epocă descoperite, probabil la „Măgura
aparţin fazei a II-a a culturii Wietenberg, Ceramica grosieră avînd în
compoziţie pietricele şi uneori mică, de culoare gălbuie, cărămizie şi brună (fig.
9/5-7), fiind slab netezită este în general, zgronţuroasă. Ornamentele constau din:
briu alveolat şi buze cu alveole lunguieţe, oblice. Ceramica semifină 'are în compoziţie nisip, mică, cioburi pisate, resturi organice şi într-un caz pietricele, aspectul exterior este poros. Arderea şi netezirea sînt bune. Culoarea predominantă
este ~ea brună. Ornamentele constau c;lin crestături pe buză (fig. 9/8). Ceramica
fină (fig. 9/1-3) lustruită are în compoziţie nisip, mică şi resturi organice. Culorile m·ai frecvente sînt negru şi brun. Ornamentele constau din impresiuni şi
incizii scurte (fig. 9/2-3). Formele ce pot fi reconstituite sînt: diferite tipuri de
oale, străchini cu buza evazată, răsfrîntă sau lobată.
Boznii",

EPOCA FIERVLVJ (HALLSTATT)

Deasupra satului Bozna se ridică un platou cc poartă denumirea de „VraBoznii" ce domină împrejurimile, la nord est de satul Agrij, aflat la cca
500 m de punctul Cetăţea. Acest pl'atou a fost fortificat şi locuit în prima vîrstă a
fierului. Materialele provenind din această aşezare se găsesc atît în Muzeul din
Zalău (cele rezultate din sondajul efectuat în anul 1984 de E. Lak6 şi de D. Tamba13), cit şi în Colecţia şcolii din '1ocalitate, fiind descoperite, la suprafaţă, de copii.
Aceste materiale din urmă sînt din specia semifină, de culoare brun, interior negru; negru, cu interior cărămiziu; cărămiziu, în interior brun cu flecuri, au în
amestec pietricele, rocă şi cioburi pisate. Dintre acestea reţinem atenţia cu două
fragmente decorate cu caneluri orizontale (fig. 8/21).
niţele

EPOCA DACICA

Dintr-un loc neprecizat provin cîteva fragmente de fructiere (fig. 10/2-3),
oale (fig. 10/5, 8) şi străchini (fig. 10/7) fiind ornamentate cu brîu alveolat, butoni
aplatizaţi (fig. 10/6), incizii orizontale şi meandrice (fig. 10/9). Ceramica din speciile grosieră şi semifină are culoare brună (fig. 10/3-4, 7-8), brun-închisă (fig.
101'9) şi cărămizie (fig. 10/5-6). Pasta arf' C'a degresant nisip (fig. 10/3, 10) nisip
şi cioburi pisate (fig. 10/4-5), pietricele (fig. 10/6), resturi organice cu ms1p (fig.
10/7) şi mică cu rocă pis'ată (fig. 10/9). Ceramica dacică de la Agrij păstrînd încă
tradiţii hallstattiene se poate data în sec. III-II î.e.n.
Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în Acta MN, 22-23, 1985-198l), p, 737.
u Gh. L'azarovici, în Acta MP, l, 1977, fig. '.J!l.
12 E. Lak6, în Acta MP, 3, 1979, p. 42, pl. II/3.
13 E. Lako, în Acta MP, 1, Hl83, p. 71; Al. Matei, op. cit„ p. 819.

10
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MATERIALE PREISTORICE

O serie de fragmente ceramice care nu au trăsături caracteristice suficiente
pentru a fi atribuite unei anumite culturi sau epoci, dar se deosebesc de cele romane sau medievale14. Se pot grupa după factură în două categorii: 1) ceramica
de culoare gălbuie, cărămizie, brună şi neagră cu flecuri gălbui (fig. 9/9, 12,
14-15; 10/1) are în compoziţie nisip cu rocă pisată (fig. 9/9), resturi organice şi
mică (fig. 9/12), resturi organice cu mîl şi nisip (fig. 9/14-15; 10/1). Arderea fiind
incompletă dă în u.nele cazuri un aspect exterior poros (fig. 9/9, 12, 15) sau friabil
(fig. 9/14; 10/1). Fragmentele ceramice din această grupă aparţin c·ategoriilor. grosieră (A. 406), semifină (A. 403-4, 408, 412, 416) şi fină (A. 405, 407). 2) Cea de-a
doua grupare cuprinde ceramică grosieră (fig. 9/10, 11) şi semifină, bine netezită
(fig. 9/18; 10/2), culorile intîlnite sint în general închise: brun (fig. 9/10, 13, 18)
şi negru (fig. 9/17; 10/2) avînd ca degresant: pietricele (fig. 9ij10), cioburi pisate
(fig. 9/11, 18), resturi organice (fig. 9/13), nisip fin cu ;resturi organice (fig. 10/2).
Intre aceste materiale nedeterminabile amintim şi un picior de altar sau· de vas
(fig. 8/22) de culoare cărămizie, avînd în amest!!c__ nisip şi cioburi pisate, fiind slab
netezit. Cercetările viitoare vor putea lămuri provenienţa şi încadrarea cronologică a acestor materiale.

EPOCA ROMANA
,,La Comoară" sau „Cetăţea" este numele unui platou, aflat in partea de est
a satului Agrij, spre Bozna, loc unde a fost amplasat un turn de semnalizaret.5.
De aici provin cîteva, fragmente ceramice, două fragmente de ţigle cu ştampila
cohortei II Nervia Brittonum (fig. 10/10, 12) şi un fragment de opaiţ (fig. 10-1'1) greu
de încadrat tipologiclu.

EPOCA MED/EV ALA

Din secolele XIII-XV provin citeva fragmente ceramice (A. 433--435) lucrate
la roata rapidă, de culoare brun închis spre negru, ornamentate cu incizii orizontale (fig. 8/19).
Probabil unei etape mai tî.rzii ii aparţine un fragment de cahlă (fig. 8/20).

Materialele arheologice aflate în colecţia Şcolii din Agrij au fost
adunate cu grijă şi migală de elevii şcolii sub îndrumarea profesorului
de istorie de cca 15 ani. Importanţa acestei calecţii constă în adunarea
unor maiteriale din aşezări :Străvechi, ce atestă locuirea acestor meleaguri
din eneolitic şi pînă în zilele noastre. Valea Agrijului a fost şi este unul
din culoarele de legătură dintre valea Crişului şi Valea Someşului, jucînd un rol important în toate timpuriile.
14 Aceste materiale au fost văzute şi de către M. Rusu, V. Vasiliev, Gh. Lazarovici, E. Iaroslavschi şi T. Soroceanu, cărora le mulţumim şi pe această cale.
1s N. Gudea, loc. cit.
1u D. Alicu E. Nemeş, Romans Lamps !rom Sarmizegetusa, în BAR, supplimentary series, 18, .1977, poate pi. XXVI/3 şi LI/7.
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Prezenţa materialului dacic permite şi necesită o cercetare amănun
ţită a ronei cu:n de altfel sînt necesare ~ercetări (pentru perioada· postromană, cercetări care, sperăm, vor aduce date noi în .cunoaşterea; istorie patriei, a comunei şi a zonei Munţilor Mes~.
·
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ARCHlWLOGISCHE ENTDECKUNGEN IN DER GEMEINDE AGRIJ
(Zusammenfassung)
Vorliegende Arbeit beschreibt die archaologischen Entdeckungen auf dem
Grund der Gerneinde Agrij in chronologischer Reihenfolge und nach Objektiven. Ein Teil dieser Materialien ist derzeit in der Sammlung der Allgem,insC'l iule und wurde in den Punkten Dosul Măgurii, Mligura Boznii, Vraniţele Boznii,
Jlrinii Mulţi, Valea Breabănului, La Piatră und Cetăţea (La Com(Jară) e;ntdeckt.
Zur Coţofenikultur (Phase II und III) gehoren die auf dem Plateau La Piatră
entdeckten Materialien, wo sich eine natiirlich befestigte Siedlung aus dieser
Epoche befindet. Eine Axt aus Dacit und keramische Fragmente, die zur Phase
II der Wietenbergkultur gehoren, wurden bei Măgura Boznii entdeckt.
Bei
Vraniţele Boznii gab es eine 'aus der Hallstattepoche stammende, mit einem Wall
befestigte Siedlung, wăhrend sich auf dem Plateau bei der Cetăţea die Ruinen
eines Signalisierungsturms befinden, der zu dem Verteidigungs- und Signalisierungssystem des Limes aus dem Meseşgebirge gehorte.
Der Agrijtal, wo man diese Entdeckungen machte, bildet den Verbindungskorridor zwischen dem Criş- und Someştal und spielte zu allen Zeiten eine wichtige Rolle.
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Fig. 2. Agrij, I, topor-tîrnilcop din cupru-Arinii Mul/i, 2-sllgeatli din fier- Valea Breabllnului, 3- vtrf de lance din fier- Vl'aniţele Boznii.
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Fig. 5. Agrij - La PiatriJ, ceramicll, cultura

Coţofeni,

faza II.
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Fig. 8. Agrij - La Piatră, ceramică, cultura Coţofeni, faza III (l-18, 23);
Hallstatt (21); Loc necunoscut, preistoric (22), medieval (19-20).
6 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. XII/1988
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Fig. 10. Agrij, ceramicli: Loc necunoscut,
(10-12).
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RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE ARHEOLOGICA,
LA CEHEI - MISIG (JUD. SALAJ)

In ·primăvara anului 1987, la locul numit „Misig", întîmplător a
fos;t. descoperită" o ceaşcă din lllll: lucrată cu mîna. Punctul arheologic
se găseşte în c4rtea C.A.P.-ului, unde au fost săpate dteva şanţuri pentru depoziitarea cartofilor. Cu acest prilej au ieşit la jveală vestigii arheologice, printre__ ~;ţre şi ceaşca di111 ~ut amintită mai sus. Deoarece materialul descoperit îrutîmplător prezenta un interes deosebit pentru Să
laj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău împreună cu Şcoala
generală din localitate, a organizat în vara anului curent o campanie de
cercetare arheologică.
Locul cu vestigii la .:cehei :- Misig 'care •cuprinde 'toată curtea C.A.P.-ului ~u

grajduri şi cu ·finare, este prima terasă a Văii Crasnei, situată în direcţia sudV•:!-.tid de sat. Astăzi terasa este mărginită: de Valea Crasnei, de. calea ferată şi
de drumul satului. Terenul ·a fost deranjat în repetate rînduri cu aratul, cu construcţii şi cu nivelarea locului, mutindu-se pămînt spre marginea terasei pentru
a se alcătui un val de apărare împotriva inundaţiilor.
. In timpul cercetărilor noastre a fost trasată o casetă - C.1 - (la 45 rn. de
primul fînar, latură .estică) cu dimensiunile de 10 X 7 m. Trasarea casetei s-a fă
cut în aşa fel ca să cuprindă şi zona bogată în vestigii arheologice deranjată anterior. Marcarea ·a fost făcută de la 0-10 m. respectiv de la 0-7 m.
·1n timpul cercetărilor fragmentele ceramice au apărut pe toată suprafaţa
casetei începînd cu primul strat săpat (adîncimea = 0,'20 m.). Acest strat de pă
mînt a fost deranjat, amestec'at cu ocazia diferitelor munci amintite mai înainte.
Intre m: 5-10/0-7 materialul arheologic a fost mai concentrat; Aici am putut
observa o arsură puternică, pămînt pigmentat cu cenuşă, cărbune şi fragmente de
chirpici. Tot aici a apărut şi ceramica canelată.
Cu al doilea strat săpat am ţijuns .în stratul de cultură gros de 0,1-0,15 m care
conţinea

foarte multe fragmente ceramice, oase de animale (cornute), chirpici, etc.
La adîncimea de 0,40 m. s-au conturat două gropiţe - G.1 şi G.2· -, aşezate diagonal faţă de suprafaţa cercetată, distanţa între ele fiind 2,40 m. iar diametrul
lor a fost la fel de 0,30 m. Gropiţele cu fundul plat au fost adîncite la 0,18 m. în
pămintul galben neumblat. La golirea lor s-a găsit pămînt pigmentat cu cărbune
şi chirpici. Aceste gropiţe, după mărime şi conţinut credem. că sînt pentru pari de
la construcţii - locuinţe. Această presupunere este confirmată şi de gropile G.3,
G.4, G.5, G.6 şi de vatra de foc, toate găsite între m: 6,50-10/0-6,30. Groapa 3
are diametrul de 1,30 m. şi a fost adîncită în pămîntul galben la 0,93 m. conţi
nînd multe fragmente cer·amice, oase de animale. S-a putut observa o arsură puternică. Groapa avea forma de pilnie răsturnată. Groapa 4 situată la 1 m, distanţă de G.3 în direcţia sudică, are diametrul de 1,30 i:n., a fost adîncită la 0,20 m.
în. pămîntul neumblat. Fundul gropii este. plat. Conţinea puţine fragmente ceramice şi chirpici. La marginea gropii, . la nivelul de călcare din antichitate, se
aUau mai multe oase de păsări. Groapa 5 este de 0,30 m. distanţă de G.4, în ·
direcţia sudică, avînd diametrui de 1,40 m., iar· fundui er·a plat. Conţinea fragmente
• Şi pe această cale aducem mulţumirile noastre descoperitoarei Vîrsan 'Florica care dind importanţă obiectulUi l-a prezentat profesorului de istorie ·.Vasile
Rad din localitate şi apoi Muzeului Judeţean .de Istorie. şi Artă 4in Zalău.
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cerdmice şi fragmente mari de chirpici din peretele locuinţei. Toată groapa ·pre7.enta Urme de arsuri puternice. Partea sud-estică a gropii nr. 5 se întretăia cu
groapa 6 care are di"ametrul de 1,30 m. La golirea ei a ieşit la iveală acelaşi material arheologic ca şi in G.6.
· ·· ·
,
Vatra de foc era aşezată în apropierea gropii nr. 5 fn partea estică. In jurul
vetrei au fost găsite fragmente mari de lipitură şi chirpici iar în interiorul ei un
str'at ele cenuşă şi pămint ars de 0,20 m. grosime, diametrul locului era de 0,600, 10 m. Din acest strat au ieşit la iveală fragmente ceramice, ceaşcă întregibilă cu
toartă uşor supraînălţată şi căţei de vatră. Cu regret trebuie să spunem că exa<'t
locul vetrei a fost cel mai mult deranjat cu diferite munci. De aici au fost adun·ate înainte de cercetarea sistematică, fragmente mari din.tr-un vas mare, confecţionat dintr-o pastă poroasă, slab arsă, fragmente dintr-o strachină de dirnPnsiuni mari, lucrată din pastă fină, de C'Uloare neagră lucioasă· şi C'ărămizie le e-xterior, gri-închis în interior, ornamentată cu imprimări rotunde adincite, fra~
nwnte de diţei de vatră, etc.
Vasul m·are bitronconic a fost aşezat lingă vatră. Sub el se găsea un; strat
de pămînt puternic ars şi fragmente de chirpici de la locuinţă. Vasul in situ avea
diametrul la umăr de cca. O, 75-0,80 m. Este confecţionat dintr-o pastă semidură
degresată cu <'9amică pisată şi nisip acoperit cu slip avînd culoare în interior
gri-închis şi la exterior cărămiziu, uşor lucioasă. Lipseşte p'artea superioară a vasului. Pe umăr este ornamentat cu caneluri verticale întrerupte la anumită distantă de o bordură liniară şi- verticală. Urme de proeminenţe conice nu ari'. După
vartea existentă a vasului analogia cea m"ai potrivită o găsim cu piesele deSC'opei'lte la Ufgorod' Pusztamerges (R.P.U.)2 şi Culceu Mare Uud. Satu Mare)1 . Analoi;:iile amintite aparţin culturii Gava.
In ceea ce priw:i: te fragmentele ceramice descoperite pe toată suprafaţa cerC'etată, se pot împărţi în două categorii, după pasta folosită: de factură fină l;'i de
factură grosolană. Prima c.ategocie în marea majoritate este ornamentată cu motive folosite de cultura Otomani în faza finală. Apariţia vasului de cultură Gava
în aşezare de Otomani faza tlrzie nu este o excepţie, ştiindu-se faptul că aria
iniţială a culturii era în Ungaria de nord-est, Slovacia de sud-est, Ucraina Tnmscarpatică şi Români.a de nord-vest, de unde va pătrunde şi în Podişul Tran&i.lvaniei4, corespunzind cu arja culturilor premergătoare: Otomani, Suciu de Sus, Berkesz-Demecser, Egyek şi Piliny5. Aceste culturi au constituit fondul clin care i;-a
format cultura Gava. In cazUl nostru cultura Otomani - faza tirzie este prezf'ntii
în Valea Barcăulw la: Zăuan 8 ; in Valea Crasnei la: Crasna', DohB la care se
adaugă ·acum şi aşezarea de la Cehei (oraş Şimleu Silvaniei).

Pe baza celor mai de sus arătate aşezarea de ila Cehei se încadreaz?
cronologic în ftlza tlrzie a epocii bronzului şi începutul hallstattu1ui.
EV A LAKO -

VASILE RAD

1 A. Laszl6, tn SCJV. 24, 1973, p. 590, fig. 4/3 (după G. I. Smirnova, K. V.
Berujakovil!, in Arheologitesky .Sbornik, 7, 1965, p. 89-115, p!I. 1 '(fig. 2).
2 A. Lăszl6, op. cit., p. 589, fig. 4/6.
' T. Băder, Epoca bronzului fn ·nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1978,
p. 77, pl. LX/3.
4 A. Lăszl6, op. cit., p. 577; K. Horedt, ln StComStbiu, 1967, p. 150; T. Bader,
op. ctt., p. 77-80.
s A. Laszl6. idem.
'E. Lek6, ln Acta MP, 7, 1983, p. 91/91, pi. XV/3-7: XVl/1-3.
1 E. Lak6, idem, p. 73/21, pi. 111/1-10.
1 E. Lak6, idem, p. 75/26,. pi. IV/8-11.
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PRELIMINARY REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARcHES AT
cmEI-tMISIG (SALAJ COUNTY)
(Summary)
The archaelogical site Cehei-Misig, qn a terrace of the Crasna valley, in
the courtyard of the local collective farm, is situated South-E·ast from the viHage
Cehei-Misig. During the excavations two holes for the wooden pillars of a hut
were found ·as well as four pits and a fire place. The pottery, found all over the
excavated area, belongs to the Otomani culture (Hallstatt). The grooved pottery
of Gava culture type found near the fire place dates the s'ite in the late Bronze
Agv an<l the early Hallstatt.
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2. Caseta 1, zona cu gropi şi cu vatra de foc.
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Fig. 2. Cehei-Misig. ::.\Iaterial arheologic descoperit pe vatra de foc.
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CONTRIBUŢII

LA TOPOGRAFIA ARHEOLOGICA A VAII
SOMEŞULUI

(SECTORUL CAPfLNA-JIBOU)

Rîul Someş, principala arteră hidrografică a judeţului Sălaj, stră
bate tpe .o lungime de 105 km judeţul între confluenţa cu pîrîul Vad
şi s.h. Ulmeni1. In vara anului 1987 MuzeuJ. Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău a organizat o periegheză arheologică de amploare pe valea Someşului în vederea depistării eventualelor situri care urmează să fie
afectate de inundarea văii, datorită lucrărilor hid·roenergetice ce urmeaz[l să fie efectuate în sectorul Dej-Jibou. Cercetarea de suprafaţă
a fost efectuată 'pe porţiunea de vale din!tre localităţile Căpîlna-Jibouz,
pe lăţi:ne cuprinzînd lunca şi primele terase ale Someşului. Cea mai
mare parte din sector, din punct de vedere geomorfologic, este ocupat
de Culoarul Someşului, care pe teritoriU!l judeţului se desfăşoară între
localităţile Căpilna şi Var şi separă Dealurile Ciceului şi Podişul Purcăreţ Boiu Mare - Jugăstreni de reg·iunea deluroasă Simişna Gîrbou.
Valea Someşului în partea de nord prezintă un traseu care pare a
fi foarte vechi, datînd după unele păreri din Dacianul Superior3 • Dovadă o cons.itituie seria de terase (9 la număr) şi o nivelare mai veche,
400-500 m altitudine, în care se schiţează începutul acestei văi. $,pecific îi este marea piaţă de adunare a apelor de la Turbuţa, unde Someşul traversează cristalinul jugului intracarpatic. Atît sectorul stră
pungerii epigenetice, cit şi cele longitudinale de margine atestă o mare
vechime şi o strînsă legătură cu structura geologică, nu numai de la
suprafaţă, ci şi din fundament 4 • Culoarul. Someşului mai este caracterizat de alternanţa sectoarelor largi cu cele înguste. Bazinul hidrografic
are un aspect asimetric datorită unui număr redus de afluenţi pe partea
dreaptă şi unui aport însemnat de afluenţi în partea stingă. Datorită
diYersităţii litologice şi structurii, relţeful este variat. Predomină
relieful structural şi pedografk, în cadrul cărora se detaşează aliniamente de cueste şi suprafeţe sitructuraile - chei, doline, alunecări de teren.
Pe tot traseul său Someşul arc o luncă bine dezvoltată, terase întinse şi
o albie cu multe meandre.
Valea Someşului unit în zona Coloarului Someşului a prezentat
condiţii. prielnice pentru a fi locuită din cele mai vechi timpuri. In urma
t Gr. Posea, Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, 1982, p. 675. Aceaslungime este socotită cu meandrele descrise de rîu.
~ La această periegheză au mai participat: pe sectorul Surduc Jibou :f:va
Lak6, pe sectorul Răstoci - Letca :f:va Lak6 şi Elena Musca, pe sectorul Căpîlna
- Ileanda, respectiv Dobrocina - Podişu Ioan Musca. Pe unele trasee ne-a lnsoţit si fotograful Nicolae Gozm·an. Toţi de la Muzeul de Istorie şi Artă Zalău.
" V. Tufescu, România, Bucureşti, 1974, p. 145.

tă

• Ibidem.
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peiighezei noastre s-a dovedit o concentrare esenţială de locuire în
acest spaţiu 5 •
In cele ce 1 urmează, pe baza descoperirilor . efectuate, . oferim date
noi, contribuind hi îmbogăţirea repertoriului 'arheologic a văii Someşului. Prezentarea o facem dinspre amonte spre aval.

MALUL STlNG AL

SOMEŞULUI

I. RUS (corn. Rus). ln grădina ultimt>lor case (nr. 104-I08) dinspre Buzaş.
pe terasa pleistocenă (Ta) a Someşu~1,1i, la locul numit „Şesul lui Măican" (pe
schiţa-hartă nr. 27 şi pi. II/I) am colectat fragmente de ceramiCă preistorică atipiCe şi fragmente prefeudale (pi. IX/1-4).
2. PODIŞU (corn. Ileanda). a) întinsul platou al terasei pleistocene Intre Buzaş şi Podişu este străbătut de drumul de cîmp dintre cele două localităţi.
La
vest de acest drum, în .apropierea buzei dinspre Buzaş· a platoului, la cca. IOO m
vest d~ linia electrică, pe locul numit „La Lab" (pe schiţa-hartă nr. I şi pl. 11/2)
am cules fragmente ceramice de epoca bronzului, cultura Suciu de Sus (PlIX 'f•--8) ..
b) !,a capătul sudic al satuiUI, în grădina' casei nr. 72, c'are se află pP panta
terasei plei~tbcene (pe schiţa-hartă ·nr: 3 şi pi> III/2), am depistat citeva fragmente
de eeramică romană. Potrivit relatării proprietarului, în grădină cu ocazia muncilor agricole s-au mai gă~it asemenea fragmente.
c) I. Ferenczi ne a semnalat6 existenţa unui material roman în gospodltria
lui .Pocol p'\lexandru din Podişu ..ln urma investigaţiei de teren, locul a fost depistat ca fiind terenul gospodăriilor nr. 85 şi 85/A, proprietatea lui Pocol Aîexandru şi a fiului acestui·a. Cercetarea de suprafaţă n-a identificat denivelări clare
de teren, dar .a permis recoltarea unui material roman compus din fragmente .de
cărămizi, tegule dreptunghiulare de paviment şi fragmente ceramice (pl. lX/9-10
şi X-XI). Potrivit relatării proprietarului, la construirea bucătăriei de vară şi ·a
fîntînii s-au găsit cărămizi şi zid de piatră prinsă cu mortar la o adîncime ele
cca. 2 m. De asemeni cu ocazia efectuării unei arături adînci în grădina casei, au
ieşit la supr'afaţă cărămizi şi fragmente ceramice. Casa se află în dreptul drumului ce urcă dinspre Someş spre sat, aproape de buza terasei pleistocene (T3 ).
care se termină în pantă abruptă spre luncă (pe schiţa-hartă nr. 4 şi pl. IlI/ll. în
acest loc atît platforma, cît şi Someşul descrie o curbură uşoară, permiţînd punctului să domine pe. o porţiune întinsă şesul Ilendii. ln această fază ele cercetare
nu putem stabili cu certitudine caracterul sitului roman din acest punct, el putind avea chi<1r şi un caracter militar. Acesta se va putea stabili doar <lupă efectuarea unor săpături arheologice.
d) La capătul nordic al satului Podişu, la sud de valP'a Secarului, în grădinile
ultimelor rase de pe terasa pleistocenă, spre marginea dinspre Someş a platoului, pe locul numit ,,Pe Inat" am cules fragmente ceramice atipice, fragmente ornamentate cu striuri ~i o buz[1 cu buton, aparţimltoare culturii Suciu de Sus (pi.
XII/1-5). Material de aceeaşi factură am identificat şi în grădina gospodăriei
2/A, despărţită de platforma precedentă de firul unui izvor, numit „Ciorgău" (pe
schiţa-hartă nr. 5 şi pi. III/I).
3. ROGNA (corn. Ileanda). a) La est de primele rase clin Hogna ele lingă drumul Podişu - Rogna, pe teras·a mai înaltă a Some~ului (T 7 ), la locul numit .. Bulbuc" (pe schiţa-hartă nr. 6 şi pi. Vlll/l) am colectat un material bogat, format din
fragmente ceramice de epoca bronzului, cultura Suciu de Sus (pi. Xlll/l-6) pre5 \'alea Someşului a fost prea puţin cercetată din punct df' vedere arheologic
exceptînd eercetările efectuate pentru clarificarea limesului roman din zonă de
către I. Fercnrzi şi N. Gudea, parţial publicate vezi· I. Ferenrzi, în ActaMN, I3,
I971i. p, 37--HJ; rPspPctiv M. Gudea, în ActaMP, 9, I9B6, p. l·U-218.
G Ţin<'m st1-i mulţumim ~i P<' aeeast[1 l'ale pc>ntru aC'Past{1 informaţie.
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fragment de factµră· romană, reprezentincl buza unui chiup din pastă -cenuşie, bine arsă (pl. XIll/7). . .
.
.
b) In ·aceeaşi zonă, dar pe terasa pleistocenă a Someşului (Ta) am cules ci.teva fragmente ceramice, atipice, preistorice şi. un fragment de lamă de obsidian

(pL XIII/8).
·
. .
.
·
c) La est de uliţa principală a. satului, la sud de drumul ce urcă din.spre
Someş spre şcoală, pe platfor:Qla terasei pleistocene a riuh,1i (Ta), la locul numit
„Lăpăstău" (pe schiţa-hartă· nr. .7 Şi pi. VIll/l), pe o suprafaţă de cca. 300Xl50 m
am cules cîteva fragmente atipice de ceramică neolitică (?) şi multe fragmente
de epoca bronzului (printre care se află şi cîteva fragmente de buze alveolate).
Aşezarea însă pe baza acestui rnateri'al n-a putut fi încadrată într-una din culturile epocii. (pl. XIV).
d) La cca. 200 m est de biserica satului, pe platforma terasei pleistocene (T,)
a Someşului, pe locul numit „La Poduri", în grădina casei nr. 11 (pe schiţa-hartă
nr. 8 şi pl. IV/l) am recoltat fragmente atipice de ceramică preistorică şi două
fragmente prefeudale (pl. XV/1-2).
e) ln grădinile caselor cu nr. 19-20-21 din Rogna (pe schiţa-hartă nr. 9 şi
pl. IV/2) fragmente atipice de ceramică preistorică, pe baza cărora însă aşez:>Ţea
nu poatP. fi încadrată corect în epocă şi cîtev'a fragmente ceramice prefeudale
(pl. XV/3-8). Aceste grădini se întind pe panta lină dinspre Someş a terasei pleistocene, fiind despărţite de drumul ce urcă dinspre Someş (de la bac) spre sat.
Suprafaţa pe care a fost recoltat materialul este de cca 300 X 50 m, cee·a ce pres'..lpune existenţa unei aşezări întinse.
f) ln imediata apropiere de capătul dinspre Negreni a satului Rogna se
întinde teras·a pleistocenă (T3 ) a Someşului, care formează un frumos platou, delimitat dinspre Rogna de o viroagă iar spre Negreni de d. Bontauă. Pe acest platou,
la locul numit „Coasta lui Nicolae" (partea dinspre Rogna a platoului - pi. IV/2
~i nr. 10 pe schiţa-hartă) ·am cules un bogat material de ceramică, compus din
fragmente decorate cu striuri şi briuri alveolate sub buză, aparţinătoare culturii
SudH de Sus (pl. XVJ,"XVIl/lL..6).
4. i1iEGRENI (corn. Ileanda). a) Intre Rogna şi Negreni, pe terasa pleistocenă
a Someşului se află locul numit „Şesul Mic", identificat ca 'aşezare preistorică încă
· de I. Ferenczi7. Locul a fost verificat şi de noi, .colectind de aici fragmente ati. pice de ceramică din pastă grosolană de culoare roşie şi cenuşie şi un fragment
ornamentat •CU striuri. Consitlerăm că aşezarea este de epoca bronzului (pe schiţahart~ 28 şi pl. v11).
b) Pe aceeaşi terasă, la cca. 700-800 m vest de locul „Şesul Mic", la piciorul
promontoriului numit ,,Arie", am identificat prezenţa unei aşezări neolitice sau
· de epoca bronzului. Din păcate m·aterialul cules· la suprafaţă este prea fragmentar şi atipic pentru a permite o încadrare cronologică corectă. In acelaşi loc am
găsit şi două fragmente de lamele de silex (pl. XVII/7-9). In prezent această
terasă este traversată de o vale secată, care taie aşezarea în două (pe schiţa-hartă
nr. 11 şi pl. Vt?).
c) Locul de mai sus este limitat spre vest de un promontoriu ce domină valea, numit „Arie". Pe platoul superior al acestuia (pe schiţa-hartă nr. 12 <;i pl.
V/2), am colectat cîteva fragmente cer'amice de epoca bronzului, atipice, un fragment ornamentat cu striuri şi un fragment de greutate ele plasă (?) (pl. XVIII/
1-G).
CORMENIŞ

5.

(corn. Lozna). La nord de sat, sub platoul înalt numit „La
pe terasa pleistocenă a Someşului, 'am colectat cîteva fragmente de· ceramică, atipice, din pastă roşie şi cenuşie, conţinînd ca degresant mult nisip. Incadrarea corectă în epocă a materialului, datorită lipsei fragmentelor tipice. în
prezent nu este posibilă (pe schiţa-hartă nr. 14).
6. CLIŢ (corn. Băbeni). Intre Lozn·a şi Cliţ, în dreptul gării Cuciulat, pe
pintenul dealului Grindului, pinten ce pătrunde spre rîu, obligîndu-1 să fac<i un
cot mare, am identificat multe fragmente mărunte şi foarte friabile. Dup[t cele
dtf·va fragmente mai bine păstrate, executate din pastă roşie cu degresant de
ni~ip, ornamentate cu striuri şi o buză cu buton, aşezare'a poate fi plasată în epoca
bronzuiui, cultura Suciu de Sus (pl. XVIIl/7-11). Terasa în prezent este străbăPoiană",

1

I. Ferenczi, op. cit„ p. 43.
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tut.i de D.J. 109 E, iar suprafaţa de pe care am colectat materialul se află pe ambele i.•ărţi ale şoselei, l'a 200-300 m spre Cliţ de borna kilometrică 54 (pe 1>ehiţa
hartă nr. Hi şi pl. VIII/2).
7. .SVRDUC (corn. Surduc). In dreptul Fabricii de cărămidă, în· spaţiul dintre
calea ferată şi Someş, pe suprafaţa inundabilă, imediat lingă calea ferată, la cca.
50 m spre Jibou de drumul agricol ce intersectează c·alea ferată dinspre Fabrică
spre Someş, pe schiţa-hartă nr. 17 şi pl. VI/2), în pămîntul rezultat din săparea
gropilor pentru stilpii de beton a liniei electrice am depistat citeva fragmente de
cer-amică romană. Platoul castrului roman se află la cca. 250-300 m de acest loc.

MALUL DREPT AL

SOMEŞULUI

8. ILEANDA (corn. Ileanda). a) La capătul dinspre Bizuşa a comunei, 10 gră
dina casei nr. 22~ am colectat cîteva fragmente ceramice de epoca bronzului, cultu1·a Suciu de sus (pl. XIX/5-6). Grădina i:;e ,afla la cca 150 m eSt de D.N. 1 C, ·pe
panta dealului ce prezintă în acest loc mici terasări. Locul se numeşte „Pe Coastă", iar suprafaţa de pe care am cules material arheologic este de cca. 1 ha. (pe
schiţa-hartă nr. 18).
b) La capătul dinspre Bizuşa a localităţii, în grădina casei nr. 233, grădină
ce se află pe un pinten al dealului Măguriţa, coborînd pînă la şosea, obligind-o
s-o ocolească printr-o curbă uşoară (pe schiţa-hartă nr. 19 şi pl. VII/1), am colectat un bogat material ceramic de epoca bronzului, cultura Suciu de Sus (pl.
XIX/1-4). Din materialul recoltat rezultă că aici se întinde o aşezare foarte bogată, însă întinderea căreia, din cauza livezii şi ·a fineţei n-am reuşit s-o delimităm.
9. RASTOCI (corn. Ileanda). La cca. 250 m sud-vest de intersecţia D.N. 1 H.
cu D.N. 1 C., pe panta lină a dealului cuprinsă intre D.N. 1 H. şi calea ferată,
sub locul numit „Lazuri• (o dolină la nord de D.N. 1 H.) am cules mici fragmente
d~ ceramică, în
genera!l atipice, databile probabil în Latene (pl. XX/1-2). (pe
schiţa-hartă nr. 20).
10. LETCA (corn. Letca). La sud-ve~t de localitate, lingă D.N. 1 H, în dreptul bornei kilometrice 118+6, pe piciorul de deal ce coboară lin pînă la şosea (pe
schiţ·a-hartă nr. 21 şi pl. VII/2), pe o suprafaţă aproximativă de 4 ha. am colectat
fragmente ceramice şi un fragment de greutate de război de ţesut, datind din
epoca bronzului, cultura Suciu de Sus (pl. XXI).
11. CJOCMANI (corn. Băbeni). a) La cca. 500-600 m sud de ultimele case
din~pre Turbuţa, pe terasa pleistocenă (T3 ) a Someşului, delimitat spre sud de
valea Prbăcii (V. Peringăriţa) (pe schiţa-hartă nr. 23 şi pl. VI/l) am cules fragmente ceramice prefeudale şi fragmente de chirpic (pl. XXII/1-4), marcînd existenţa unei r1şezări.
b) Platoul mai sus menţionat continuă spre sud, fiind tăiată de adînca vale
a Pri~ăci1. Aici, imediat la sud de ·această vale, pe platoul deasupra Someşului a
locului numit „Dîmbu Luchii", de la stilpul electric nr. 80 spre riu (pe schiţa-hartă
nr. 24 şi pl. VIII), pe o suprafaţă de cca. 200Xl00 m, am cules fragmente ceramice şi de chirpic de epoca bronzului, cultura Suciu de Sus (pl. XXII/5-7).
c) Intre Turbuţa şi Ciocmani, la cca. 500 m spre nord de dealul Mănăstirii
se află o frumoasă terasă joasă lingă Someş. Locul se numeşte „Malu Roşu" sau
„Ochiuţ". Aici, lingă un adăpost de vite construit din. cărămidă, am adunat un
material arheologic compus din fragmente atipice de ceramică preistorică şi citeva
fragmente feudale (locul pe schiţa-hartă nr. 25, materialul pl. XX/3-4).
In afară de punctele prezentate mai sus trebuie să menţionăm şi citeva repere de unde am colectat doar cite un fragment de ceramică preistorică, atipică,
sugerind posibilitatea existenţei unei aşezări.
12. NEGRENI (corn. Ileanda). Din grădinile ultimelor case spre Rogna, ce se
află pe înaltul platou deasupra Someşului (T 7 ?), lingă buza terasei am găsit un
fragment ceramic din pastă roşie cu degresant de nisip (pe schiţa-hartă nr. 13).
13. CORMENIŞ (corn. Lozna).. La nord de sat, pe o terasă înaltă (T 7 ?) a Someşului, platforma căreia se numeşte „La Poiană", am cules două mici fra_gmente atipice din pastă roşie cu miez negru, conţinind ca degresant multe pietricele fine (pe schiţa-hartă nr. 15).
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14. PODIŞU (corn. Ileanda)~ In capătul dinspre Buzaş a satului, în grădina
ultimelor case de pe marginea platoului (T8 ), la cca. 50 m spre sat de l'a ·al patrulea stllp electric din lemn din şirul stilpilor ce aici urcă pe platou, la Jocul
numit „La Mal", am găsit fragmentul unui fund de vas grosolan executat, roşu
pe exterior, negru pe interior (pe schiţa-hartă nr. 2).
15. BABENI (corn. Băbeni). Apr6ape de centrul satului, într-o grădină de
lingă S.M.A. am găsit un fragment ceramic atipic din pastă fină, roşie, ·cu miez
negru (pe schiţa-hartă nr. 22).
16. TURBUTA (corn. Surduc). La sud de dealul Mănăstirii, pe un mic platou mai ascuns am colectat un fragment ceramic . atipic din pastă roşie pe PXterior şi neagră pe interior, conţinind ca degres'ant pietricele (pe schiţa-hartă
nr. 26).

Tot materialul cules cu ocazia acestei periegheze se află depus la
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Deşi în cercetarea noastră
ne-am limitat doar la lunca, respectiv }a primele iterase ale Someşului,
pe cei cca. 65 km pa:rc~i din Culoarul Someşului am identificat un
numă·r surprinzător de mare de aşezări. Acestea datează din diferite
epoci, predominînd epoca bronzului şi prefeudală. In cazul unor aşezări
se poate constata locuire în diferite perioade, însă din materialu1 cules
la ~prafaţă lipseşte veriga de legătură între acestea. In cazul unor
puncte materialul colectat n-a permis încadrarea restrînsă în epocă a
aşezării, acest material constînd în fragmente de ceramică, mărunte şi
atipice. Trebuie să menţionăm că toate aşezările de epoca bronzului,
pentru care materialul arheologic ne-a permis o încadrare cronologică,
aparţin culturii Suciu de Sus. Cercetarea acestor puncte va contribui la
cunoaşterea mai complexă a acestei culturi şi a ariei ci de răspîndire.
Valea Someşului, prin relieful său variat şi sursa mare de apă, a
oferit multe puncte prielnice pentru aşezări umane. In urma perieghezei
noastre însă porţiunea cea mai dens locuiită s-a dovedit malul stîng,
între Buzaş şi Negreni. In această porţiune Someşul este limitat de o
platformă aproape uniformă (T 3 ), cu o lărgime ce atinge 300-400 :m,
avînd maluri abrupte, ridicîndu-se deasupra luncii cu 15-20 m, fiind
astfel ferit şi de inundaţii. Platoul este străbătut de pîrîiaşe (o parte
secate pe timp de secetă) şi izvoare. Aşezările se întind şir, la cîteva
sute de metri una de alta, datînd în general în epoca bronzului, dar
este reprezentată şi epoca neolitkă şi cea prefeudală. Tot pe acest platou există şi cîteva puncte romane: turnul de pe dealul Bontau{1 8 , situl
din grădina caselor 85 şi 85/ A din Podişu, precum şi urmele de lîngă
casa nr. 72 din aceaşi locahtate.
Curios ni se pare faptuil că între Dobrocina - Rus, respectiv Că
pîlna - Ileana n-am reuşit să depistăm urme arheologice, deşi bibliografia veche semnalează pentru aceste zone descoperiri izolate sau depozite de bronzuri 9 • Trebuie să subliniem că în cazul multor platforme
~i terase păşunea sau culturile agricole prea dezvoltate (în special grîul)
nu ne-a permis cercetarea suficientă a terenului.
s Al. Matei -:!!:. Lak6, în ActaMP, 3, 1979, p. 130.
9 Pentru repertoriile care cuprind şi aceste descoperiri vezi m ActaMP,
1979, p. 41-48, 121-135, ActaMP 5, 1981, p. 37-119, ActaMP, 7, 1983, p.
ActaMP, 10, 1986, p. 47-57, conţinînd şi bibl.ipgrafia veche.
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Noile puncte identificate îmbogăţesc repertoriul arheologic al van
Prin tabelul anexat am înet!rcat să redăm descoperirile arheologice de pe Culoarul Someşului, sector Căpîlna - Jibou, cuprinzînd aici şi descoperirile mai vechi, chiar nesigure sau necontrolatet 0 •
In adîncime ne-am limitat la lunca Someşului şi apropierea ei. Putem
constata numărul mic de deSiCoperiri paleolitice, reprezentate doar prin
două puncte. Se constată o mare nesiguranţă în cazul des·coperirilor neolitice (fiind vorba fie de menţionări vechi, necontrolate sau controlate
fără rezultat, fie de îngreunarea încadrării prin lipsa materialului arheologic tipic). Epoca cea mai bine reprezentată este cea a bronzului.
Perioada următoare - Hallstatt - figurează prin descoperiri izolate
sau depozite de bronz, unele datînd din Bn -H A,. Nu cunoaştem ·aşe
zări sigure pentru această perioadă, după cum ele lipsesc şi pentru Latene. Ca importanţă - pentru epoca romană - trebuie să subliniem situl
de la Podişu. Prin noile puncte descoperite şi perioada prefeudalismului
începe să devină mai bine marcată.
Considerăm însă că cel'cetarea, chiar de suprafaţă, a văii Someşului
este doar la început. Există multe puncte care n-au fosit suficient lă
murite şi o serie de repere care .n-au putut fi cercetate suficient. Toate
acestea necesită revenire. Deasemeni credem că, perieghezele trebuie
extinse şi pe văile laterale, pe platourile şi terasele mai înalte şi mai
îndepărtate de Someş, iar necesitatea unor săpături arheologice sau cel
puţin a unor sondaje nici nu trebuie argumentată. Numai astfel vom
putea obţine cunoştinţe mai exacte asupra locuirii, a circulaţiei şi a
celorlalte probleme rnui.tiple legate de această arteră principală de comunicaţie ce a fost şi este valea Someşului.
Someşului.

ISTVAN BAJUSZ -

Tabel eu descoperiri arheologice din Culoarul

crt.

Localitatea

1

2

Nr.

Nr.
în
text

Paleolitic

Neolitic

Someşului

Neoi.
HallsBronz
s.
Laten
tatt
bronz

Roman

-- ---- ---- -- ---3

4

5

6

7

8

DAN TAMBA

9

10

Prefeudal

Feudal

11

12

•

o
-- -- ---- -- ----------- -- -- -- -- -3
Buzaş
-- -- - - -- - - - - - - - - 4
Căpîlna
XX
-- --- -- -- -- -- -5
Ciocmani li
X
X
- - - -- - - - -- - - - -Xl

Băbeni

2

Bizuşa

15

-

6
--

Cliţ

7

Cormeniş

8

Cuciulat
10.

6

5.13

X

--

-- ------ ---- ---- - - - -o- - - - - - - - - -X-?
X

Vezi supra nota 9.
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I

2

I

·9
---

Chizeni

10

Dăbîceni

li

Dobrocina

--12
--ia:

Fodora

4

I

5

„,

Tabel (continuate)

I

6 1 '1

8

I.

9

I

10

I

11

I

--- --- --- --- --- ---. ----- - - - --·- --- ---·-X?
----- ----_,
x?e
----- --- ----o --- - - --.------ --- ----- -·-- --- --- --- --- - - -

""'

Gllgău

-

••

12

;

.

~

--~

~

~

•

-Glod -

14
15

I
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Gura

o
- - - - - - --- - - - - - - - - --xxe
- - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - X
Jibou
- - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - X?
X
Lemniu
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Letca
'IO
X
--- --- --- --- - - - - - - - - --Lozna
- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - 4,12
X ? X
Kegreni
X
--- --- --- -- --- --- --Vlădesei

16
17

8

Ileanda

•

18

19
---

•

20
21
--Perii
22

---

23
--24
25
26
27
28
29

Vadului

X

2,14

Podişu
Răstoci

9

Rogni11

3

Rona
l

Rus
Surduc
Tihău

30
31

Turbuţa

32

Var

Valea

--- --- --- --- --- --- --- --X o
X
--- --- ----- - - - - -o - -X - X ?
--- --- --- --- --- --- --XX
XXX
X
X
X
--- -x?x?
- - - - - - - - - - - - - - --X ?
--- - - - --- ----- - - - - - X
X?
1 - ----- ----- - - -

•
•o

o o --- --- --- --- ----- --OOO
o
--- --- --- ----- --- --15
o
--- --- ----- --- --- - - ---

Leşului

7

X

X

- - - --- - - - - - - - - - --- - - -

Legendă;

(situri)
descoperiri izolate
depozite de bronz

li: aşezări

Q

e

BEITRAGE ZUR ARCHlWLOGISCHEN TOPOGRAPHIE DES

SOMEŞTALS

(Zusammenfassung)
In der vorliegenden Arbeit veroffentlichen wir die Ergebnisse der archaologischen Gelăndeforschungen, die vom Kreismuseum filr Geschichte und Kunst
Zalău im Someştal auf dem Abschnirtt Căpilna Jibou durchgefiihrt wurden. Die
Erforschung umfaBte cca 65 km des Someşlaufs und beschrănkte sich auf die
Au und auf die ersten Terrassen des Flusses. Dieses fiir menschliche Siedlµngen
7-

Acta Mvsei Porolissensis -

voi. XII/1988
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gt>eignete Gebiet wurde bisher sehr wenig erforscht. Dennoch ist die Zahl der
Punkte (28), wo wir - au6er den bekannten - archăologisches Materi'al identifizierten, iiberraschend gro6. Folgende Epochen sind vertreten: das Neolithikum,
die Bronzezeit (die meisten Siedlungen stam.men aus dieser Epoche und gehoren
vor allem zur Suciu-de-Sus-Kultur), die :rOmische Zeit und die vorfeudale Zeit.
Die beigelegte Tabelle veranschaulicht die bisher bekannten Entdeckungen und
Andeutungen auf dem 1987 erforschten Gebiet.
Wir sind der Meinung, da6 die von uns aufgespi.irten Siedlungen das
archălologische Verzeichnis des Someştals bereichern, da6 wir aber weit davon
entfernt sind, das Tal gut zu kenen. Die Forschungen miissen auf eine breite
Flache ausgedehnt und mit archăologischen Stichproben und Grabungen unterstiitzt werden. Nur so werden wir uns ein rlchtlges Bild von den menschlichen
Siedlungen, von den gegenseitigen Beziehungen unter ihnen usw. auf dem Gebiet dieser groBen Verkehrsader machen konnen.
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Pl. II. 1. Rus „La Lab".

aşezarea

de la

„Şesul

lui

Măican";

2. Platoul de
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1

2
Pl. II I. 1. Podi~u - iocul
casei nr. 7'1..

gospodăriei

nr.

85

şi

gr:Hlina casei '!./A; '!..

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Podişu

-

grădina

102

I. Bajusz -

D. Tamba

\

2

Pl. IV. I. Rogna - „ La Po<luri'" ; 2. Rogna -

grădinile

caselor nr. 19-20

lui Nicolae"'.
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2
Pl. V. I. Negreni -

„Şesu

Mic";

:.!.

:1\egreni - promontoriu
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1

2
Pl. V I. 1. Ciocmani - zona , .Dîmbn Luchii" cu aşezările de epoca bronzului şi prefeudalii.;
2. Surduc - locul descoperirii ceramicii romane. lu spate se ridică platforma castrului.
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2

Pl. VII. 1. Ileanda -

grădina

casei nr. 233; 2. Letca - locul

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

aşezării

de epoca bronzului.

l. Ba;usz -

106

D. Tamba

I

2
Pl. VIII. I. Rogna - locurile
bronzului.

„Lăpăstău" şi

„Bulbuc"; 2.

Cliţ
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN ENEOLITICUL.
TIRZIU DIN NORD-VESTUL ROMANIEI

Materialele arheologice din eneoliticul tîrziu din nord-vestul României, în general provin din descoiperiri incidentale. In afara descoperirilor
de la Ciumesti-La silozurit se cunosc doar diferite obiecte din aramă si
de aur, care' sînt legate de obicei de icul tura Gheja (Tisa IV = Bodrogkeresztur)2. In ultimul timp au apărut noi materiale arheologice mai
bine observate:
I. CAREI -

STAŢIA

DE EPURARE A FABRICI! DE ZAHAR

in anul 1984 cu ocazia construirii staţiei de epurare, lucrările de taluzare
au d,'ranjat două aşezări ,eneolitice, una din eneoliticul timpuriu - cultura Tisa
III (Tiszapolgăr) şi alta din eneoliticul tîrziu. Cu ocazia lucrărilor au fost observate trei gropi cu resturi menajere aparţinînd .eneoliticului tirziu (fig. 1/1).
Gr1·cpa nr. 411984. In mijlocul bazinului de epurare, în lutul galben s-a conturat
bine o groapfi de formă ovală cu diametrul maxim 2,60 m, din care s-a păstrat
doar (J,'.":;) m (fundul gropii) uşor adîncită spre mijloc. Conţinutul: multe fragmente
cermnice din c'ife".'ite forme de vase ornamentate cu proeminenţe mari rotunjite,
puţine oas" de animale şi o fusaiolă (fig. 113), multă cenuşă şi cărbuni. Este. o
groapă cu resturi menajere. Se pot deosebi următoarele forme de vase:
- castronaş de culoare cărămizie (fig. 1/2)
- vas tip „oală ele lapte" (fig. 1/6)
- ca<>troane mari, 'adînci (fig. 1/4, 5, 7)
Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 3351-3390.
Groapa nr. 5. Se plasează în apropierea digului bazinului; s-a păstrat şi s-a conturat mai bine. Are o formă ovală, cu diametrul m·axim de 3,50 m, avind adincinwa de 0,55 . m. Groapa conţine foarte multe fragmente ceramice, fragmente
de chirplci, oase de animale, aşchii de obsidian, cenuşă şi cărbuni. Este o groapă
cu resturi menajere. Se disting următoarele forme de vase:
- castron adînc de culoare cărămizie (fig. 2/1, 2; fig. 3/6)
- vas tip „oală de lapte" (fig. 2/5)
- diferite vase de tip borcan sau „ghiveci de flori" (fig. 2/3, 6, 8)
- oale ornamentate cu motive textile, excizii şi mici alveole (fig. 2/4, 7, 11, 12;
fig. 3/3, 4, 6, 7)
- vas cu patru picioare (fig. 2/10; fig. 3/1)
- cupe şi fructiere cu picior, goale în interior şi perforate (fig. 3/2)
Colectia Scolii Generale nr. 1 Carei (nr. inv. 3391-3500.
Groapa nr~ 6.' La o distanţă de 150 m de la gropile nr. 4 şi 5, a apărut o altă
groapă deranjată şi distrusă .aproape în întregime de lucrările de taluzare. S-a
conturat doai· fundul gropii, avînd dimensiuni 3,50 m X 2,60 m X 0,30 m. Conţinea foarte multe oase de animale, în special bovine şi porcine, puţină cenuşă
cu cărbuni, precum şi relativ multe fr'agmente ceramice din diferite vase mari
de bucătărie. Se pot reconstitui următoarele forme:
- vas tip borcan ornamentat cu butoane crestate (fig. 4/4; fig. 517)
- castronaş cu buza crestată (fig. 5/5, 6; fig. 5/3, 4)
l
2

C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, p. 49-54.
E. Lak6, în Acta MP, 3, 1979, p. 41-48, pl. I (harta de

răspindire); T. Bajudeţul· Bihor,

der, în Apulum, 11, 1973, p. 703-708; Repertoriul monumentelor din
Oradea, 1974.
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strachină miniatură (fig. 4/9)
vas cu patru picioare (fig. 5/1; fig. 4/12)
oale cu torţi aplicate (fig. 417)
vas tip „oală de Japte" (fig. 4/10)
vcis tip cupă cu picior (fig. 5/6)
oale mari ornamentate cu butoane mari, rotunjite (fig. 4/8; fig. 5/10)
Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 3501-3350.
Fragmentele ceramice recoltate din această groapă sînt ornamentate cu proeminenţe mari rotunjite, ascuţite sau crestate. Din groapă mai provin şi cîtPva
ustensile: greutăţi de lut fragmentare, o lingură ruptă şi cîteva fragmente de lame
de obsidian (fig. 4/1-3, 11; fig. 517).
ln urma lurr~rilor de taluzare au mai fost recuperate şi alte fragmente
cerar:1ice similare, cantităţi mari de chirpici ·aparţinînd vetrelor sau locuinţelor de
suprafaţă distruse de lucrările executate (fig, 5/5, 8, 11).
Frag::nPntele ceramice din cele trei gropi sau din nivelul de locuire au ana1':>gii din descoperirile culturii Gheja. Fragmentele de castron ornamentate C'U
cre~;tiauri (fig. 4/5, 6) se cunosc de la Tarn·abad 8 , fragmente cu toartă aplicată
(fig. 417) au analogii de la Pecica-Şanţul Mare4, Băile Herculane-Peştera Hoţi
lor5 (Herculane III), Polgâr-Basatanyas, Kisvarsâny-Hider 7 • Fragmente de oale
ornamentate cu motive excizate şi cu mici alveole (fig. 3/3, 4) se cunosc de la PusztaistvânhâzaB, Tiszakeszi-Feykert9• Aceste elemente indică o fază evoluată a C'Ulturii Gheja, avind unele trăsături care sint specifice grupului Hunyadihalom 10•
In acest punct de hotar s-au contur'at două aşezări din epoca eneolitică: una
'aparţinînd culturii Tisa III şi alta culturii Gheja. Cele două aşezări nu 'Se suprapun stratigrafic, ele se situează una lingă alta şi se extind pe malul pîrîului
Po5tei, c'are odinioară drena o parte din apele zonei Careiului spre Mlaştina EC'edea (azi este canalizat şi se varsă în rîul Crasna).

2 CAPLENI (A) -

CANTON C.F.R.

La 50 m de calea ferată Carei-Satu Mare a fost executat in anul 1984 un
pentru o C'onductă de apă, c'are a intersectat malul piriului Mergeş. Conducta a secţior•at mai multe complexe arheologice (gropi, vetre de foc, loC'uinţe
şi straturi de cultură) din diferite perioade ale antichităţii şi epocii feudalP. A
fost deran:;ată o aşezare din neoliticul tirziu - cultura Tisa II, iar observaţiile
stratigrafice precum şi cercetările de teren efectuate ne indică prezenţa in această
zonă si a unei aşezări din eneoliticul tîrziu. Pe ambele laturi ale căii ferate, pe
arătură apar mase mari de chirpici dislocate, urme ale locuinţelor de suprafaţă
cu puţine fragmente ceramice, din care unele probabil se încadre·ază in eneoliticul tîrziu. Materialul colectat se află în Scoala Generală nr. 1 Carei, nr. inv.
:1404-·3420. La o distanţă de 150 m de la punctul susmenţionat, pe o mică ridiC'ătură
se conturează o aşezare cu m'aterialele arheologice specifice culturii Tisa III.
Ceramica. Fragmentele ceramice aparţin unor vase de tip „oală de lapte", castroane
adînci ornanientate cu proeminenţe mari, precum şi cupelor cu picior perforat şi
gol in inte1 ior. Citeva fr'agmente sînt ornamentate <'U motive textile, linii incizate
flancate cu alveole mici sau cu linii concentrice incizate (spirale). Aceste fragmente cPramice se încadrează în cultura Gheja şi aparţin cu certitudine unei a~e
zări. Analogii se cunosc de la Tarnab'adll (fig. 6/3-10).
5f:nţ

N. Kalicz, în Archf:rt, 93, 1966, pl. 5/11.
P. I. Roman, în Dacia, 15, 1971, fig. 35/1-23; 26/1-13; 27/1-17.
Ibidem, pl. XXX/1-17.
P. Patay, în BerRGK. 55, 1974, pl. 916.
7 J. Korek, în JAMf:, 18-20 (1975-1977), Nyiregyhaz·a, 1983. p. 10.
8 P. Patay, în BerRGK, 55, 1974, pl. 9/9.
9 Ibidem. pl. 10/9.
10 P. J. Roman, în Banatica, 2, p. 69-10.
11 N. Kalicz, în ArchErt. 93, 19fifi, 1, pl. 6/1-10: 2/lfi-24.
3
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3. CAPLENI (H).
Intre calea ferată Carei-Satu Mare şi şoseaua Carei-Căpleni, în anul 1985
a fost executat un şanţ pentru o conductă de canalizare. Din pămîntul excavat
au fost adunate fragmente ceramice aparţinind unei aşezări din neoliticul tirziu.
Deşi stratigrafic nu s-a putut diferenţia, sporadic au ·apărut fragmente ceramice
<le culoare C'Cnuşie dintr-un vas de tip „oală de lapte" şi fragmente de vase .<ie
tip castron ~i „ghiveci de flori" ornamentate cu. proeminenţe mari aplatizate.
Aee-;le fragmente ·au apărut la circa 500 m de punctul Carei-Staţia de epurare,
pe malul unui pîriu (azi canalizat), care drenează apele din teritoriul intravilan
<.1l ora'iului Can'i (fig. 6/1, 2).

4. CĂMIN -

PODUL CRASNEI.

Inlre anii 1981-1984 pe malul Crasnei, între comunele Căpleni şi Berveni
fost executate lucrări de hidroamelior·aţii de mari proporţii. In toamna anului
l~!il a fost săpat un canal pe malul drept al Crasnei, in interiorul digului. Cu
această ocazie, printre numeroase materiale arheologice din diferite epoci, au apă
rnt 'i urmele unei aşezări eneolitice, precum şi trei vase intacte, care aparţineau
unui mormînt de inhumaţie, tot din epoca eneolitică12. In anul următor lucrările
au continuat pe malul stîng al Crasnei, fiind lărgită albia rîului, construindu-se
şi un dig nou. Cu această ocazie între bornele 4,4-5,3 km, pe malul stîng s-a
~onturat o aşezare eneolitică tîrzie. In anul 1986, pe m·alul drept al rîului, între
bornele 6,8-6,9 km au fost executate sondaje de verificare. La primul nivel de
locuire, la adîncimea de 0,40-0,60 m apare un strat de depunere din eneoliticul
tîrziu, confirmînd observaţiile anterioare. Au fo.§t recuperate multe fragmente
<:eramice din diferite tipuri de vase:
- strachină mică de culoare cenuşie ornamentată cu frînturi de brîu crestat. Dimensiuni: î = 4,5 cm; d.g. = 14 cm; d.f. = 8 cm (fig. 7/2)
- ca5tronaş de culoare cărămizie. Dimensiuni: i = 5,5 cm; d.g. = 12 cm; d.f.
7 cm (fig. 7/1).
- fragmente din castroane adînci ornamentate cu proeminenţe mari, rotunde (fig.
7:12, l:.J)
- fragmente din cupe cu picior, gol în interior şi perforat (fig. 7/6)
- fragmente din vase de tip „oală de l'apte". (fig. 7/8)
- fragmente din vase de tip „ghiveci de flori" (fig. 717)
- fragmente din vas-oală (fig. 7/15; fig. 6/11)
- Jiferite fragmente ornamentate cu motive incizate de tip Gheja (fig. 6/12, 14.
16; fig. 7/4, 16).
Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 4311-4350; 4442-4450.
Analogii pentru aceste fragmente de vase menţionăm de l'a Tarnabadl 3 • Din
zon<1 aşezării au mai fost recuperate şi citeva fragmente de lame din silex şi din
obsi<lian (fig. 7/3, 5, 14).
~u

=

5. CAMIN -

PODUL CRASNEI (NECROPOLA).

Vasele recuperate in toamna anului 1981 fac parte din inventarul unor morminte de inhumaţie, fără pr~cizări privind ritul de inmormîntare. Am reuşit ulteri-0r să identificăm locul acestor morminte deranjate in întregime sau parţial.
M-01mîntul nr. 1. Mormînt de inhumaţie (au fost recuperate şi fragmente de oase
12 Trei vase şi mai multe fragmente ceramice au fost predate Complexului
Muzeal Judeţean Satu Mare de către şoferul A. Balogh, nr. inv. 31.492-31.494.
11 N. Kalicz, în Arch.Ert, 93, 1966, 1, pl. 2/1-31; 4/1-21; 5/1-14.
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umane), fără posibilitatea de a stabili poziţia şi orientarea scheletului. Mormîntul
a fost scos în întregime.
Inventarul funerar recuperat:
- vas tip „oală de lapte" de culo'are cenuşie, gîtul cilindric, avînd două torţi
mici la buza vasului. Dimensiuni: î = 16,4 cm; d.g. = 7 cm; d.f .. = 5,6 cm (fig. 8/5).
- Vas tip ,;oale de lapte" de culoare cenuşie închisă, avînd două tortiţe plasa_te
ia mijlocul gîtului. Dimensiuni: 16 cm; d.g. = 9,2 cm; d.f. = 6 cm (fig. 8/1).
- vas tip „ghiveci de flori" de culoare cărămizie. cu buza uşor trasă spre interior,· ornamentat cu patru proeminenţe rotunde. Dimensiuni: î = 13 cm; d.g. =
10,5 ctn; d.f.
7,5 cm (fig. 8/4).
Mormîntul nr. 2. Mormînt deranjat. ln vara anului 1983 în malul stîng al canalului au fost observate două vase. Din sch0letul uman nu s-a păstrat nimic.
- vas „oală de lapte" de culo'are cenu~ie deschisă avînd două tortiţe plasate mai
jos de ouza vasului. Dimensiuni: î = 15 cm; d.g. = 7,4 cm; d.f. = 5 cm (fig. 913).
- O strachină plată de culoare cenuşie deschisă, fundul rotund, avînd patru mici
proeminenţe perforate, pentru o mai bunii stabilitate. Dimensiuni: î =
4,î cm;
d.g. = 16 cm; d.f. = 9 cm (fig. 9/2).
Mormîntul nr. 3. In malul stîng al canalului la ·adîncimea de 1,05 m, într-o groapă
care se adîncea uşor jn lutul galben, au apărut resturile unui schelet uman. „in
situ" păstrîndu-se doar oasele din picioarele defunctului, aşezate în poziţia chir-

=

cită.

Din pămîntul excavat au fost recuperate mai multe vase fragmentare. care
eventual, pot fi legate de inventarul mormintelor nr. 2 şi 3:
- Cupă cu piciorul gol în interior, de culoare cenuşie. Partea superioară a vasului este fragmentară, probabil era un castronaş ornamentat cu două rîndur! ele
proeminenţe. Piciorul este perforat cu găuri romboidale, cîte patru aşezate în clouă
registre. Dimensiuni: î = 28,5 cm; d. piciorului jos = 22,5 cm; d. piciorului sus =
14 cm; d. castronului = 20,5 cm (fig. 8/6).
- Vas tip „ghiveci de flori" fragmentar, de culoare cărămizie, cu gura evazată,
ornamentat cu proeminenţe mici plasate sub buza vasului şi altele mai mari la
mijlocul recipientului. Dimensiuni; î = 18 cm; d.g. = 16 cm; d.f. = 10,5 cm (fig.
1;12).

- Partea iI'.ierioară a unui vas de tip „oală de lapte" de culoare cenuşie. (d.f. ~
6 cm.), fig. 9/5.
- Fragmer.t dintr-un vas cu picior, de culoare cenuşie închisă, perforat .cu găuri
romboidale aşezate în trei registre, î = 23 cm, (fig. 8/3).
- Vas borcan de culoare cărămizie, fragmentar. Dimensiuni: î
21 cm; d.g.
13 cm; d.f. = 12 cm (fig. 9/1).
Mormîntul nr. 4. A fost descoperit în S.I. şi în caseta deschisă. Mormîntul a fost
deranjat parţial de c·anal; partea inferioară a scheletului şi o parte a inventarului
funerar a rămas „in situ". Groapa mormîntului este uşor adîncită în lutul galben,
scheletul iniţial era în poziţia chircită, orientat E (capul)-V, din care s-au păstrat picio·arele şi o parte din bazin. Partea superioară a scheletului a fost tăiată de canal.
ln partea stingă a scheletului au fost aşezate trei vase; (fig. 13/2).
1 Castronaş de culoare cărămizie deschisă, buza uşor trasă spre interior, cu
două tortiţe mici. Dimensiuni: î = 10,2 cm; d.g.
12,4 cm; d.f.
6 cm (fig. 9/6).
2 - Castron mare, fragmentar, de culoare cărămizie. Dimensiuni: î
24 cm; d.g.34 cm; d.f. = 14 cm (fig. 9/7).
3 - Borcănaş fragment'ar, ornamentat cu patru proeminenţe mici, d.f. = 5.5 cm
(fig. 9/9}.
4 - In partea dreaptă a scheletului era aşezat un vas de tip „oală de lapte" din
pastă semifină, de culoare cenuşie. Dimensiuni: î = 25 cm; d.g. = 10 cm; cl.f. =
9,5 cm (fig. 9/8).
Mormîntul nr. 5. Mormintul a fost deranjat de lucrările din anul 1970 efectuate
cu oc'azia im:in~aţiilor (de aici s-a purtat pămînt pentru întărirea digului. Deranjamentele se văd bine în profilul secţiunii nr. II).
.
Au rămas ,;in situ" puţine oase umane şi partea inferioară a vaselo1· de
ofrandă;
1 - Vas tip .,ghiveci de flori" de culoare cărămizie, ornamentat cu proeminenţe
rotunde, ·d.f. = 10 cm (fig. 10/2).
2 - Fragmente dintr-un vas „oală de lapte" (fii::. 10/1).

=
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Vas tip „ghiveci de flor" fragmentar, de culoare cărămizie. Iniţial era în
i=plcat lateral. Vasul este. ornamentat cu do.uă rînduri de proeminenţe mici.
Dimensh1Di; î = 15 cm; d.g. = 24 cm; (?) d.f. = 14 cm (?), (fig. 10/4).
4 - Castronaş de culoare cenu_şie, buza uşor trasă spre interior. Dimensiuni: î=
8,8 cm; d.g. = 11,8 cm; d.f. = 8 cm (fig. 10/3).
Mormîntul nr. 6. Mormînt de inhumaţie, scheletul se afla în poziţia chircită, culcat
pe parte·a stîngă, orientat E (capul)-V. Groapa sepulcrală s-a contun1t bine. are
o formă· ovală, cu di_mensiuni_le: 1,50 X 1,20 X 1,40 m, adîncită în lutul galben.
Scheletul s-a păstrat într-o stare bună, doar eraniul era distrus şi dislocat de o
galerie de cîrtiţă.
Inventarul funerar: Lingă sau peste picioarele defunctului au fost aşezate cinci
vase şi ofranda alimentară, iar la nivelul humerusului se afla un mic vas.
1. Vas mic de culoare cărămizie, cu două proeminenţe care se ridică din muchia
buzei. Dimensiuni: î = 3,8 cm; d.g. = 5 cm; d.f. = 3,6 cm (fig. 11/5).
2. Vas tip „ghiveci de flori" cu buza uşor trasă spre interior, de culoare cărămizie,
ornc.men'tat cu două rînduri de proeminenţe. Dimensiuni: î = 15,5 cm; d.g. =
l6 cm; ci,f. = 12 C1TI (fig. 11/4).
3. Oală cu corpul zvelt, de culoare cenuşie închisă (negricioasă), avînd la mijloc
două tortiţe late, fundul plat. Dimensiuni: î = 33 cm; d.g. = 12 cm; d.f. = 13 cm
(fig. 1112).
4. Oală cu picior scund, gol în interior, de culoare cenuşie, ornamentată cu două
rînduri de proeminenţe. Dimensiuni: î = 32,5 cm; d.g. = 10 cm; d.f. = 11,5 cm
(fig. 1113).
5. Fructieră cu picior gol in interior, de culoare cenuşie, fragmentar. Partea superioară era ornamentată cu patru proeminenţe, piciorul este umflat (în formă
de inel) şi a fost perforat cu patru găuri. Dimensiuni: î = 31 cm; d.g. (strachină) =
25 cm; d. piciorului la bază = 18 cm; i. piciorului este de 20,5 cm (fig. 11/1).
- In interiorul v·asului nr. 3 se afla o mică . strachină tronconică fragmentară
(spartă în antichitate)
ornamentată cu caneluri dese.
Vasul este lucrat dintr-o
pastă fină, arsă la culoare neagră. Iniţial era aşezat în gura vasului nr. 3 acoperind ofranda alimentară. Dimensiuni: î = 3 cm; d.g. = 10 cm; d.f. = 8 cm (fig.

3 -

poziţia

1117).

6. Lingă cmoplatul mîinii stingi, uşor spre piept se afla un obiect de aur orna-

mentat cu linii crestate, lucrat din

foiţă

de aur. Dimensiuni: lungimea este de

4,5 cm, ln'1lţimea capului este de 2,1 cm (fig. 11/6).
7, Printre vase au fost găsite oase de animale, ofranda alimentară (oase de porc).
Mormîntul nr. 7. Mormîntul este uşor deranjat de lucrările din 1970. Au rf1mas

„in situ" doar cîteva oase umane acoperite de vasul mare de tip „ghiveci de
flori" şi partea inferioară a scheletului. Vasele de ofrandă au fost sparte şi
parţial transportate împreună cu pămîntul. Mormîntul se afla la adîncimea de
0,80 m. (scheletul) şi probabil orientat E (capul)-V. Groapa mortuară era ovală
cu dimensiunile: 1,20 X 1,10 m. Inventarul funer·ar era grupat în partea superioară a scheletului:
1 - Vas tip „oală de lapte" de culoare cenuşie, cu gîtul lung, avînd dou<.'\ torţi
mici. Dimensiuni: î. = 22,5 cm; d.g. = 9 cm; d.f. = 6 cm (fig. 10/5).
2 - Vas tip „oală 'de lapte" fragmentar ele culoare cărămizie deschisă (fig. 12/1).
3 - Castronaş de culoare cărămizie deschisă, ornamentat cu patru proeminenţe
mici. Dimensiuni: î. = 8 cm; d.g. = 12,5 cm; d.f. = 6 em (fig. 10/7).
4 - Oală fragmentară cu patru picioare, de culoare cenuşie, frumos ornamentată
cu motive formate din linii incizate şi mici alveole (fig. 12/6)
5 - Vas borcan de culoare cărămizie, fragmentar (fig. 9/10).
6 - Vas tip „ghiveci de flori" de culoare cărămizie ornamentat cu patru proeminenţe aşezate în două registre. Dimensiuni: î. = 25 cm; d.g. = 26 cm; d.f. = 12 cm
(fig. 10/6l,
Mormîntul' nr; 8. Groapa mormîntului nu se conturează clar, avea dimensiunHe
aproximat1Ye de: 1,10 X 0,90 X 0,65 m. Din scheletul uman s-au păstrat doar
fragmente dfo craniu şi din casele lungi. Probabil _este un mormînt de adolescent.
Orientarea: aproximativă ·a scheletului este E (capul)-V. Scheletul a fost aşezat
în poziţia chircită (fig, 13/3).
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Inventarul funerar:
1 - Un castronaş de culoare cărămizie, fundul ·rotunjit, ornamentat cu patru m1c1
butoane crestate. Dimensiuni: î. = 6 cm; d.g. = 10 cm; d.f. _= 4 cm (fig. 12/2).
2 - In castron a fost aşezat altul mai mic, lucrat dintr-o pastă fină, de culoare
brună, ornamentat cu mici proeminenţe. Dimensiuni: f.
4,5 cm; d.g. = 9,5 cm;
d.f. = 6 cm (fig. 1213).
·
3 - Borcănaş fragmentar de culoare cărămizie, ornamentat cu trei rînduri de
butoane mici rotunde. Dimensiuni: î = 10 cm; d.g. = 9 cm; d.f. = 7 cm (fig.

=

1:!/4)

4 -

Vas mic tip „oală de lapte" de culoare cenuşie, lucrat din pastă fină ·avînd
mici. Dimensiuni: î. = 12 cm; d.g. = 8 cm; d.f. = 6 cm (fig. 12/5).
5 - Patru buc. vîrfuri de săgeţi din obsidian (fig. 12/7-10).
6 - Două buc. lame din silex, kagmente (fig. 12/11-12).
Mormîntul nr. 9. Mormîntul a fost distrus de o groapă din epoca feudală. Din
schelet s-a păstrat doar partea inferioară fiind in poziţi'a chircită. Inventarul funerar era aşezat lingă partea superioară a scheletului, fiind complet răvăşit. Mormîntul se afla la 'adîncimea de 0.75 m, iar scheletul a fost orientat probabil
in direcţia E (capul)-V. Din inventarul funerar au fost recuperate fragmente din
vase de tip „oale de lapte" (fig. 12/13) şi dintr-un vas cu picior, gol in interior
şi perforat (fig. 12/14) păstrîndu-se doar parte·a inelară.
două tortiţe

6. CAMIN -

MALUL CRASNEI

Cu ocazia lucrărilor de hidroamelioraţii, pe malul ..sting al Crasnei, între
bornele 3,4-3,5 km, printre urmele unei aşezări din cultura Tisa III au fost
observate fragmente ceramice, o groapă cu resturi menajere şi un morrnînt de
incineraţie în urnă, c'are cronologic se încadrează post culturii Gheja (Bodrogkeresztur).
Groapa nr. 211984. Groapa a fost sesizată în albia lărgită a rîului Crasna. Se contura perfect în lutul roşcat, avînd diametrul maxim de 1,70 m şi adîncimea maximă de 1,20 m. După conţinutul form'at din foarte multă cenuşă şi cărbuni, puţine oase de animale, scoici, fragmente de chirpici şi ceramice, este o groapă
menajeră.

Ceramica:
- fragmente din vase mari de provizii, de culoare cărămizie sau cenuşie
- fragmente ceramice din categoria semifină de culoare brună sau cărămizie
deschisă, ori portoc'alie, ornamentate pe buză cu alveole
fragmente ceramice de culoare cenuşie, de bună calitate, lucrate din pastă
fină (fig. 13/6-8).
Mormîntul de incineraţie în urnă a fost deranjat; urna este distrusă, dar
osemintele umane au rămas „in situ" (urna - oală de culoare cenuşie- - nu a
fost recuper·ată). Lîngă urnă era aşezat un vas de culoare cenuşie închisă, cu
două torţi aşezate la git (fig. 13/5).

7. HOTOAN (COMUNA

CAUAŞ)

„La păşuni" în primăvara anului 1969, cu ocazia săpării unei fintini a fost
un schelet uman în poziţia chircită (după relatările lucrătorilor), avînd in
jurul vertebrelor cervicale o salbă de mărgele. ·In total au fost recuperat un număr de 25 de mărgele lucrate din m·armo'ră de culoare albă sau mai rar fumurie.
Mărgelele sint de formă rotundă (24 bucăţi) şi una alungită în formă de butoiaş (fig. 12/15).
găsit
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8. VEZENDIU (COMUNA TIREAM)
Pe malul pîriului Barnod, la 150 m în partea dreaptă a şoselei TireamVezendiu, in toamna anului 1986, pe o mică ridicătură au fost adunate următoarele
materiale arheologice:
- fragment dintr-un vas tip borcan, ornamentat cu buton aplatizat, de culoare
cărămizie (fig. 6/15)
- alte fragmente din vase mari (castroane?)
- o lamă de silex, lungă de 9,8 cm (fig. 6/13).
ln partea stingă a şoselei, tot pe m'alul Barnodului, la o distanţă de 250300 m se află o aşezare aparţinînd culturii Tisa III. Alta, se extinde pe terasa
Eriului lingă intrarea în satul Vezendiu, la stînga şoselei, la locul numit „Colţa
rît". Fragmente ceramice şi lama de silex indică prezenţa unei, aşezări care
probabil se încadrează în cultura Tisa IV - Gheja din neoliticul tîrziu.
Aşezări. Descoperirile de la Carei Staţia de epurare, Căpleni punctele A şi
H, Cămin - Podul Crasnei, Vezendiu, credem că se pot lega de prezenţa aşeză
rilor din eneoliticul Urziu şi cultural se încadrează în cultura Gheja. Aşezări similare se cunosc de la Pecica - Forgaci1 4• Pecica - Şanţul Mare15 , ultimul nivel
de locuire eneolitică de la Oradea - Salca1e, Tarnabad71, Szekely1e. Raritatea
aşezărilor din cultura Gheja Bodrogkesztur este menţionată de toţi cercetă
torii care s-au ocupat cu această cultură. Cercetătorul P. Patay explică ·acest fenomen prin caracterul vieţii economice al acestor comunităţi ,care se ocupau cu
creşterea vitelor, schimbîndu-şi sălaşurile des, căutind pentru vitele lor păşuni
noil9.
Apariţia într-o microzonă a unui număr de patru (sau cinci) 'aşezări pare
deosebit de interesantă, indicînd o intensitate de locuire.
Necropola. Mormintele descoperite la Cămin - Podul Crasnei aparţin cu certitudine unei necropole. Cele nouă morminte sînt specifice pentru cultura Gheja Bodrogkerestztur, cu elemente caracteristice pentru zona periferică a Cîmpiei de
Vest. Ritul de înmormîntare este inhumaţia în poziţia chircită. Orientarea scheletelor este E-V, unde s-a putut observa, în morminte femeia defunctă era
aşezată pe partea stingă (M. nr. 6), iar bărbaţii pe partea dreaptă (M. nr. 8).
Inventarul funerar se compune din vase (în medie 4-6 recipiente). obiecte
din piatră şi într-un singur caz (M. nr. 6) ·a fost descoperit şi un obiect din metal
preţios.

In cele nouă morminte sînt prezente tipuri de vase cele mai caracteristice
ale culturii Gheja - Bodrogkeresztur:
1. „Oală de lapte" (fig. 8/1,5; fig. 918; fig .. 10/5). Se deosebesc trei variante:
a) cu toartă plasată la mijlocul gîtului, avind 'analogii la Ciumeşti - 11I20,
Tiszavalk - Tetes2 1, Magyarhomor6g22, Tiszapolgar - Basatanya23. Această formă
apare mai des în mormintele vechi ale culturii Ghej'a - Bodrogkeresztur, fiind o
tradiţie din cultura Tisa III (Tiszapolgâr).
b) „Oală de lapte" cu gitul lung, cu două tortiţe plasate la gura vasului. Sînt
foarte frecvente în toate necropolele ale culturii Gheja, Ca 'analogii amintim vaE. D. Pădureanu, în Crisia, 12, 1982, Oradea, p. 29-42.
15 P. I. Roman, în Dacia, 15, 1971, p. 85-90.
1s D. Ignat-Sava, în Acta MN, 14, 1977, p. 19.
11 N. Kalicz, în ArchErt, 93, 1966, 1, p. 3-17.
18 Idem, în ArchErt, 85, 1958, p. 3-6.
19 Idem, în ArchErt, 93, 1966, 1, p. 3-4.
20 C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, pl. IX/2.
21 P. Patay, în F~lArch, 29, 1978, fig. 1617; 32/5; idem, în FolArch, 30, 1979,
14

fig. 27/1.
22 Idem, în DME, 1975, pl. VIl/6; IV/I, 8.
23 I. Bognâr, Kutziân, The Cooper Age Cemetery of Tiszapolgar tanya, Budapesta, 1963. pl. LXVII/6; CXXXV/ F 3 •
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Ciumeşti 11124 , Sinpetru German25, Gorneşti28, Gheja27, Fenyeslitke28,
Jăszladany2 9 , Magyarhomor6gao, Tiszavalk Kenderfold31.
c) „Oală de lapte" cu gura mai largă. Vasul este mai pîntecos, 'avind diferite
dimensiuni. Este o formă comună, frecventă pe întreaga arie de răspindire a culturii: Ciumeşti-III 32 , Polgăr - Basatanya, Kiskoros, Szarvasaa etc.
2. Vas-borcan, „ghiveci de flori" (fig. 8/4; fig. 10/, 4, 6). Sint prezente următoa

sale de la

rele variante:
a) vas-borcan, cu buza trasă spre interior, pereţii uşor ·arcuiţi. Analogii menţionăm de la Ciumeşti-III34, Sînpetru German35, Tiszavalk Kenderf0ld 36, Fenyeslitke3;, Magyarhomor6 3B.
b) „Ghiveci de flori" cu pereţii oblici, buza larg evazată. Analogii se cunosc
de la Ciumeşti - III39, Bodrogkeresztur4o, Tiszavalk - Kenderfoldn.
3. Strachină. (fig. 912; fig. 1017). Str'achină plată lucrată din pastă fină, de culoare
cenuşie sau portocalie, avînd patru proeminenţe sau frînturi de brîu, plasate în
partea inferioară a vas.ilui pentru o mai bună stabilitate. Analogii găsim la Fenyeslitke42, Tiszavalk - Kenderf0ld43.
4. Castroane. (fig. 9/6, 7). Sînt mai multe variante de diferite mărimi.
a) castroane mici imitînd forma unui cazan, ornamentate cu pr~rninenţe mici
(fig. 8/2, 3).
b). castronaş mic, tronconic (fig. 10/3),
c) castroane mari, cu sau fără torţi (fig. 9/6, 7).
Toate variantele au analogii în necropolele culturii Ghej'a - Bodrogkeresztur: Ciumeşti-Ill 4 4, Fenyeslitke45, Tiszavalk - Kenderfăld4&.
5. Cupe şi fructiere cu picior. (fig. 8/6; fig. 1111). Au fost găsite două tipuri:
a) cupă cu picior gol şi perforat cu găuri romboidale. Analogii menţionăm
de la Tarnabad 47, Tiszavalk - Tetes4s, Magyarhomor6g'9. In· general, acest tip de
vas este mai des întilnit în mormintele mai vechi ale culturii Gheja.
b) fructieră (strachină) cu picior gol şi perforat. Analogii se cunosc de la
Tiszavalk - Kenderf6ld5o.
6. Oală cu corpul :zvelt. (fig. 11/2). Are torţi masive plasate la mijlocul vasului.
Analogii sînt menţionate de la Fenyeslitke51.
24

C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, pl. IX/4.
E. Dărner, în Materiale, 9, 1970, fig. 3/j.
N. Vlassa, în SCIV (A), 15, 3, 1964, fig. 1/4.
2 7 Ibidem, fig. 1110.
~s P. Patay, în JAME, 11, 1969, pl. IIl/4; VII/11; X/l.
~'i Idem, în ArchErt, 1944-1945, pl. VI/3.
30 Idem, în DM E, 1975, pl. XIII/10.
31 Idem, Fontes ArchHung, Budapesta, 1978, pl. XIV/3.
32 C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, pl. IX/3.
3:i P. Patay, în BerRGK, 55, 1974, pl. 8/1-7.
31 C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, pl. VIII/2.
3:; E. Dorner, în Materiale, 9, 1970, fig. 3/e, i.
3& P. Patay, în Fontes ArchHung, 1978, pl. V/5, 6.
3 ; Idem, 1n JAME, 11, 1968, pl. II/3; XI/9.
38 Idem, în DME, 1975, pl. III/2, 5; XIII/2.
J~ C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, pl. IX/5.
40 P. Patay, în BerRGK, 55, 1974, pl. 14/8.
" Ibidem, pl. 15/1.
42 Idem, în JAME, 11, 1968, pl. VI/10; VII/3; VIII/3; XII/13.
43 Idem, Fontes
ArchHung, 1978, pl. 1/1, 3, 6; VI/6, 8; VIII/4, X/6; XI/10;
XVI/2; XVII/2.
" C. Kacs6, în StCom Satu Mare, I, 1969, pl. VII/7; VII/4.
• 5 P. Patay, în J·AME, 11, 1968, pl. IU/10; IV/12; VI/14.
• 6 Idem, Fontes ArchHung, 1978, pl. XIII/10.
" N. Kalicz, în ArchErt, 93, 1966, 1, pl. 6/4, 5.
4s P. Patay, în FolArch, 30, 1979, fig. 32/4.
•9 Idem, în DM E, 1975, pl. XIX/7.
50 Idem, Fontes ArchHung, 1978, pl. XIII/1.
51 Idem, în JAME, 11, 1968, pl. IX/4, 11; X/2.
25
26
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7. Oală pintecoasă cu picior scund şi gol (fig. 11/3). Acest vas apare mai des la
Tiszavalk - Kenderf0lds2.
8. Oală cu patru picioare. (fig. 12/6). Este frumos ornamentată cu motive textile,
linii incizate şi alveole mici. Vase similare sînt cunoscute la Ciumeşti - III 3a,
Tiszavalk - Kenderf0ld54.
9. Vas-miniatură. (fig. 1115). Are formă de borcănaş, fiind frecvent la Polgăr
Basatanyass, Bodrogkeresztur56 , Tiszavalk - Kenderf0ld5'.
Obiecte din piatr4 şi din metal. (fig. 12/7-12; fig. 11/6):
- vîrfuri de săgeţi din obsidian şi lame de silex slnt prezente în toate necropolele ale culturii Gheja - Bodrogkeresztur; Fenyeslitke58, Tiszavalk - Kenderf<ild".
- cuţite din silex găsite la Vezendiu şi la Carei - Staţia de epurare, sînt frecvente în mormintele de bărbaţi din necropolele de la Jâszladăny, Tiszavalk Kenderfăld, Fenyeslitke, Magyarhomor6g60.
- mărgelele din marmoră de la Hotoan au analogii l'a: Polgâr - Basatanya&lh
Tiszavalk Kenderf0ld62, Tiszabăbolna63 , Magyarhomor6g84 obiectul de podoabă, lucrat din foiţă de aur, cu capul conic, este o piesă rară. Analogii menţio
năm de la Fenyeslitke65 şi Szerencses.
Ceramic'a descoperită în groapa nr. 2/1984 de la Cămin - Malul Crasnei şi
vasul din mormîntul de incineraţie în urnă (fig. 13/5-8), au analogii din descoperirile de tip Cernavodă III - Boleraz. Analogii menţionăm de la Slobozia, Dobrote~tiG7, Boglârlele&e, Ketegyhâzasa, Sturovo, Svodid, Cerveny Hrâdok, Komjatice'0 •

CONCLUZII
Datorită caracterului limitat al cercetărilor, o încadrare cronologică
mai nuanţată a acestor descoperiri nu este posibilă. Pe baza analogiilor,
toate descoperirile menţionate (în afară de groapa nr. 2 - Malu~ Crasnei
şi morrnîntul de incineraţie în urnă) din punct de vedere cultural se încadrează în culiura Gheja Bodrogkeresztllr. Aşezarea de l a Cămin Podul Crasnei se pare că este dintr-o fază mai veche •a •Culturii, peste ea
parţial se suprapune neoropo!La din eneoliitiicul tîrziu. Menţionăm că în
imediata apropiere este şi o aşeZ'are din cultura Tisa III, iar la o distan1

s2 Idem, Fontes ArchHung, 1978, pl. 5/4.
53 C. Kacs6, în StCom Satu Mare, 1, 1969, pl. Xlll. •
Sţ P. Patay, Fontes ArchHung, 1978, pl. VIII/Sa, b.
:15 I. Bognar-Kutziân, op. cit., pl. CXXXII/9 b, c.
~ P. Patay, în BerRGK, 55, 1974, pl. 12/6.
s7 Idem, Fontes ArchHung, 1978, pl. XI/7.
58 Idem, în JAME, 11, 1968, pl. 1/11; IV/11; X/7.
59 Idem, Fontes ArchHung, 1978, pl. 11/17, 18; VIl/6, 14; IX/2, 6, 7; XII/7-9,

13.
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Idem, în BerRGK, 55, 1974, pl. 3/1-6.
Ibidem, pl. 6/4, (M. nr. 130).
112 Idem, Fontes ArchHung, 1978, pl. XII/2; 11/12.
63 M. Hellebrandt, P. Patay, în HOME, 16, 1977, pl. IV.
6 4 P. Patay, în DME, 1975, pl. XVII/1-7.
65 Idem, în JAME, 11, 1969, pl. 11/4; idem în BerRGK, 55, 1974, pl. 5/3.
us Idem, ln HOME, 3, 1956, fig. 8.
67 S. Morintz, P. I. Roman, în Dacia, 12, 1968, fig. 27, 28, 30, 32, 33.
ss I. Ecsedi, în ComAH, 1982, fig. 2, 4, 8.
69 Idem, The people of the pit-grave kurgans in Eastern Hungary, 1974, Budapest'a, pl. 12il; pl. 16.
70 V. Nemejcovâ-Pavtikova, în SlovArch, 27, 1, 1979, p. 17-55; fig. 2, 4-6
(Sturovo); fig. 13 (Svodin); fig. 17, 18 (Komjatice); fig. 15 (Cerveny Hrădok).
61
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de 1,5 km, tot pe malul Crasnei a fost identificată prin sondaje, în
toamna anului 1986, o altă aşezare din eneoliticul mijlociu. Cele nouă
morminte .nu permit stabili-rea unei cronologii in'terne a necropolei.
Materialul ceramic este unitar. Apar însă ca şi [;a Ciumeşti - III, unele
forme de vase ca: „oala de lapte" cu to~tiţele plasate la mijloc, vas cu
picior avînd perforaţii romboidale, care în general se găsesc ~n cimitirele mai timpurii ale culturii. Nu sînt însă elemente clare de ·reminiscenţă ale culturii Tisa III (Tiszapolgar}. Ceramica este cea clasică a culturii Gheja; predomină „oală de lapte" cu tortiţele plasate sub buză,
vase - probabil - suspendate71 • Aşezarea de la Carei - Staţia de epurare, avîntl elementele cunoscute bine din faza finală a culturii Gheja
(Hunyadihalom} 72, credem că poate fi plasată la sfîrşitul culturii.
In zona Careiului, tot pe malul Crasnei au fost identificate a~ezări
din cultura Tisa II şi mai multe aşezări din cultura Tisa IIl7 3 • Este de
menţionat că, aceste complexe din cultura Gheja se vădesc totdeauna
de-alungul cursurilor de aipe, sau pe malul mlaştinilor, bogate în pă~uni
şi ape, acolo de unde sînt semnalate şi descoperirile de Tisa III (Tiszapolgar}. Datorită caracierului insuficient al cercetărilor, azi încă nu dispunem de observaţii stratigrafice mai precise (fig. 1411).
Documentarea recentă în această zonă a culturii Cernavodă III Boileraz, tot pe mail.ul Crasnei face o legătură spre numeroasele descoperiri
din cultura Baden clasic74 , bine cunoscută din nord-vestul României.
1n momentul de faţă putem stabili pentru nord-vestul ţării urmă
toarea succesiune culturală de la neoliticul tîrziu şi pînă la perioada de
trecere spre epoca bronzului: Tisa II - Proto-Tiszapolgâr - Tisa III Gheja (BodrogkeresztUr} - Cernavodă III/Boleraz - Baden alasic. O
succesiune culturală similară a fost stabilită şi pentru zonele limitrofe 75 •
IOAN NEMET!

NEUE ANCH.liOLOGISCBE ENTDECKUNGEN AUS DER
IM NORDWESTEN RUMliNIENS

HOCHKUPFERZEJT

(Zusammenfassung)
Die archăologischen Materialen der Hochkupferzeit in Nordwesten
Rumă
niens stammen im allgemeinen 'aus beilăufigen Endeckungen. In letzter Zeit erschienen besser beobachtete Entdeckungen.
In Carei „Abklărungsstelle" wurden Keramikmaterialen aus drei hauswirtschaftlichen Gruben einer Niederlassung wiedererlangt.
11 P. Patay, in Jahresschrift filr mitteldeutsche Vorgeschichte, 60, 1976, Berlin, fig. l/a.
12 I. Nemeti, in StCom Satu Mare, 7-8, 1987, p. 13-59.
73 Gh. Lazarovici, in ActaMN, 20, 1983.
74 P. I. Roman, I. Nemeti, Cultura Baden în România, Bucureşti, 1978.
75 K. Horedt, în Apulum, 7, 1968, p. 113; P. I. Roman, în Banatica, 2, p. 5287; idem, în Dacia, 1971; J. Lichardus, în Jahresschrift filr mitteldeutsche Vorgeschichte, 60, 1976, fig. 5 (tabel sinoptic).
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Auf dem Landegut der Gemeinde Căpleni (d.en mit A un~ H bezeichneten
Punkten) wurden Keramikbruchsti.icke Gefunden, die mit der Anwesenheit einiger
Niederlassungen aus der Hochkupferzeit zusammenhăngen.
ln Cămin „Crasnabri.icke" erschienen Spuren einer Niederlassung ·auf dem
Crasnaufer und auch 9 O (Kopf) - W orientierte Hockerbestattungen wurden erforscht.
Das Bestandverzeichnis der Begrăbnise besteht aus folgenden Gefăsstypen:
Miclhtopf, Schilssel, Terrine, Hochfusschilssel, grosse Topfe, Blumentopfe, Miniaturgefăsse, Vierfussgefăsse, sowie auch Pfeilspitzen aus Obsidian und ein Goldblechgegenstand mit kegelformigen Kopf.
Aus Hotoan „Weide" aus einer Grabstătte starnmen 25 Marmorperlen.
In Vezendiu wurde eine Niederlassung aus der Hochkupferzeit durch die
Gelandeerforschung auf dem Ufer des Bachs ,,Barnod" identifiziert.
Die Niederlassung bei „Crasnabriicke" bei Cămin ordnet sich in die Anfangsphase der Gheja (Bodrogkeresztur) - Kultur, hingegen die erforschte Begrăbnisse
geh-Oren zu einer entwickelteren Phase dieser Kultur.
Die Niederlassung „Abklărungstelle" in Carei mit einigen Elementen aus der
Hunyadihalom - Gruppe ordnet sich in die Endphase der Gheja (Bodrogkeresztur) - Kultur.
Auf dem Landesgut des Dorfes Cămin „Crasnabriicke" wurden erforscht eine ·
AbfaLlsgrube und ein in der Kultur Cernavoda III
Boleraz datiertes Urnengrab
Im Nordwesten Rumiiniens kann man fiir das Spatneolitikum und fiir die
Ubergangsperiode zur Bronzezeit folgende Aufeinanderfolge der Kulturen anlegen: Tisa II (Herpaly); - Proto-Tiszapolgar; - Tisa III (Tiszapolgâr); - Gheja
(Bodrogkeresztur); - Cernavoda III/Boleraz; - Baden-Kultur.
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de epurare" ;1-12 groapa nr. 6.
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răspîndire a descoperirilor din cultura Gheja (Bodrogkeresztur) din
nord-vestul României: 1 - Oradea „Salca"; 2 - Ciumeşti ; 3 - Carei; 5 - Cămin; 6 - Vezendîu; 7 - Hotoan; 2 - Cămin „Podul Crasnei", profilul secţiunii nr. I/1986.

Fig. 14. Harta de

10 - Acta Mvsei Porollssens!s -

voi. XII/1988
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RAPORT PRELIMINAR lN LEGATURA CU SAPATURILE
ARHEOLOGICE ŞI LUCRARILE DE CONSERVARE ŞI
REST AURARE EXECUTATE lN COMPLEXUL
DACO-ROMAN POROLISSUM IN ANII 1986-1987
ln anii 1986-1987, în perioada cuprinsă între 20 iunie - 1 octombrie s-au desfăşurat la Porolissum, în complexul daco-roman, săpături
arheologice, lucrări de conservare şi resiaurare1 • Fig. 1. Lucrările de
conservare şi restaurare s-au prelungit pînă în lunile noiembrie-decembrie.
Săpături arheologice au fost executate la următoarele obiective din
complex:
1. Fortificaţia de poartă situată pe d. Ferice (FH 3), ia locul unde
drumul roman intra (sau ieşea) din complex. 19862-1987.
2. Castrul roman de pe vidul d. Pomet (A); latus sinistrum şi pro.etentura sinistra (1986) şi clădirea B 10 din praetentura siaistra (1987)
3. Amfiteatru (I); ,poarta de nord-vest; 1987.
4. Oraş - sectorul OL; clădirea situată la nord-vest de drum, în
continuarea clădirilor OL 1-4; 1987
5. Oraş - sectorul O; cuptoare pentru ars ceramică situate pe
panţa de sud-est ad. Pomet; 1987.
6. Aşezarea dacică de .pe d. Măgura Moigradului; 1987
Lucrări de conservare au fost executate la următoarele obiective:
1. Fortificaţia de poartă (FH 3); colţurile de sud-est şi sud-vest
(1987); turnul de curtină şi poarta (1986)
2. Castrul mare de pe vîrful d. Pomet (A); zidurile clldirilor din
Zatus sinistrum şi praetentura sinistra (1986); clădirea B 10 (1987)
3. Amfiteatrul (I); poarta de nord-vest (1987)
Lucrări de restaurare s-au executat în anul 1987 la
amfiteatru,
poorta de sud-est şi încăperile laterale.
1 Săpăturile arheologice de la Moigrad sunt executate ln mod obişnuit de 1I1l
colţetiv format din cercetători de la Institutul de Istorie şi Arheologie din CJ.ujNapoca (N. Gudea, E. Chirilă) şi muzeografi de la Muzeul Judeţean de Istorie _şi
Artă din Za.iău (AL V. Matei, I. Bajusz, D. Tamb'a); în anul 1986 insă din cauza lucrărilor de reorganiz'are a muzeului colectivul zAlăuan nu a efectuat săpături arheologice; din anul 1987 a fost cooptat în colectivul de cercetare ş.i Iancu Moţu,
profesor de istorie de aa Şcoala Generală nr. 4 diln Cluj-Napoca; tot în anul 1987
a participat la săpăturile din aşezarea de pe d. Măgura Molgradului, Cornelia Stoica,
de da Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste din Bucureşti.
2 Date mai detailate în legătură cu săpăturile din anal 1986 ln acest punct

vezi N. Gudea, Contribuţii la cunoaşterea sistem.ului vamal din Dade romaOO.
Vama de la Porolissum, ln Ac&aMP. 12, 1988. p. 17~181.
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E. Chirilă -

Al. Matei -

I. Bajusz -

D. Tamba -

I. Nlotu

Toate celeLalte ziduri sau construcţii identificate parţial şi dezvelite au fost reacoperite la încheierea săpăturilor, locul lor fiind marcat
prin grămezi de piatră vo,psite.
Expunem pe scurt săpăturile executate la Porolissum şi rezultatele
lor mai importantea.

1. FORTIFICAŢIA DE POARTA DE PE D. FERICE (FH 3)

···-~,~~. „

. In anul 1987 au fost executate secţiuni pentru precizarea planului construcţiei, în colţurile de sud-est şi sud-vest. Au fost săpate cite trei secţiuni, paralele
şi egale (10X2 m) peste fiecare colţ; la sfîrşit, martorii dintre secţiuni (0,50 m)
au fo:lit dărîmaţi, ele finalizîndu-se în cite o. casetă (FH3 6- FH3 7: 7,50 X 10 m)
care ·a dezvelit în întregime zona colţurilor.
Fortificaţia avea zidul de incintă rotunjit la colţuri, fără turnuri. Fig. 2.

teoretică a colţului rotunjit era de 9,00 m. ln faţa colţurilor nu există şan
de apărare, ceea ce confirmă constatările făcute prin secţiunile magistrale
(FH3 1-FH3 2) executate în anul 1986. S-a stabilit astfel forma fortificaţiei in
partea sa dinspre oraşul roman şi s-a putut preciza mai bine poziţia porţii de pe
latura de sud, săpată în anul 1986.
ln cele două casete a apărut material arheologic destul de numeros. El a
ajuns 'aici în poziţie secundară, fie transportat dinspre interiorul fortificaţiei,
fie adus de torenţi dinspre zonta locuită, afl.ată mai sus în pantă. Materialul
arheologic constă din materi&I de construcţie din ceramică (cărămizi - foarte
puţine -, ţigle şi olane), vase ceramice de lux din import (TS), .vase ceramice
de lux locale (TSP) şi vase ~lazurate, \tase ceramice de uz comun (dale, străchini,
ulcioare. căni, mortaria, capace, etc.), obiecte .din fier servind la construcţii (cuie,
piroane, scoabe, etc.), arme (vîrfuri de lance), unelte (lame de cuţit), diferite piese
din fier (verigi, elemente de îmbinare, etc.) sau bronz (aplici), obiecte din piatră
(pietre de inel), os (zar), sticlă (bucăţi de geamuri şi fragmente de vase). Un loc
imporiant ocupă în c·adrul acestui material monetele (5 buc); cea mai timpurie
este de la Traianus; cea mai. tîrzie de la Gordianus III. Primele şi ultimele monete indică şi limitele generale ale vieţii fortificaţiei; între aceste limite se încadrPază dealtfel şi celelalte materiale databile: vasele de import (TS), vasele
de' lux loeale (TSP), podoabele din bronz, opaiţele, etc.
Pe· baza datelor cunoscute acum ca urmare a cercetărilor arheologice şi descoperirilor epigrafice ·am putut stabili că obiectivul numit de noi fortificaţie de
poartă reprezintă de fapt un punct vamal (statio portorii) 4• Poziţia obiectivului
în cadrul complexului, aşezarea sa · în raport cu drumul roman care intra în
complex; prezenţa inscripţiilor ridicate de sclavii vameşi şi dedic'ate către Genius-ul vămilor în numele procuratorilor imperiali ai circumscripţiei vamale (de
c<1re aparţinea Porolissum), numărul mare de instrumente de scris, numeroasele
mC1nete (foarte variaţe; ca origine şi va1o·are) contribuie la confirmarea acestei
destinaţii a clădirii.
.
.
. .
Descoperirea punctului de vamă de la Porolissum constituie o premieră· în
arheologia epocii romane nu numai la noi, ci şi în toată partea de Imperiu Roman. care fi.ce·a parte clin circumscripţia vamală lllyricum. Cercetarea în continuare .i ·a.c1;?stui punct, precizarea unor detalii în legătură cu fazele de construcţie, sţabilin::a exactă a modului de locuire in interior,, a garnizoanei care a „sta-

Raza
ţuri

a La ·raportul' privind săpăturile din anul 1987 vom adăuga uri succint raport
privind săpăturile din· c·astru· din anul, 1986.
4 Vezi şi nota 2·; o coriitmicare în regătură cu rezultatele· descoperirilor din anul
1986 Ia fortificaţiil de. poartă (Şi în' special cele epigrafice) a fost prezentată de N.
Gudea l'a cel de al XI-lea · <E:ongres: Internaţional' de Epigrafie ·Greacă şi Latină,
r.are a avut. loc la· Sofia: in august-septembrie 1987; titlul comunieării a fost: „Contribuţii. epigrafice şi arheologice. la cunoaşterea· sistemului· vamal iH Daciei romane„
(în limba germană).
, . . ...
·
·
„
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'aici ar putea furniza date importante în legătură· cu istoria economică a
Daciei Porolissensis în special, dar şi cu organizarea sistemului vamal al provinciilor dacice în ge111eral. Cîteva din inscripţiile descoperite mai demult la Porolissum5 sau în alte părţi ale provinciilor dacice pot şi vor putea fi reinterpretate în legătură cu noile date obţinute aici.
NICOLAE GUDEA -

IANCU

MOŢU

2. CASTRUL RO.MAN DE PE VIRFUL D. POMET (A). Fig. 3; 4.

ln anul ;%f în latus praetorii sinistrum au fost executate următoarele sectoate rr.E::nite să clarifice planul (general) şi dispunerea construcţiilor aflate ·În această parte a castrului. Fig. 4
- secţiunea S 87;, 35 x 1,50 m; orientată nord est-sud vest; peste latura de
sud-est a clădirii C 4; la 21 m spre nord-vest de principia
- secţiunea S 88; 36X 1,50 m; orientată nord est - sud vest; la 14 m spre
nord-vest de S 87; peste mijlocul clădirii C 4
- secţiunea S 89; 35 X 1,50 · m; orientată nord est - sud vest; Ja 13,50 m
SjJre nord-vest de S 88; peste marginea de nord-vest a clădirii C 4
- secţiunea S 90; 37 X 1,50 m; orientată nord est - sud vest; la 9, 00 m spre
nord-vest de S 89; pPste marginea de sud-est a clădirii (grupului de clădiri) C 5-7
- secţiune·a S 9i; 38X 1,50 m; orientată nord-est - sud vest; la 22 m spre
nord-est de S 90; peste marginea de nord-vest a grupului de clădiri C 5-7
Secţiunile S 87-88-89 au lămurit în bună parte planul clădirii C 4; s-a
putut stabili că are plan patrulater; dimensiuni 28X34 m (în p'artea exterioară);
laturile lungi orientate sud est - nord vest, paralele cu via principalis; grosimea
zidurilor clădirii este 0,90-1,00 m; clădirea are pe toate laturile încăperi; lăţi
mea lor (în partea exterioară) este de 6,00 m. Pe l'atura de nord-est, spre via
principalis, au fost identificate 9 încăperi avînd lungimi diferite; zidurile dintre
eie sunt mai subţiri: 0,50-0,60 m. Pe latura opusă nu s-a putut stabili numărul
încăperilor. Pe latura de sud-est au fost identificate patru încăperi, iar pe latur'a
opusă alte patru, simetric dispuse. In mijloc clădirea avea o curte: 7,50X 16,50 m;
delimitată de un zid cu grosimea de 0,50-0,60 m; de la zidul interior al încă
perilor pîni't la zidul care înconjura curtea sp'aţiul era acoperit. Curtea era neţiuni,

acoperită.

Planul clădirii C 4 este foarte, asemănător cu al clădirii C 2, din latus praetorii dextrumu, despre care am afirmat că ar putea fi un praetorium. In stadiul
actu·a1 al cercetărilor este dificil de apreciat dacă şi. această clădire (C 4) era tot
un praetorium sau avea altă destinaţie. Judecind după faptul că în încăperile
de pe latura de nord-vest am găsit foarte multe arme din fier, elemente de la
ct1mă·;>i clP zale, precum şi foarte multe vîrfuri de săgeţi din os, am putea presupune .că .·această construcţie a funcţionat ca atelier de produs sau reparat arme
(faini.ca? 1

.

Planul clădirii C . 4, deşcris. mai sus, reprezintă faza·. ei cu zid de piatră, care
pare a fi fost construită, pe la mijlocul· secolului II .e.n. In secţiuni însă (inclusiv
în cele săpate în anul 1984. S 84 şi S .85) au apărut urme care indică existenţa
un.ei faze mai timpurii: o clădire cu plan similar, dar cu pereţi din chirpic. Planul ei, nu poate fi .reconstituit încă numai pe baza săpăturilor executate pînă la
acea5tă dată.

dl'

Materialul arheologic este foarte bogat. .Am menţiona mai întîi materialul
din cE!;ramică (cărămizi, olane, ţigle) şi. fier .(piroane, scoabe, man-

construcţie

s Ne referim aici la cîteva inscripţii de la Porolissum în care apar atestaţi
sclavi (Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 323; nr. 1. 325, nr. 5). care aparţineau fără îndoială aceluiaşi serviciu vamal.
.
.
s N. Gude'a„ in ActaivfP, 10, 1986, p. 121, fig., 3, trebuie să sublip.iem că doar
planul clădirii este asemănător cu ~ v11.ui Draetorium si. că nu avem alte date care,
să susţină această ipoteză.
·
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şoane apărute în cantitate foarte mare, ceea ce este explicabH dacă ne gîndim
că avem trei clădiri. Urmează apoi vasele ceramice de lux (din import: terra sigillata sau locale), vasele obişnuite (de uz comun): oale, străchini, chiupuri, mortaria. căni, caţc:ce, ulcioare; de menţionat prezenţa unor fragmente de vase lucrate cu mina. l\'umeroase sunt şi obiectele din fier (arme, instrumente de scris.

chei, unelte) sau din brom1 (aplici, fibule, instrumente de scris, instrumente me-dicale, vase, chei, ace, inele agrafe), sau din os (minere, plăsele, vîrfuri de săgeţi).
·. ·\
In praetentura sinistra a fost executată o secţiun~ S 92 .t'are a traversat toată
această parte a castrului de la turnul de curtină nr. 2~-latura de nord-est pinii
la via principalis. Fig. 3. Ea era situată 'la 45 m spre nord-vest şi respectiv la
70 m de zidul de nord-vest şi de via praetoria. Datele obţinute prin săparea acestei secţiuni au fost puţine. Stratigrafia terenului a fost total răvăşit.fi în zona centrală şi s-a păstrat relativ nederanjată numai ln apropierea laturii de nord-e9't
(cam 10 m) şi în apropiere de vi'a principalis (cam 20-25 m). ln porţiunea centrală terenul a fost „spălat", stratul de locuire dispărind aproape în întregimP.
Au tost identificate urme, izolate, ale unor barăci cu pereţi din chirpic, fără a
se putea ~:labili planul şi limitele lor; între m. 75--85-97 au apărut urmele unei
clădiri cu zid. Nici planul acestei clădiri nu poate fi stabilit încă.
Material aiheologic a apărut numai, sau mai ales, în zonele unde stratigrafia nu a fost complet deranjată. Au apărut fragmente de vase din import (T~,
vase de lux locale (TSP). fragmente de la vase obişnuite (oale, străchini, chiu-puri, căni, mortaria, capace, ulcioare). Au apărut şi fragmente de vase lucrate cu
mîn·a. Numeroase sunt materialele din fier fie servind la construcţii (piroane~
scoabe), fie arme (virfuri de lănci, de suliţe, de săgeţi), fie unelte şi instrumente.
Mai puţine au fost obiectele din bronz fie ele podoabe (fibule, aplice, pandantive), fie instrumente (de scris, medicale, etc.). Au apărut numeroase monete, fapt
care sugerează că în zonă au fost construcţii de tip baracă destinate să adăpos
tească trupe. Am remarca doar faptul că, la capătul secţiunii, în prima baracă
după via sagularis, a apărut chiar o puşculiţă cu citeva monete de bronz.
D~n punct de vedere cronologic materialul databil indică o locuire de lungă
durată, ceea ce dealtfel apare foarte natural într-o zonă unde ·au fost barăci-lo
;-uinţe. Mai clirioasă este prezenţa încăperilor cu zid de piatră şi instalaţie tJe
hipocaust situftte în capătul spre via principalis al secţiunii.
In ·anul 1987 in praetentura sinistra· 'a fost executată o secţiune (S 93) peste
clădirea B 10, identificată în anul" 19827. Secţiunea a constat în 28 casete; lungimea ei era de 37.50 m, lăţimea de'-t5 ..m; lungimea casetelor era de 5,00 m, lăţi
mea de 3,50 m; lăţimea martorilor a fost de 0,50-0,75 m. După executarea c·asetelor clădirea a fost integral dezvelită prin dărimarea martorilor. Drept urmare
au putut fi făcute o serie de observaţii cu caracter tehnic (sistem de coP1strucţie,
arhitectură, etc.). Materialul arheologic apărut ln interiorul clădirii şi in afara
ei permite deasemenea o serie de observaţii cu caracter arheologic, istoric. ln
acelaşi timp lnsă dezvelirea construcţiei, determinarea ei ridică cîteva probleme
la care nu !;-& putut răspunde încă
Clădirea B 10 este situată, 'aşa cum spuneam, în praetentura sinistra
le
distanţa de 47 m de zidul de incintă de pe latura de nord-est, la 54 m de
via
pri11cipalis (sinistra), la cca 6,00 m de via praetorl.a şi Ila 60 m de zidui de incintă
de pe latura de nord-vest. Fig. 3. Ea se afla la 26 m de baraca B 11, spre nordest, şi la 2,50 m de baraca R 9, spre sud-vest.
.Este o construcţie cu zid, reprezentlnd o cisternă de apă; plan patrulater;
laturile lungi sunt orientate nord-est sud vest; dimensiuni în partea exterioară
31,50x9,60 m (fără contraforţi); ln partea interioară măsoară 27X6,00-6,40 m; capătul de nord-vest al clădirii a fost aşezat pe stinca nativă, aceasta fiind parţial
înglobată în ziduri. Fig. 5. Adincimea fundului, de la nivelul la care se păstrea
ză zidurile, era de 2,00-2,50 m; de la nivelul la care au fost curăţite zidurile,
N. Gudea - E. Chirilă, în ActaMP, 1, 1983, p. p. 126, fig. 5; scriam atunci că
primă fază „clădirea a servit probabil ca magazie", afiPmaţie evident determinată de necunoaşterea sistemului de construcţie a cisternelor romane. Putem afirma acum că ambele ziduri (cel exterior şi interior) au fost construite simultan
pentra una şi aceeaşi construcţie: rezervorul pentru apă.
7
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adincimea era de 2,00 în capătul de sud-est şi 1,70 în capătul de nord-vest. Constl!'ucţia era adincită în pămint; 1,30 de la nivelul temeliei zidului exterior, în c·apătul de sud-est şi 1,00 de la acelaşi nivel in capătul de nord-vest. Fundul cisternei era deci înclinat spre via praetoria.
Zidul exterior din piatră de carieră s-a păstrat pină la înălţimea de 0,801,00, deasupra nivelului temeliei, deci şi a nivelului de călcare din jurul c!ădiTii.
Excepţie fac trei porţiuni unde el a fost scos pină la nivelul temeliei ba chiar şi
mai jos: a. pe latura de nord-est în dreptul contrafortului nr. 4; b. pe latura de
~rd-est de la contrafortul nr. 6 pină la capăt; c. pe l,atura de sud-vest în dreptul contrafortului nr. 4. Vezi Fig. 5 profilele (porţiunile scoase marcate cu negru).
Aceste porţiuni au fost distruse de către jefuitorii de piatră. Distrugerile au afec·tat şi faţa interioară, din cărămizi, a zidului, dar numai parţial; în zona centrală
a pereţilor interiori, cărămizile au fost uneori scoase pină ·aproape de fundul cisternei; pe laturile scurte distrugerea peretelui de cărămidă a fost mult mai redusă; în citeva porţiuni, şi mai ales aproape de colţuri, cărămizile s-au păstrat
uneori pină sus (la limita părţii păstrate a zidului). Uneori s-·a păstrat şi tencuiala originală, impermeabilă, cu care a fost acoperit peretele de cărămizi. Tencuiala, aceasta s-a păstrat în schimb intre·agă pe tot fundul bazinului. In unele porţiuni ea a crăpat. In general, aici, suprafaţa ei a fost afectată de umezeală.
Sistemul de construcţie al cisternei se prezintă în felul următor:
a. în partea exterioară a fost construit un zid din piatră de c'arieră prinsă
cu mortar de culoare albă; grosimea zidului era de 0,80-0,90 m; temelia lui, era
înaltă de 1,00-1,30 m. cu foarte puţin mai lată decit zidul propriu zis şi ave'a pietrele prinse cu mortar. Ea se delimita de zidul propriu zis printr-un cant. Pe laturile lungi şi pe latura scurtă de nord-vest, clădirea avea contraforţi; lăţimea lor
era de 0,70-0,80 m şi er·au ieşiţi în afară cu 0,75-0,80 m; distanţa intre ei era de
2„80-2,90 m pe laturile lungi şi 2,fi5 pe latura scurtă de nord-vest. La capătul
de nord al laturii de nord-est pe colţ, a mai fost construit un contrafort suplimentar (2,10 X 2,80 m) care sprijinea atit latura respectivă cit şi pe cea de nord-vest
(împotriva alunecării de pe stîncă). Intre contraforţi se află, pe trei dintre laturi
(excepţie făcind cea de nord-vest), aproximativ la mijlocul distanţei dintre
ei,
ferestruici patrulatere; acestea constituiau goluri în zidul exterior de la nivelul
temeliei probabil pînă sus (la acoperiş (?); lăţimea lor era de 0,45 m; înălţimea
nu se poatP preciza; pe laturile de sud-est şi de nord-est a~-este ferestruici r>u
fost umplute; umplutura din pietre era prinsă cu mortar de culoare roşiatică (o
P1uanţă mai dr;schisă decît mortarul zidului interior; vezi mai jos); pe latura de
sud-vest ferestruicile au rămas deschise (libere). In dreptul ferestruicii nr. 2 de
pe latura de nord-est, la înălţimea de 2,20-2,40 m de la fundul cister~i, respectiv la 0,90-1,00 m de la nivelul temeliei (în partea exterioară) a fost descoperită
o ~avă de plumb încastrată în zid; ţe·ava (şi urmele locului ei în mortar, acolo unde
lipsea plumbul) străbătea tot zidul (şi cel interior de cărămidă şi cel exterior de
piatră); ea avea o înclinare dinspre interior spre exterior; diferenţa de înălţime
între capetele ei era de 10 cm. Existenţa şi poziţia acestei ţevi ne-·a dus la presupunerea că ferestruica servea fie la distribuirea apei, fie la evacuarea ei în caz
de depăşire a unui ·anumit nivel în interior. Descoperirea mai multor fragmente
de ţevi ele plumb în dărimăturile clădirii justifică ipoteza. Probabil că în Jr~p
tu~ fiecărei ferestruici exista cite o astfel de ţeavă de distribuire (sau evacuare)
a apei. Fig. 6.
b. în partea interio'ară, dar lipit de zidul exterior de piatră, se afla un zid
(interior) din cărămidă sfărîmată, piatră măruntă, toate prinse intre ele printr-un
Jlllortar de culoare roşie-gălbuie. Zidul se delimitează bine de cel exterior printr-o margine dreaptă; faţa interioară (spre bazin) a acestui zid ·a fost construită
din rînduri succesive de piatră măruntă şi cărămizi; colţurile au fost construite
numai din cărămizi. Cărămizile folosite sunt de două tipuri: cărămizi lungi speciale (37Xl5X5 cm) şi cărămizi pentru stilpi de hipocaust (19Xl9X7 cm). Cără-.
mizile lungi sunt folosite mai ales la colţuri şi pe l'aturile scurte. Cărămizile mici
au fost folositi:+ mai ales pe rindurile de nivelare de pe laturile lungi ale bazinului.
c. suprafa1a zidului interior a fost acoperită cu un strat de tencuială avind
mrosimea de 0,03-0,05 m; culoarea tencuielii este roşiatică; intre pereţii laterali
şi fiund a fost făcut, tot din tencuială, un taluz, lat de 10-15 cm, l'a bază; ten-
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înălţimea de 0.38'-(la limita la care s-a
păstrat zidUl); fundul a fost de asemenea tencuit în întregime; pe axa longitudinală a bazinului au fost identificate şapte baze de coloane, construite din că
rămizi; dimensiuni 100-110X60-65 cm; cărămizile er·au dispuse astfel: în rîndul
de jos cărămidă de 65X65X7 cm; + două cărămizi de 43X27X7 cm aşezate paralel; în rindul de deasupra cărămizile erau de acelaşi fel, dar aşezate transver•
sal. S-au păstrat cite două-trei rînduri de cărămizi la postamentele 1-3, 6-7;
celelalte au fost distruse; aceste baze erau îmbrăcate şi ele în tencuială. Poziţia
postamentelor pe axa lungă a bazinului er'a următoarea: perete de sud-est P 1 = 2,75 m; distanţa între postamente = 2,50 m; P V - peretele de nord-vest
= 2,65 m. Prob'abil că postamentele susţineau stîlpii de sprijin ai acoperişului.
Clădirea era închisă deasupra cu un tavan cu acoperiş; acesta din urmă
avea învelitoare cu ţigle şi olane; dovezi în acest sens sunt numeroasele fragmente de ţigle şi olane precum şi cuiele, piroanele din fier (servind la construcţie)
găsite în stratul Je diirîma!"e.
Stratigtafia sugerează că pereţii construcţiei au fost mult mai înalţi decît
nivelul păstrat al zidurilor. ln cazul că pereţii nu ar fi fost mai înalţi decît nivelul ţevilor de plumb (sau numai cu puţin mai sus decît acestea) înalţimea zidurilor ar fi fost cca 1,25--1,50 m mai sus decît nivelul de călcare. Stratul de dă
rîmare din exteriorul clădirii şi mai ales cel din interior (constînd mai ales din
piatră dărlmată) a fost foarte gros permiţîndu-ne să apreciem că zidul se ridica cu
aproape 2,00/3,00 m mai sus decît nivelul ţevilor de plumb. Deci zidul se ridic'a
la 3-4,00 m de la nivelul temeliei.
Materialul arheologic poate fi împărţit in patru grupe: a. prima grupă este
alcătuită din materiale care au aparţinut clădirii B 10 şi au rămas sub stratul de
dărîmare sau alcătuiau acest strat de dărîmare. In această grupă intră aproape exclusiv numai materi'ale de construcţie din piatră, ceramică (ţigle, olane, cărămizi.
etc.), din fier (piroane, scoabe, cuie, manşoane, etc.). Se mai adaugă materiale
mărunte din ceramică, bronz şi fier găsite chiar pe fundul bazinului şi acoperite
de stratul de tencui'ală. b. cea de a doua grupă de material arheologic o alcătu
iesc obiectele care au ajuns în interiorul construcţiei în cursul procesului de dă
rîmare. Acestea constituie cea mai mare parte a materialului arheologic. Unele
par să fi fost arunc'ate în diferite faze ale dărimării. Altele par să fi fost antrenate din exterior. c. cea de a treia grupă o alcătuiesc materialele arheologice gă
site în afara clădirii pe un spaţiu lat de 3,00 m în jurul ei. Dacă prezenţ'a frag•
mentelor ceramice în acest spaţiu s-ar mai putea explica, pentru obiectele de os
prelucrat, pentru fragmentele de vase de sticlă este m·ai greu să găsim o explicaţie. d. cea de a patra grupă a materialului arheologic constă în obiecte găsite
pe latura de sud-vest a clădirii, în porţiunea dintre contr'aforţii 3-4 unde a fost
con~truită o mică încăpere din cărămidă cu aspect de cuptor.
Teoretic într-un rezervor de apă ruinat nu ar fi trebuit să găsim material
arheologic în afara celui provenit din dărîmarea clădirii ca atare. Eventual putem găsi, pe fundul bazinului, anumite obiecte aruncate în ultima lui fază de
exiştenţă. Datorită faptului că o asemenea regulă nu este Valabilă în cazul clă
dirii B 10 stabilirea caracterului materialelor aflate în interiorul clădirii a întimpinat dificultăţi. Numai materi'alele din grupa a patra pot fi determinate cu
certitudine din punct de vedere al provenienţei.
lncăperea (cuptor) a fost construită în spaţiul dintre contraforţii 3---4, in partea exterioară. Contrafortul nr. 3 constituie latura sa de sud-est; peretele rezervorului de la contr'afort la ferestruică constituie latura de nord-est; celelalte două
laturi au fost construite din cărămizi şi pietre prinse cu mortar de culoare roşia
tică; grosimea zidului era 0,25-0,30 m; dimensiuni în partea exterioară l,15X
1,10 m; cele mai multe cărămizi erau de tipul 19XlOX7 cm; s-au păstrat cinci
rînduri de cărămizi prinse cu mortar pe latura de nord-vest şi sud-vest; pe această ultimă latură încăperea avea o deschidere largă de 0,30-0,35 m amenajată
din cărămizi şi pietre prinse cu mortar; interiorul încăperii, avind o pardoseală
de lut ars, consta mai ales din cenuşă, pămînt cenuşos cu mult material arheologic; peste acest strat exista o dărîmătură C'onstînd din cărămizi, pietre mărunte
şi mult mortar provenind probabil de la o boltă. Pereţii exteriori ai clădirii au
fost aşezaţi peste un strat de locuire anterior (nivelat) avînd grosimea de 0,30 m~

cuiala s-a

păstrat bine spre baza pereţilor laterali pînă la
colţuri şi la colţuri s-a păstr·at pînă aproape sus

I. Moţu
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Peste acest strat au fost aşezate în zidurile de piatră ale barăcii B 9 cel de nordest, situat la 2,50 m de zidul de sud-vest al clădirii B 10. Zidurile încăperii
(cuptor) sunt deci foarte slabe cu aspect tîrziu. Nu ştim încă dacă un rezervor de
apă cerea existenţa unui cuptor lipit de peretele său. De acee·a presupunem că
acest cuptor a fost construit la o dată cînd rezervorul nu mai funcţiona (ca rezervor), probabil după mijlocul secolului III e.n. sau chiar după 275 (?).
Materia~ul arheologic scos la iveală prin dezvelirea clădirii B 10 cuprinde
aproape toate categoriile cunoscute dintr-o mare aşezare romană: materiale de
con<;trucţie din ceramică (cărămizi, ţigle, olane), multe ţevi pentru conducte, din
ceramică, vase ceramice de import (TS, amfore), vase locale de lux (TSP, gla:.:urate), Yase ele uz co1Lun (oale, străchini, farfurii, ulcioare, căni, etc.), piese ceramice (statuete, opaiţe. creuzete, discuri de joc, etc.). Trebuie să semnalăm 'aici
des•~operirea unor ţigle cu ştampilele legiunilor III Gallica, VII Gemina Felix,
a cohortelor I Augusta . Ituraeorum, I. Ul pia Brittonum, III Dacorum (?). Numero<:'>e sunt ',>i ţiglele cu urme de labe de animale sau cele pe care s-·au incizat felurite sem:ie s2.u texte. Materialele din fier sunt deasemenea numeroase: piese
pentru construcţii
(piroane, scoabe, manşoane), arme, instrumente medicale,
unelte. piese diferite. Materialele din bronz sunt şi ele prezente în cantitate destul cit-' nrnn: (arme, instrumente medicale, unelte, piese de podoabă fibule, aplice,
pandantive, inele). Sunt şi obiecte din plumb (ţevi de conducte), din sticlă (fragmentr~ de Y<•~P. plăci de geam, mărgele, zgură), din piatră (rîşniţe, pisăloage, vase,
p;~,cu\e penh u preparat alifii). Intre obiectele din piatră trebuie menţionat un
mic ·altar vot; v găsit în apropierea contrafortului nr. 3 pe latura de sude.vest
'.lpronrw eh: suprafaţă (deci în partea superioară a stratului de dărîmare. Text:
IV?l't,icri; M(aximo) I MABIDAS HVTRI I V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).
J'rc-;cur;2rcn numelui zeului Jupiter sub forma IVPP (ceea ce ar implica forma
gre,;tă drc dativ Iuppiteri în loc de lovi) este cu totul insolită şi necunoscută pînă
act1m; Pa e~te desigur în legătură cu numele oriental al dedicantului (sau executanlului) care nu vorbea corectlimba latină. Fig. 7. Fenomenul nu este izolat pentru
orientalii din imperiu: în monetăriile oficiale orientale din Imperiu ap·ar, în secolul III e.n., torme gn·~ite în legendele monetelor datorită tocmai unei cunoaş
teri insuficiente a limbii latine (cf. R.A.G. Carson, BMC, VI, London, 1976, p. 24;
W. Kubitschek, Der Rilckgang des Lateinischen im Osten des Romischen Reiches,
in Monatsblatt des Numismatischen Geselschaft in Wien, 236, 1903, p. 31-34).
Materiale din os prelucrat: discuri pentru joc, ace de cusut, ace de păr, plăsele
pentru minere de cuţit, plăcuţe de ,os de la arc, etc. In interiorul clădirii şi în
jurul ei au fost găsite 19 monete. Mai trebuie să remarcăm marea varietate a
materialului ceramic servind la construcţii, care cuprinde to·ate felurile de cără
mizi (bipedalc, pedale, cărămizi pentru hypocaust, cărămizi speciale pentru bazine,
ţigle, olane, conducte din lut ars de diferite forme şi mărimi).
Materialele care permit datări sunt însă puţine. Manetele se înşiruie de la
începutul secolului II e.n. (Traianus) pină după mijlocul secolului III e.n. (Traian us Decius); intre aceste limite se încadrează şi celelalte materiale: ceramica
de import (TS) datează între mijlocul secolului II şi mijlocul secolului III e.n.;
cernmica locală de lux (TSP) datează mai ales de la începutul secolului III e.n.;
opaiţele datează intre mijlocul secolului II şi mijlocul secolului III e.n.; există
însă opaiţe care după formă ar putea fi datate şi mai tîrziu; sunt însă şi citeva
obiecte care pot fi datate mai tîrziu: un ac de bronz cu c·ap poliedric pare a data
în Ppoca de la sfîrşitul secolului III, chiar începutul secolului IV e.n.; un opaiţ
de bronz datează si.t:ur din a doua jumătate a secolului III e.n.
Descoperi r(·CJ cisternei în castrul de pe vîrful d. Pomet prezintă o importanţă deosebită: ea ar'ată cum se făcea aprovizionarea cu apă a trupelor care
staţionau aki şi cum erau, probabil, alimentate cu apă clădirile situate mai jos,
în pantă (principia, praetoria, fabrica, barăcile, etc.). Fo·arte interesant ni se pare
faptul că nu am găsit urme de conductă de la bazin spre clădirile învecinate.
Desigur au rămas nerezolvate cîteva aspecte: a. cum era umplut acest rezervor
a cărui capacitate era de cca. 800 mc (27X6X5/6 m)?; cum era ferită de alterare
apa din el?; cum era distribuită apa, mai ales cea care se afla mai jos de nivelul
ţevilor de plumb, în condiţii cind nu s-a găsit nid t:n orificiu de evacuare sau
alimentare'?; cum era curăţită, periodic, cisterna?
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Probabil că prelucrarea materialului arheologic, analogiile cu alte cisterne
de pe teritoriul Imperiului Roman vor lămuri aceste probleme. ln mod sigur însă
ele vor duce la creare·a unei imagini mai clare despre construcţia cercetată de
uoi.
NICOLAE GUDEA -

m~t

EUGEN CHIRILA

:l . .r1mfiteatrul roman situat pe a doua terasă a pantei de sud-vest a d. Po(IJ

Peste capătul de nord-vest 'al construcţiei au fost executate patru casete:
la stînga şi două la dreapta faţă de axul lung al amfiteatrului. Casetele au
fost trasate la 0,50 m nord-vest dP spcţiunea S 4 (1985) după cum urmează: la
sud-vest de axul lung casetele C 9 (5 X 5 m) si C 11 (5 X 5 m), iar la nord-est casetele C 10 (5 X 5 rn) şi C 12 (5 X 5 m). despărţit€' intre ele de martori groşi de
1,00 m. La sfîrşit martorii au fost clărîmaţi, creindu-se o casetă de 11X11 rn. Pe
parcurs peretele sud-estic- al casetei C 9 a fost împins cu încă 0,30 m spre sudest. Fig. 8.
A fost idPntificată poarta (intrarea) nord vpstică a amfitc>atrului şi parţial
dezvelite cite o încăpere pe fiecare parte a acestei intrări. Starea generală a zidurilor este bună; înălţimea păstrată este de cca 1,60 m rle l'a solul virgin, respectiv cca. 1,00 rn de la nivelul antic de Pălcare; grosimea gPnPrală a zidurilor
este de 0,90 m, excepţie făcind zidul arenei dinspre nord-est, care, datorită placării lui în exterior cu blocuri fasonate de _gresie. ajunge la grosimPa <le 1,20 m.
Colţurile create de zidurile ce flanchează intrftrea şi de zidurik arPnei sunt formate din blocuri cubice sau paralelipipedice de gresie>. Fig. 9-10-11.
Intrarea are plan trapezoidal. cu baza mică spre arenă: cleschiderP·a m;\soară
4,30 m. Zidurile ce flanchează intrarea au lungimea rle 9,25 (sud-vest), respectiv
9,50 m (nord-est) terminîndu-se în cîte un pinten cu lăţimea de 1,60 m, respectiv
1,75 m: pintenii pătrund înspre intrare 1,75 m, respectiv 1.60 m. ingustînd astf01
deschizătura exterioară ·a porţii la 4·,60 m. Lungimea axei intrării este de 9,25 m.
In zidurile care flanchează intrarea se văd urmele unor usi, C'U lăţimea de 0,90 m,
situate la 4,20 m (sud-vest) şi 4,75 m (nord-est) de colţurile dinspre arenă. Uşa dinspre nord-est a fost, la un moment dat. blocată cu zid de piatră (gros de 0,50 m),
pe cind uşa dinspre sud-vest a fost închisă cu zid numai în p'artea superioară, lă
sîndu-se astfel jos o desPhidere în zid de 0,90X0,60 m. Urme ele usi sr pot observa
şi în zidurile arenei la 3 m (sud-vest), respectiv la 2,20 m (nord-est) de colturi.
Ambele uşi amintite au fost blocate cu ziduri de grosimea zidului arenei. Zidul
rlinspre nord-est al arenei a fost placat cu blocuri fasonate de gresie, gro'ase rle
0,30 m, zidul atingînd astfel lăţimea de 1,20 m. Aceste blocuri, la rîndul lor ashmă
şi ele uşa din această parte. Fig. 12.
La baza zidurilor arenei ·am identificat cnnalul de drenaj (de.ia cunosC'Ut rlin
cercetările anterioare), care însă de data aceasta se varsă într-o rigolă săpată în lut
aproximativ pe centrul intrării, pornind de la pintenul dinspre arenă, avînd o li'iţime medie de 2,50 rn. Această rigolă ·a fost identificată şi în S 4 (1985). Ea Pste umplută cu nisip şi cărbune aşezate în straturi. Pe spaţiul porţii am identificat şi trei
urme de stilpi de lemn, două dispuse simetrie' la cC'a 20 cm de zidurile porţii şi !a
3,00 m de colţuri, cu diametrul de 0,60 m, şi una lingă pintenul nord-estir', cu arelaşi diametru. Sunt săpate în lut, respectiv în roca dealului, pornind de la str;itul
antic de călcare. Urmele simetrice, în momentul identificării au fost goale. ded fără
pămînt, pe o adîncime de 0,90 m, umplute cu pămînt scurs. Probabil sunt urmele
unor stîlpi de lemn desfiinţaţi prin tăiere. Partea îngropată în pămînt a răma<; în
continuare la locul ei, fiind acoperită apoi cu lin strat de umplutură care a alc;\tuit
nivelul de călcare. Acest strat bine tasat ·a protejat urma stîlpului, creindu-se un
gol prin putrezirea lentă a lemnului rămas în pămînt.
Pe cele două părţi ale intrării au fost, parţial„ identificate. cîtr o încăpPre,
delimitată ele această dată spre exterior de cite un zid gos de 0,50 m, lipit tle zidurile porţii. Nivelul de călcare din încăperi a fost ridicat la nivPlul clin exteriorul
construcţiei printr-un str"at de umplutură gros de 0,80 m, pe cinel nivelul din spaţiul
porţii Poboară spre arenă cC'a 0,50 m. Suprafaţa cuprinsă în spaţiul ele C'ercetarP
este mai mare pentru încăperea clin partea de surl-ve'it. Aki, ln 1.10 m ele' C'Ol ţul
două
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interior dinspre arenă, este lipit de peretele intrării, perpendicular pe .acesta, un
zid de 0,50 m grosime, care după 1,00 m formează o absidă, surprinsă parţial în să
pătură. Acest zid blochează parţial şi golul rămas în zidul porţii după ce uşa de
ai.ci a fost astupată pe jumătate, aşa cum am arătat mai sus. In ambele încăperi
am identific'at cîteva urme de stilpi.
La exteriorul construcţiei, de-a-lungul pintenului sud-vestic nivelul de călcare
este fol'mat dintr-un strat de nisip bine tasat (eventual gresie măcinată de timp?)
cu urma unui stîlp de 0,50 m diametru. In această parte pintenul are, la nivelul de
călcare, o bază ieşită cu cca 0,30 m spre sp·aţiul porţii. La pintenul din partea opusă
se păstrează, sub nivelul de călcare, rămăşiţele altei baze. La exteriorul acestui pinten s-au găsit urmele a doi stilpi: ·unul pătrat de 0,35X0,35 m şi unul rotund, cu
diametrul de 0,60 m; urmele sunt şi ele goale ca cele din zona porţii şi continuă
într-o groapă alungită. Pe acest pinten s-au păstrat citeva blocuri de gresie fasonate, elemente căzute din bolta de deasupra intrării. Pentru faptul că poarta era
boltită pledează şi alte blocuri de gresie, căzute şi găsite pe spaţiul intrării, intre
cei doi pinteni. Poarta era acoperită, o bună parte din acoperişul din ţigle şi olane
a fost găsit prăbuşit în spaţiul porţii.
Prin această săpătură am reuşit să surprindem mai multe faze de construcţie
aie clădirii. Primei faze ii aparţin urmele de stîlpi din spaţiul porţii şi, probabil,
unele elemente de zidărie peste care s-a construit zidul de piatră, în anul 157 e.n.,
rPprezentînd a doua fază. La un moment dat poarta a suferit anumite modificări:
au fost zidite uşile dinspre spaţiul porţii şi spre arenă. O porţiune din partea superioară a zidului sud-vestic a fost refăcută. Probabil tot ·acum s-au aşezat o serie
de blocuri de gresie în faţa zidului arenei (partea nord-estică). Şi, în sfirşit, consid.erăm ca ziduri tirzii cele care închid încăperile şi cele ale absidei din partea sudv,..-;tic{1
Materialul arheologic este foarte bogat şi Variat. El poate fi lmpărţit în trei
grupP: a. material care aparţine porţii propriu zise constind m·ai ales din materiale
de construcţie din ceramică (ţigle, olane), piatră (fragmente arhitectonice) şi fier
(piroane, scoabe, etc.); b. materiale găsite în spaţiul porţii dar ajunse aici în poziţie secundară; c. m·ateriale din lnciiperile situate de-o parte ~i de alta a porţii.
Materialul arheologic din spaţiul porţii şi care aparţine acesteia poate fi completat, în afară de cele menţionate mai sus, cu piesele din fier servind la îmbinarea elementelor din lemn ale ·acoperişului (manşoane, scoabe mari, etc.) - Materialul aflat în spaţiul porţii în poziţie secundară este foarte variat şi numeros, neobişnuit de numeros pentru un spaţiu care nu a fost locuit. El constă din fragmente
de vase ceramice de import, vase de lux locale, vase de uz comun (aproape toate
f-0rmele de vase cunoscute la Porolissum); materiale din fier: arme (vîrfuri de suliţe, de săgeţi, călciie de lance), unelte (în special cuţite-lame), instrumente de scris,
podoabe (fibule); materiale din bronz: podoabe (aplice, pandantive, fibule, ace de
f)ăr), instrumente (în special ace de cusut); materiale din os (ace de păr şi ace de
cusut); materiale din sticlă: fragmente de vase şi de plăci de geam; pietre de inel
gravate şi negravate, mărgele; s-au găsit 16 monete databile în general între sfirşitul secolului II şi mijlocul secolului III e.n.
Interesant este faptul că Intre materialele provenind din spaţiul porţii sunt
foarte multe fragmente de creuzete. Existenţa acestora nu se poate explica altfel,
decit acceptînd ipoteza că în apropiere s·au chiar în acest spaţiu acoperit a funcţio
nat un atelier de turnat metale neferoase colorate (bronz, plumb, etc.). Pentru existenţa unui atelier în spaţiul porţii se opun însă rezultatele cercetării arheologice.
Monetele apărute din aceeaşi zonă şi adîncime se dateaz.f1 la începutul secolului
111 e.n.
Oasele de animale sunt foarte numeroase. Prezenţa lor sugerează că ln timpul
spectacolelor se consumau alimente, dar în acelaşi timp şi posibilitate·a ca o parte
din acestea să provină din hrana animalelor sau de la animalele căzute ln cursul
1-uptelor în arenă. Determinarea acestor oase va lămuri în parte această problemă.
Identificarea şi dezvelirea parţială a celei de a doua porţi a amfiteatrului a
tmbogăţit esenţial cunoştinţele noastre despre această construcţie. Se poate afirma
acum cu certitudine că arena amfiteatrului de la Porolissum este în prezent cea
mai mare din Dacia; se poate preciza mai bine relaţia dintre capacitatea amfitea-
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.populaţia oraşului;

s-au putut determina mai multe etape de construcţie
materialului arheologic va aduce o contribuţie imunei astfel de construcţii şi, în mod sigur, va aduee
cu caracter cronologic.

clădirii; prelucrarea
portantă la cunoaşterea vieţii

precizări

JSTVAN BAJi.-sz

5. ZONA DE SUD-EST A ORAŞULUI POROLISSUM ATELIEREUE DE OLARIE.

TERASA CU

campania anului 1987, au fost extinse cercetările arheologice în partea de
a teritoriului municipium-ului roman Porolissum. Au fost sondate cîteva
cercetată prin decopertare o mică suprafaţă aflntă la limita spre est
a
terase ce se află amplasată spre est, sud-est la poalele înălţimii numite
Vii (Viei)".
Această terasă bine nivelată încă din antichitate este situată in imediata apropiere a singurelor izvoare de apă din 'această parte 'a oraşului, izvoare care mai
curg şi astăzi. De la aceste izvoare coboară apoi spre Valea Pomătului (Valea Jacului) citeva mici firicele de apă (pîriiaşe). Spre c·apătul de sud al terasei se <iflă
]!IUternicele izvoare din punctul numit „Grajdurile Pometului"B, iar apoi la cca.
150 m. spre est de acest punct sînt izvoarele „La Halauă" din punctul „Sub Dealul
Ciobenului" 9• Pe această ter·asă, spre est la cca. 350 m. de „Dîmbul Ciobenului"
imediat sub „Coasta Vii", apare izvorul „Ciorgăul Zmăului", de la care firul apei ce
se scurge în păşune în pantă spre Valea Pometului (a Jacului) a format un mic
pîrîi'aş. De la „Ciorgăul Zmăului" spre sud, sud-est la cca. 150 m, la capătul terasei
drepte imediat în panta ei, pe partea stingă a firului de apă ce curge de la „Ciorgăul Zmăului", a fost identificat şi cercetat prin decopertare un cuptor pentru ars
material tegular.
A fost tras·ată o casetă cu dimensiunile de 3,50 X 4,50 m. Stratigrafic în suprafaţa cercetată pînă la 0,15 m. adîncime se află un strat de pămînt de culoare găl
bui-roşiatic argilos. De la 0,20 m. adîncime încep straturile succesive de pămînt
argi10s care de la 0,50 m. adîncime se transformă în argile nisipoase parţial pietrificate. In acest strat de argile semipietrificate a fost construit cuptorul care are o
formă rectangulară cu dimensiunile interioare de 2,80 X 2,30 m., avînd săpat în faţă
în continu·are canalul de alimentare care are lungimea de 1,50 m.
Cuptorul a fost construit din vălătuci - cărămizi nearse bine lutuite apoi.
Iniţial a fost săpată în pămînt o groapă rectangulară cu dimensiunile de 2,80 X
2,30 m., avînd fundul la 1,55 m. adîncime. Pereţii gropii (ai camerei de foc) şi fundul ei au fost bine făţuiţi (lipiţi cu un amestec bine macerat de argilă) cu grosimea
intre 3-5 cm_ Peretele (2,80 m.) transversal din faţa canalului de alimentare a fost
fotărit prin zidirea lui, începînd de la 0,85 m. adîncime spre suprafaţă, cu cărămizi
·arse iniţial la soare (vălătuci). Ceilalţi pereţi laterali ai camerei de foc sînt doar
tăiaţi în argila pietroasă şi bine lipiţi cu lut macerat. In acest spaţiu (2,80X2,30 m.)
al camerei de foc au fost construite patru ziduri care constituie de fapt sprijinul

In
sud-est
zone şi
întinsei
„Coasta

s Acestea sînt cele mai puternice izvoare din zonă; în jurul lor au fost identificate urmele mai multor construcţii romane (ateliere). Dintr-un astfel de atelier
au fost scoase întîmplător la suprafaţa, în urmă cu cca. 50 de ani, trei opaiţe oe
lut şi un tipar de opaiţ (negativul) pentru partea inferioară a opaiţului.
Negativul poartă ştampila FORTIS (M.I.A.Z. CC. 29111958). Toponimicul Grajdurile Pomătului zona specificată astfel pe hărţile topografice - corespunde
în prezent cu toponimul „Casa Paznicului" - pe acel loc fiind amplasată izolat de
restul satului gospodăria cetăţeanului Deneş Petru - Jac, nr. 95, care Pste paz...
nicul întregului complex arheologic Porolissum.
9 „Dîmbul Ciobenului" denumire care derivă de la ruvîntul „ciob" adicc'l bucăţi rupte de vase cerallTlice sparte, aici apărînd în pantelP climbului sprf' izvcare
foarte multe fragmente ceramice romane care au dus la acordarea acestd denumiri
pentru întreaga suprafaţă 'de teren a zonei.
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pentru podeaua pe care se clăde·au materialele pentru ars din camera de ardere propriu-zisă. Dispuse transversal pe canalul de alimentare al focului cele patru ziduri
cu grosimea de 0,35 m. sint construite din aceeaşi vălătuci-cărămizi crude nearse
care au dimensiunile de cc·a. 28-32,5X18 X 7 cm. Intre· aceste ziduri şi între ele şi
pereţii..laterali există un spaţiu de cca. 0,20 m, prin care trecea focul (aerul supraincăl.zit) spre camera de ardere propriu-zisă. ln mijlocul camerei de foc pereţii sint
lntrerupţi formînd un canal (un spaţiu) unde se fc'icea focul. Zidurile se încălzeau
pe porţiuni de: 75, 65, 60 şi respectiv 52 cm. fiecare, formînd aici fiecare zid o boltă peste canal, boltă construită din aceeaşi vălătuci. lnălţimea interioară a canalului de foc (de alimentare a focului) în dreptul bolţilor este de 1 m., iar din fundul cuptorului şi pină la baza platformei de ardere propriu-zisă sint 1,30 m. S-a păs
trat doar bolta celui de-al doilea zid de sprijin din faţa canalulwi de 'alimentare,
cuptorul avind de suferit din cauza căutătorilor (jefuitorilor) de cărămidă romană,
cure au distrus şi platforma de ardere propriu-zisă şi celelalte trei bolţi de :la restul
zidurilor de sprijin. Canalul de alimentare al focului aflat în faţa cuptorului are
lăţimea de 0,95 m. şi lungimea de 1,50 m. Focarul, c·analul unde se făcea focul propriu-zis in cuptor, sub bolţile zidurilor de sprijin, are lungimea de 2,30 m. fiind
mai lat. la intrare 0,75 m., iar la fundul cuptorului avînd 0,52 m. lăţime. Zidurile
de sprijin construite iniţial din vălătuci de lut nearşi, pereţii cuptorului, fundul lui
şi chiar canalul de alimentare în zona de l'a gura cuptorului au fost bine făţuiţi lutuiţi cu un strat de argilă omogen bine amestecat. Datorită arderilor repetate, vă
lătucii cărămizile şi lutuiala propriu-zisă au căpătat o culoare roşie-vineţie devenind extraordinar de duri şi rezistenţi fiind de fapt arşi plnă la vitrifiere. Pe
aceste ziduri cu bolţi peste canalul focarului şi pe pereţii exteriori ai camerei de
foc a cuptorului s-a sprijinit platforma pe care se clădeau materialele ce urmau să
fie arse. Potrivit observaţiilor de la faţa locului, nu a fost descoperită nici o porţiune din respectiva platformă-podea a camerei de ardere, presupunem că datorită
spaţiilor relativ mici doar 20 cm, care erau între pereţii de sprijin nu era necesară
această platformă-podea. Materialele ce urmau să fie arse în acest cuptor (noi bă
nuim· că este vorba de material tegular sau în orice caz de piese ceramice de dimensiuni mari), erau aşezate direct pe zidurile de sprijin, lipsa „grătarului" focilitînd de fapt circulaţia m·ai bună a aerului supraîncălzit (a focului). Camera de
ardere a materialelor supuse „coacerii", apare imediat la suprafaţa terenului. modal cum era acoperită (bolta cuptorului) - rămîne un fapt nelămurit. Bănuim
că peste vasele m·aterialele tegulare ce erau clădite în camera de ardere se construiau pereţi bine lustruiţi care erau distruşi la fiecare descărcare a şarjei din
cuptor. ln jurul cuptorului în el sau in canalul de alimentare nu a fost descoperit
r.ici 1 lr. hagmcnt ceramic. Fig. 13.
Cuptorul, primul descoperit pînă acum la Porolissum, ap·arţine unui tip de
cuptor cu o capacitate mare de încărcare. Două astfel de cuptoare au mai fost semnalate la Romu1a1°. Amplasat in imediata ·apropiere a unui izvor, în jur fiind. bogate
depozite de argilă de bună calitate, acest cuptor şi celelalte sesizate în vecinătatea
lui fac parte din zona atelierelor oraşului Porolissum. Fig. 14.
In „Dîmbul Ciobenului" a fost executată o mică casetă de control cu 'dimensiunile de 3X2 m., efectuată în chiar panta terenului. In acest loc a fost identificată .o zonă ce reprezintă de fapt locul de eliminare şi aruncare a resturilor ele la
cupto·arele ce ardeau vase de lut. Au fost recoltate multe fragmente de vase ceramice romane aparţinînd în· principal primei părţi a sec. II e.n. Din această mică
casetă, ·împreună cu materialul ceramic fragmentar, a apărut şi un fragment de
monedă de argint de la împăratul Hadri'anus. Cercetările planificate în anul 1988
;1ici vor identifica sigur un cuptor pentru ars vase ceramice.
ln punctul „Casa Paznicului", deasupra terasei cu cuptoare de sub „Coasta
Vii'· la capătul sudic al acesteia, la cca. 130 m, vest de sondajul <lin „Dîmbul C(obf'nuhii" a fost identificată şi cercetată o locuinţă - atelier de olărie, distrus în proporţie ,de 850/o de alunecările de teren. Atelierul avea o podea bine făţuită lucrată
din vălătuci iar pereţii erau din chirpici. Un foc violent a distrus acest atelier-locuinţă, focul transformînd podeaua şi chirpicul pereţilor în cărămizi foarte tari.
Pe funau1 locuinţei pe lingă un mortarium întreg şi fragmente ceramice, a fost des10 G. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. 142, pl. LXXXII,
1, 2, cu bibliografia referitoare la acest tip de cuptoare.
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coperit un sestertius de la împăratul Traian, care datează incendierea casei, casă
ce nu a mai fost refăcută.
Cercetarea in continuare prin săpături arheologice sistematice a acestei zone
a oraşului roman, va scoa.te la lumină alte cuptoare pentru produs ceramică, campletind astfel cu date importante cunoştinţele noastre cu privire la viaţa economică
a municipium-ului roman precum şi cu privire la specificul producţiei de vase cerainice.
ALEXANDRU V. MATEI -

DAN TAMBA

6. CEH.CET ARI ARHEOLOGICE PE MAGURA MOIGRADUbUI,
CAMPANIA 1987.

l'e Măgura Moigradului au fost executate cercetări arheologice sistematice în
anul 1958-195911 şi în anul 1984 12. Pe Măgura Moigraduluil3 au fost descoperite in
decursul timpului mai multe piese de argint - tezaure de podoabe şi monedel4 ce
ilustrează bogăţia şi importanţa ·acestei dave dacice.
Campania de cercetare a anului 1987 a avut drept scop continuarea dezvelirii
suprafeţei de teren aflată in prelungirea spre nord-vest a acestei C.5/1984 şi ta nord
de peretele nordic al secţiunii S.1/1984, urmărindu-se identificarea şi cercetarea altor
gropi din cîmpul de gropi sesizat cu ocazia cercetărilor din anul 1984.
Au fost trasate două casete rectangulare C.6 şi C.7 care au dimensiunile:
5 X 4 m. fiecare, cu un martor de 0,50 m. intre ele, incepind din peretele nord-vestic al C.5/1984.
ln întreaga suprafaţă cercetată au fost identificate 3 gropi şi două vetre.
Stratigrafic terenul pină la cca. 0,20 m. adincime are o culoare neagră fără
multe m·ateriale arheologice, dar cele dislocate de vechile arături. Nu s-a putut surprinde un nivel de călcare foarte clar pentru epoca dacică. ln suprafaţa cercetată au
apărut pînă la 0.35-0,50 m. adincime (in raport cu panta terenului), Ul'Dlele de locuire din perioada neolitică. La cc·a. 0,55-0,60 m. adincime apare roca sterilă de culoare maro-gălbuie. ln caseta C.7 în colţul nordic pe o suprafaţă de 106X0,90 m.
apare o platformă cu bucăţi mari de chirpic de la o amenajare neolitică (buc. de
8X6X5 cm.), iar in aglomer·area de chirpic au apărut şi fragmente ceramice neolitice. Pe suprafaţa ambelor casete au apărut, începind de la cca. 0,30 m. adîncime,
fragmente ceramice neolitice şi sporadice fragmente ceramice dacice.
1n caseta C.6 zona centrală m. 2,65-5 - a apărut un strat de cultură subţire
intre 0,37-0,47 m. adincime aparţinîna epocii neolitice. La adincimea de 0,52 m.
în capătul casetei C.6 spre martorul către C.7 au apărut: fragmente ceramice dacice, fragment de la o fructieră dacică lucrată la roată, fragmente de oase arse şi
un fragment mai mare cca. 10 cm, lungime de la un os ars, precum şi mici bucăţi
de cărbune. Toate aceste materiale se concentrau pe o suprafaţă circulară cu di'a11 Pe platoul Măgurii Moigradului in anii 1958-1959, colectivul de cercet~re
condus de prof. Mihail Macrea a identificat 55 gropi care potrivit studiilor publicate în Materiale, 7, 1961, p. 361 sqq. şi 8 1962, constituie o necropolă dacică de
indner::a\JE
12 Al. V. Matei, în ActaMP, 10, 1986, p. 126-128, cînd au fost identificate alte
29 gropi, 5 vetre şi 2 cuptoare, gropi de acelaşi tip ca şi cele descoperite în 19581959. identificate ca gropi rituale. Tot în această campanie, pe latura de vest ·a
platoului au fost identificate urmele aşezării dacice cu urmele şanţului şi a palisadei de apărarl' ce înconjo'ară platoul, fiind identificată această aşezare cu Porolissum-ul dade pomenit de geograful antic Ptolemeu, în: Indreptar Geografic, III,
8, 1-4.
13 Măgura Moigradului este o formaţiune geologică de origine vulcanică formată din rocă eruptivă, avînd înălţimea de 504 m. Această colină singuratică nu
are legături cu nici un deal din apropiere, av:ind toate pantele formate abrupte
ia1· platoul central neted - are dimensiunile de cca. 350 X 250 m.
u Al. V. Matei in ActaMP, 3, 1979, p. 127 sq.
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metrul de cca. l m. care la adincimea de 0,50 m. nu i se putea surprinde conturul
clar, pămintul avind aceeaşi culoare peste tot. La cc·a. 0,60 m. adîncirne în această
supralaţă s-a putut surprinde conturul unei gropi circU!lare cu diametrul
de
0,72 m. Groapa cilindrică avea fundul plat la adîncimea de 0,80 m. Pe fundul ei
au 'apărut mici fragmente de chirpic şi piatră, care parţial provin de la vatra aflată
spre nord în imediata ei apropiere. Din groapă pe lingă fragmente mici de oase
arse au apărut cîteva oase mai mari nearse, precum şi fragmente de fa două fructiere dacice lucrate la ro"ată şi fragmente ceramice mici de la vase lucrate cu mina.
Această groapă numerotată G.31 (continuînd numerotarea
gropilor clin campania
anului 1984) a tăiat o mică porţiune dintr-o vatră aflată lingă ea spre nord. Această
vatră ·are diametrul de 0,65 m. este adîncită, fundul ei este la 0,54 m. adîncime. vatra propriu-zisă bine lutuită netezită şi arsă f. bine la roşu. Sub stratul de lutuială
a acesteia de cca. 2-3 cm. grosime, a apărut un strat compact de fragmente ceramice dacice şi bucăţi mici de piatră care formau suportul vetrei, ·a1 suprafeţei ei
făţuite. Acest strat forma de fapt baza pe care a fost realizată clin lut vatra propriu-zisă. Vatra pare să fi fost intens folosită, căldura de la foc a înroşit pe dţiva
cm. pămîntul de sub stratul de cioburi şi piatră. Vatra aparţine nivelului dacic de
locuire al zonei, potrivit materialului ceramic pe care ea a fost ccinstruită. Vatr'a
distrusă pe o mică porţiune de amenajarea (săparea) gropii G.31, se datează anterior gropii care o intersectem.:ă.
In colţul sud-estic ·a1 casetei C.2 a apărut o vatră circulară cu diametrul de
0,95 m, ce avea fundul la adîncimea de 0,48 m. Această vatră diferă de cea identificată lingă G.31, nu are postament făcut din piatră sau fragmente ceramice. După
pereţii uşor arcuiţi spre interior pare să fie mai mult un cuptor săpat în pămînt,
fragmentele multe de pămînt bine ars căzut din pereţi şi din boltă susţin această
afirmaţie, ar putea aparţine nivelului neolitic de locuire al zonei. Lingă această
vatră la marginea sud-estică a casetei C.6 a apărut clar conturată l'a adîncimea de
0,50 m. urma unei gropi G.30 care are forma albiată (alungită) cu lungimea ele
1,80 m. iar lăţimea de 0,60 m. la capătul estic şi de cca. 0,50 m. la capătul sudic.
Această groapă ca formă este similară cu gropile nr. 8 şi nr. 13 descoperite în campania anului 198415 , ea are fu~d I la cca. 0,80 m. adîncime în capătul vestic ~i la
0,75 m. în capătul estic. Din um lutura gropii (un pămînt închis la culo"are) au fost
recuperate cîteva fragll}ente de oase nearse şi mai multe fragmente foarte mici de
oase arse, acestea fiind distri uite peste tot în groapă cu preponderenţă spre capătul ei. ln capătul estic apare pe fundul gropii un fragment ceramic de la un vas
dacic - tip borcan - lucrat cu mina, în rest au apărut doar cîteva mici fragmente ceramice atipice. La capătul nordic în afara gropii a fost descoperită o ·altă ...-atră
care are fundul la 0,40 m. adîncime şi diametrul de 0,50-0,52 m. avînd faţa bine
lutuită. Parţial ace·astă vatră şi groapa G.30 au fost identificate în campania
de
cercetări din anul 1984 (vezi planul).
ln caseta nr. 7 colţul sud-vestic lingă G.31 la 0,65 m. aclîncime s-a conturat
clar groapa G.32. La adîncimea de 0,78 m. în groapă a ·apărut un strat de piatră
de dimensiuni mai mici, printre pietre a apărut cărbune şi urme de la rugul de ardere
precum şi oase arse şi fragmente ceramice dacice, parte din pietre prezentau urme
de fum şi ·arsură. Groapa G.32 este cilindrică cu diametrul de 0,97 m. iar fundul plat
la 1,40 m. adîncime. Pe fundul ei au apărut 4 bucăţi de pietre mai mari dintre care
două sînt mai afumate. La cca. 1,10 m. adîncime în groapâ au apărut şi fragmente
ceramice lucrate la roată şi cu mina. Oasele arse au apărut mai ales în stratul de
la 0,80 la 1,10 m. adîncime împreună cu stratul de pietre şi resturi de pămînt ars,
cărbune, resturi aruncate în groapă aduse de la locul de ardere.
Materialul arheologic descoperit în această camp·anie nu este prea bogat. Pe
suprafaţa celor două casete au fost descoperite două vîrfuri de săgeţi din fier la adîncimea de cca. 0,25 m., fără să se poată face vreo legătură directă cu gropile
cercetate în acest ·an. Adîncimea mică la care au apărut ne face să credem c{1 ele
aparţin nivelului dacic de locuire a platoului fiind pierdute accidental. MatPrialul ceramic descoperit în cele 3 gropi este foarte fragmentar, el este lucrat atît cu
mina cit şi cu roata, nu se pot întregi vase. Aeest material apare dispus în gropi
mai ales pe la mijlocul lor spre fund, nu există o anumită regulă în dispunerea lor.
Oasele arse şi nearse apar pe toat<l adîncimea gropilor mai ales împreună cu res13

Vezi: Acta MP, 10, 1986, p. 146.
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turile - pietre, cărbune, pămînt negru cu urmă de arsură, fragmente cer·aznice ce
au fost aduse de la locul de ardere (rug) şi aruncate în groapă.
După cum arată şi descoperirile din acest an, gropile aparţin după formă
la
două tipuri distincte: gropi circulare (cilindrice uşor lărgite spre fund) şi gropi albiate (alungite). Descoperirea în acest an a vetrei, în imediata apropiere a gropilor
nr. 31 şi 32 ("Vezi planul), care sigur aparţin nivelului dacic de locuire, vatră care
are fundul la 0,54 m. adîncime, aduce completări dar ridică de fapt probleme legate de rolul acestor vetre în jurul acestor gropi rituale.
După an'aliza în laborator a oaselor culese din cele 3 gropi, toate oasele recoltate şi cele arse şi cele nearse aparţin animalelor şi nu sînt oase umane. Prin urmare aceste gropi au un rol cultic legat probabil de anumite sărbători cu rol de
îmbunare a zeului pămîntulUi sau un cult ·a1 fertilităţii pămîntului, cult în care vetrele îşi aveau menirea lor iar în gropi se depuneau simbolic resturile arse pe aceste vetre sau cuptoare.
Cercetarea celor 3 gropi din anul acesta şi, în special recoltare'a tuturor oaselor arse şi nearse (cele care au rezistat operaţiunii de prelevare) şi analiza acestora în laborator, au adus date deosebit de importante cu privire la atribuirea acestor gropi. Analizele au dovedit că în aceste gropi nu sînt oase umane arse - deci
nu poate fi vorba despre morminte de incineraţie. Pe baza acestor analize considerăm cîmpul de gropi identificat în partea sud-estică ·a platoului Măgurii Moigradului - Porolissum-ul dacic aparţinînd unui cult ctonian practicat de daci în această
perioadă sec. I î.e.n. I e.n.
Cercetările ce vor continua în această zonă vor aduce completări şi lămuriri
cu privire la modul de pr·acticare a acestui cult, precum şi la relaţia dintre aceste
gropi şi aşezarea civilă identificată în partea vestică a acestui platou.
ALEXANDRU V. MATEI -

CORNELIA STOICA

VORL.!WFIGER BERICHT WNSICHTLICH DER ARCHliOLOGISCHEN
AUSGRABUNGEN UND DER KONSERVIERUNGS- UND
RESTAURIERUNGSARBEITEN, DIE liM DAKISCH-ROMISCHEN KOMPLEX
VON POROLISSUM IN DEN JAHREN 1986-1987 DURCHGEFUHRT WURDEN

(Zusammenfassung)
Die Ergebnisse der archăologischen Ausgrabungen und der Konservierungsund Restaurierungsarheiten, die in Porolissum in den Jahren 1986-1987 durchgefilhrt wurden, werden hier kurz vorgestellt. Archaologische Ausgrabungen wurden în folgenden Punkten des Komplexes durchgefilhrt (Abb. 1):
1. Torfestung auf dem Fericeberg; 1986-1987; ein Zollpunkt wurde hier entdeckt und teilweise ausgegraben. Abb 2.
2. Das Romerlager vom Gipfel des Pomătberges; 1986-1987; Abb. 3; latus
praetorii sinistrum; 1986; Abb. 4; praetentura sinistra; 1986-1987; im letzten Teil
des Romerlagers wurde eine Zisterne enthullt. Abb. 5-7.
3. Das Amphitheater; 1987; das Nordwesttor wurde hier entdeckt und teilweise ausgegraben; Abb. 8-12.
4. Stadt - Abschnitt OL; man untersuchte das Gebiet zwischen den Gebău
den OL 6 und OL 7, wobei das letztere teilweise ausgegraben wurde (1987)
5. Stadt - Abschnitt O; hier wurden einigen Ofen zum Brennen der Keramik
ausgegraben; 1987; Abb. 13-14.
6. Die dakische Siedlung von Măgura Moigradului (Moigrad Hohe).
In allen Făllen (auiler den Ofen) filhrte man Konservierungsarbeiten durch.
Am Amphitheater begannen die Restaurierungsarbeiten am Sudosttor und an den
Răurnen, die links und rechts davon liegen.
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Fig. 10. Poarta de Nord-\"est a amfiteatrului: intrarea: I. zidul nord-vestic al
ddul nord-estic al porţii (foto).
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Fit. 11. Poarta de Nord-Vest a amfiteatrului: 1. !ndiperea cu absidă din partea de NordVeet (foto) ; 2. Aspect al acoperişului prăbuşit al intrării.
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CONTRIBUŢII EPIGRAFICE LA CUNOAŞTEREA SISTEMULUI
VAMAL DIN PROVINCILLE DACICE. V AMA DE LA POROLISSUM

In anul 1976, în cursul săpăturiilor arheologice efectuate în complexul militar şi civil daco-roman de la Porolissum (Dacia Porolissensis)
Fig. 1 a fost identificată şi cercetată parţial o construcţie, numită de noi
provizoriu fortificaţie de poar,tă. Construcţia se află pe cel de al treilea
aliniament de apărare al complexuiluli, la intrarea principală în oraşul
roman, lingă şi la Sud de drumul roman care intra (sau ieşea) din complex. Fig. 2.
Dealul numit „Ferice" constituie un punct, mult mai ridicat decît restul terenului, în lanţul de dealuri care desparte păşunea satului Moigrad numită „Pomăt"
de terenurile situate la Nord-Vest numite „Selişte". Acest lanţ de dealuri constituie în acelaşi timp şi o cumpănă de ape între valea Pomătului şi afluenţii ei,
care curg spre Est, spre valea Agrijului şi între valea Moigradului, valea Ursoaia
pe de altă parte care curg spre nord-vest, spre valea Ortelecului. Zona era acoperită cu pădure tînără, tufişuri, în unele locuri fiind vizibile urmele săpăturilor
făcute de căutătorii de comori sau căutătorii de piatră pentru construcţii. In
capătul de sud est al punctului se afla o gro'apă mai mică, iar la marginea ei de
Nord, spre culmea dealului, se afla o groapă mare, avînd cam 10 m diametrul
gurii. Er'a vizibil că interiorul gropii a fost săpat, pămîntul fiind aruncat spre
porţiunea din mijloc, unde a form'at o movilă. Spre nord-est, în direcţia drumului
roman, se vedea o margine mai ridicată cu aspect de val, care însă se pierdea
spre colţul de Sud-Est. După curăţirea terenului s-a putut constata că avem de-a
face cu ruinele unei construcţii cu pfan patrulater. Marginile ridkate ale
terenului spre nord-est, spre nord şi spre nord-vest indicau, în mare, forma şi
chiar dimensiunile. Spre Nord se află culmea dealului, care constituie în acelaşi
timp şi direcţia aliniamentului interior de apărare al oraşului roman.
Săpături ·arheologice sistematice nu s-au mai executat în acest punct. In
anul 1986 au fost executat următoarele săpături arheologice:
- secţiunea FH 3 I; 62 X 1,50 m; orientată nord-sud, cu o mică deviere
spre nord-vest faţă de direcţia principală
- secţiunea FH 3 II; 65 X 1,50 m; perpendiculară pe prima; de la marginea
drumului roman; orientată est-vest (dar din cauza devierii primei secţiuni, are
şi aceasta o deviere de la direcţia principală).
- secţiunea FH III 3; 13 X 7 m; casetă pentru intrarea în fortificaţia pe
latura de sud; consta de fapt din trei c·asete longitudinale, despărţite între ele
prin martori de 0,50 m
- secţiunea FH 3 IV; 6 X 2,50 m; casetă executată Ungă capătul de est al
secţiunii I, porţiunea din afara zidului, pentru descoperirea şi scoaterea inscripţiilor căzute din zid
- secţiunea FH 3 V; c·asetă de 7 X 7 m; executată în interior pe lingă zidul
de nord, porţiunea centrală, pentru degajarea turnului.
In anul 1987 au fost executate următoarele săpături arheologice:
- secţiunea FH 3 VI; 10 X 7,50 m; constînd din trei casete paralele şi egale
de 10 X 2 m, despărţite între ele prin martori de 0,50 m; peste colţul de sud-e11t.
- secţiunea FH 3 VII; 10 X 7,50 m; peste colţul de sud-vest; constînd din
trei c·asete paralel şi egale de 10 X 2 m, despărţite între ele prin martori de
0,50 m.
In cele ce urmează vom prezenta o descriere succintă a profilelor secţiunilor
principale şi vom descrie fortificaţia cu principalele ei elemente:
Descrierea profilului secţiunii I (peretele de Nord-Est): rn. 0,0-5,00 la bază
strat de lut de culoare galbenă închisă, care constituie părnîntul neumblat; strat
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de nisip şi prundiş deasupra lui; str'at de dărîmare format din păm!nt
care conţine mortar, piatră măruntă, fragmente de ţigle şi olane; humus
actual, pămînt de culoare mai închisă, în care se mai află materiale arheologice
provenind din dărîmătura zidului; m. 5,00-8,00: la bază, str'at de lut galben de
culoare închisă; în faţa zidului, la m. 7;50-8,00 ln acest strat se află o adîncitură, umplută cu mortar; strat de nisip şi prundiş; strat gros de dărîmare cu
foarte multă piatră mare, mortar, ţigle, olane, pămînt cenuşos; humus 'actual,
în care pămîntul este plin cu mortar şi piatră; m. 8,00-8,90: zidul de piatră;
de carieră prinsă cu mortar; temelia este mai groasă, ea are spre exterior un
ieşind de, 0,10-12 cm; m. 8,90-15,25: la bază stratul de lut de culoare galben
închisă; nivel subţire de lut galben de culoare închisă deasupra lui; strat de lut
galben de culoare deschisă, nisipos avînd grosimea de 1,40 m lingă zid (m. 8,90)
şi cca 0,00 la capătul porţiunii descrise (m. 15,25); humusul actual este foarte
subţire constind doar din str'atul de iarbă crescut direct din lutul galben nisipos;
m. 15,25-17,00 pătrundere în formă de cerc în lutul virgin de culoare galben
închisă, umplută cu scurgere de pe val, fragmente de ţigle, mortar, pietre; deasupra acestei umpluturi, pămint lutos de culoare galbenă scurs de pe val ~i humus actual; m. 17,00-30/36: la bază stratul de lut de culoare galben închisă, care
constituie pămîntul neumbl'at; un strat de lut galben nisipos cu pătrunderi de
cărbune, arsură şi cenuşă; strat de lut cu foarte mult chirpic, cenuşă, fragmente
de ţigle; strat de scurgere de pămînt galben nisipos de pe val; humus actual;
m. 30/36-47: la bază stratul de lut galben de culoare închisă; strat de piatră de
carieră aşezată sistematic; str'at subţire de cărbune; humus actual; de la m. 40,00
la m. 46,50 peste stratul de humus actual a fost aruncat pămintul scos din interiorul turnului; acest strat conţine material arheologic (ceramică, piroane, etc.),
pietre, mortar, ţigle şi olane; m. 47,10--48,00 zid din piatră de carieră prinsă cu
mortar; m. 48,00-53,00: interior de turn, foarte deranjat; nu se păstrează nimic
din stratigrafie; groapa căutătorilor de como.ri a pătruns mai jos de nivelul superior al pămîntului neumblat; în pămîntul găsit în interior se aflau fragmente de
vase cer·amice, mortar, piatră, etc.; m. 53,00-53,90: zid de piatră scos; s-a mai
păstrat ultimul rînd din pietrele temeliei; m. 53,90-62: la bază stratul de lut de
culoare galben închisă; un strat subţire de humus antic; un strat de lut galben
tasat, intre m. 54,00-60,00, avînd la mijloc chiar un miez de pămînt roşu ars
sau cu aspect de pămint roşu ars; strat de lut galben deschis; strat îngust de lut
impregnat cu cenuşă; toate acestea împreună au aspect de val, al cărui culme
se situează între m. 55,00-59,00; după m. 62 începe panta n·aturală a terenului.
Descrierea secţiunii II: m. 0,00-7,75; la capăt pietrele marginale ale drumului
roman; strat de lut de culoare galben închisă care constituie pămintul neumblat;
strat subţire de mortar; de la m. 4 începe dărîmătura de piatră, mortar, cără
mizi şi ţigle amestecat cu pămînt scurs de pe val; humus actual format mai ales
din lut scurs de pe val; m. 7,75-8,60: zid din piatră de carieră; temelia mai
groasă, ave·a un ieşind de 20 cm; zidul se păstrează cca 1,00 m deasupra temeliei; m. 8,60-15,00: strat de lut de culoare galben închisă; strat subţire de humus
antic; strat de lut galben deschis nisipos, înalt de 1,20 m lingă zid şi 0,00 m la
m. 15,00) m. 15,00-15,17 adîncitură in lutul galben neumblat umplutură cu pă
mînt negru, chirpic, pietre, cărbune, etc.; m. 15,70-26,50: strat de lut de culoare
galben închisă; strat de humus antic foarte subţire de culo'are neagră; strat de
lut galben deschis în care au pătruns resturi arheologice (pietre, ţigle, cenuşă,
chirpici); strat de lut galben cu intruziuni de culoare neagră; strat de lut galben
cu mult chirpic, resturi arheologic'<'; grosimea 0,40 m; strat de humus actual; la
m. 20,50-19,50 str·atigrafia, , anterior descrisă, a fost întreruptă de un nivel de
pămînt negru afinat, care s-a impregnat şi în lutul virgin; este un pămînt negru
cu pigmenţi, piatră şi ţigle; strat de pietre albe şi vulcanice; strat de pămînt
deschis cenuşiu; strat de humus actual această porţiune constituie urma unui
drum; de la m. 26,50 pînă la m. 35,00 se repetă în mare stratigr'afia pe care am
descris-o pentru porţiunea 15,00-20,50; singura deosebire este că în nivelele superioare ale stratigrafiei (straturile de humus actual şi stratul de locuire cu chirpic) au fost antrenaţi mulţi dintre bolovanii din drum, fie datorită unor lucrări
agricole, fie datorită scurgerii pe panta terenului; m. 35,00-35,50 adîncitură in
stratul de lut neumblat umplută cu chirpic şi scurgere din stratul de locuire;
m. 35,50--42,00: la bază stratul de lut galben de culoare închisă; strat de lut galben
subţire
cenuşiu
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nisipos de culoare deschisă care alcătuia agger-ul; foarte aplatizat, probabil dascurgerii continue a pămintului lui pe pantă în jos mai ales datorită ploilor;
m. 42,00-42,75 zid din piatră de carieră; puternic înclinat spre exterior, datorită
presiunii agger-ului înălţimea temeliei este de 0,75 m; pietrele ei sunt prinse cu
mort'ar numai în partea exterioară; temelia are un ieşind de 10 cm; de la m. 42,80
stratul de lut neumblat prezintă o pantă continuă şi destul de accentuată spre
Vest identificată pînă la m. 55; nu s-a delimitat nici o nivelare a acestei pante;
dărîmătura cu pietre, mortar, pămînt cenuşos şi pămînt galben scurs din val se
întinde pînă la m. 48 după care se pierde.
Descrierea porţii de pe l"atura de Sud: se află la 12 m faţă de laturile de
Est şi Vest; dimensiuni miniaturale: spaţiul porţii 3,35-3,45 m între contraforţi
şi 3,60 între ziduri; bastionul de Est ieşit cu 1,50 m faţă de zidul de incintă;
3,70 X 5,65-5,70; partea interioară măsoară 3,80 m; grosimea zidurilor 0,720,75 m; spre spaţiul porţii are doi
contraforţi: unul situat la colţul interior
(0,85 X 0,25 m), celălalt la 2,50 m spre exterior (0,82 X 0,25); pe latur·a din spate,
la mijloc, are o intrare largă de 0,80 m; pragul intrării se află la nivelul temeliei
şi a fost nivelat cu un strat de mortar; zidul propriu zis se păstrează cam 0,75 m
peste prag, iar la încheietura bastionului cu zidul de incintă este înalt de 1,65 m;
colţul interior, laturile intrării au fost construite din cărămizi. Bastionul de Vest
este ieşit cu 1,30 m faţă de zidul de incintă; măsoară 3,60 X 4,05 m;, partea situată
în interior măsoară 3,40 m; grosimea zidului este de 0,75-0,82 m; dimensiunile
bastionului în interior sunt 2,00 X 4,00; spre spaţiul porţii are doi contraforţi:
unul la colţul interior (0,78 X 0,25 m), celălalt l"a 2,50 m mai în faţă; distanţa
între cei doi contraforţi interiori este de 3,00 m; pe latura din spate, la mijloc se
află o intrare largă de 0,80 m; pragul acesteia este la nivelul temeliei; uşorii
intrării şi contrafortul interior au fost construite şi cu cărămizi; cărămizile au
fost folosite în şiruri de cite două situate la 20 cm unul de altul. In interiorul
bastionului, lingă zidul din faţă spre colţ, a fost găsită o groapă, largă de 0,55 m
umplută cu pămînt galben cu urme de mortar. In bastionul de Est a fost găsită o
groapă largă de 0,50 m, umplută cu pămînt de culoare neagră, pietre şi cenuşă;
era plasată lingă zidul dinspre spaţiul porţii, aproiape de mijloc. Fig. 4.
Descrierea turnului de pe latura de Nord: dimensiuni 6,40 X 6,00 m în partea
exterioară; grosimea zidului 0,80 m probabil; întrucît noi
nu am găsit decit urma
zidului scos nu putem preciza grosimea; urma zidului scos era groasă de 1,00 m;
dimensiuni în interior 4,40 X 4,00 m este situat la 13,00 m de latura de Vest şi la
16 m de latura de Est;
Săpătnrile arheologice şi stratigrafia mai sus descrisă permit următoilrele
constatări cu c·aracter tehnic şi istoric:
1. Fortificaţia avea planul unui castru; dimensiunile_45,50 ><;_3QQ_m;_ latu:ile lungi erau orientate Nord-Sud; se află la 4,50/5,00 m de drumul care ieşea din
complex; latura de Nord era în acelaşi timp şi bar'ajul din zid al aliniamentului
interior de apărare; pe latura de Sud, în poziţie centrală se afla o poartă similară
cu cea a unui castru; pe latura de Nord, exact pe direcţia intrării porţii, se afla
un turn, adosat zidului de incintă; de la poartă la turn a fost identificat un
drum de piatră, larg de 3,00-3,50 m; de-o parte şi de alta a drumului au fost identificate urmele a două construcţii; lăţimea celei din partea de Est este de 8,00 m;
a celei din partea de Vest este de 6,30 m; lungimea construcţiilor nu poate fi precizată; capătul spre Sud al celei din jumătatea de Est se află la 11 m de zidul
de pe aceeaşi latură; dacă distanţa ar fi 'aceeaşi şi faţă de zidul de pe latura de
Nord atunci lungimea construcţiilor ar fi de 25 m; distanţa intre cele două construcţii este de 5,00 m (inclusiv drumul); intre construcţii şi marginea valului,
între construcţii şi drum se află şanţuri de rigolă, largi de 0,45-0,70 m; construcţiile au avut pereţi din chirpic, dar au fost acoperite cu învelitoare în două ape
cu ţigle şi olane. Fig. 3.
Construcţia pe care am descris-o mai sus reprezintă faza cu zid de piatră a
fortificaţiei de poartă. Pe baza arhitecturii porţilor, poate fi datată în perioada
Hadril!-nuş-:An1c:>l!inus__)'ius, mai probabil în vremea celui din urmă sau în ultimii
ani ai primului. !j:Ilp~r.:~.t~'1\1:aterialele arheologice găsite· în··nivelele superioare ale
stratigrafie1sprijină această datare. Pe baza materialului arheologic se poate afirma că viaţ'a construcţiei a durat cel puţin pînă la mijlocul secolului III e.n„ de
cind datează cele mai recente obiecte şi monete.
torită
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2. Probabil însă că înaintea datei -ridicării zidului de piatră a funcţionat a1c1
o fortificaţie cu incinta din val de pămînt. O fază anterioară zidului de piatră
a exiSlat
pe!attiraae-Nbrd şi -„·-rost reprezentată de valul de pămînt al
aliniamentului interior de apărare. Raportul intre acest val de pămint şi zidul de
piatră este foarte interesant. Pentru prima dată am intîlnit în Dacia situaţia în
care zidul de piatră nu a fost înfipt în p·artea exterioară a unui val de pămint
anterior, ci în partea lui interioară. Raportul stratigrafic intre cele două faze este
vizibil şi exact surprins în profilul secţiunii I. Mai puţin clare sunt, din cauza
calităţii pămintului din val, situaţiile care exprimă raportul între valul de pă
rnint şi zidul de piatră pe celelalte trei laturi. Totuşi, în secţiunea I, se vede clar
cum valul de părnint galben nisipos a fost tăiat în partea din faţă de groapa pentru
instalarea zidului de piatră. Această situaţie ne permite să susţinem, existenţa
unei fortificaţii cu val de pămint. Dimensiunile au rămas aproximativ aceleaşi şi
în faza cu zid de piatră, acesta reprezentînd doar o întărire a valului de pămînt.
Deşi suprafaţa în general încadrată de zid este mai mare, supr'afaţa efectivă de
locuire din interior a rămas aceeaşi; s-ar putea spune că cele două barăci din
interior au continuat să existe din faza precedentă.
---·- ----- ·
3. Destinaţia micii fortificaţii de poartă este greu de precizat numai după
aceste date arFieologice. După poziţia în cadrul aliniamentului de apărare ea,
avea fără infoială şi un rol defensiv. In interior însă nu am găsit urmele concrete ale nici uneia din unităţile militare care au staţionat la Porolissum. In
acelaşi timp însă, lingă peretele de Est, spre drum, am găsit, căzute cu faţa în
jos, două altare votive, 'ambele închinate de sclavi imperiali (servi villici) lui Iuppiter şi geniului vămilor sau procuratorilor care conduceau aceste vămi. Inscripţiile
au fost probabil montate în zidul de incintă, cu faţa spre drum. Ele erau căzute
cu faţa în jos, cum am mai spus, pe st'ătul iniţial de dărîmare. Aceste două
inscripţii constituie dovezi importante pentru determinarea destinaţiei acestei construcţii. Dată fiind prezenţa lor, situarea lingă drum la intrarea in oraş, care
juca rolul de poartă, construcţia ar fi putut juca rolul de punct de vamă.
Alt ar votiv; din gresie dură, nisipoasă, de culoare cenuşie închisă; dimensiuni 114,5 X 67 X 44 cm; în partea superio'ară are o adîncitură circulară
pentru arderea ofrandelor; adîncitura are o bordură lată; ea este încadrată lateral de două porţiuni cilindrice; deasupra cimpului cu text se a:tilă un fronton
triunghiular; între fronton şi cimp profilatură simplă; cîmpul inscripţiei măsoară
57,5 X57 cm; litere înalte de 4,5 cm în rîndul 1 şi 3,5 cm în rîndurile 2-11;
distanţa intre rinduri 1-1,5 cm: (Fig. 5-6).

oricum

PRO SALVTE
ET VICTORIA
I M P (eratoris) CA E S (aris) [M(arci)]
[a u r (elii) anto n i ni
co mm o di p (ii) f(elicis)]
AVG (usti) N (ostri) RE S T I TV
TORI COMMERC (iorum)
E T G E NI O P(u b li ci ) P(ortorii) I L L Y
R I CI C L(audius) XEN OP HON
P ROC (urator) AVG (usti) N(ostri) PER
MA R C I O N (em) E T P O L (ionem) V I L (licos)
Ligaturi în rîndul 1 E
A Ita r

votiv; din

+

T; în rîndul 9 H

+

O

+

N; în arîndul 11 E

+ T.

de culoare albă, gălbuie; dimensiuni
are o placă pentru ofrande; sub placă se desfăşoară două volute alcătuind un fel de fronton; una din volute a fost fracturată,
dar a putut fi reconstituită grafic; volutele se încheie la mijloc într-un motiv cordiform; sub fronton se desfăşoară o profilatură simplă spre cimpul inscripţiei; cimpul
cu text măsoară 61 X 58,50 cm; profilatură simplă există şi între cimp şi baza
patrulateră; litere înalte de 3 cm în rîndul 1 şi 2,5 cm în rîndurile 2-9; distanţa
Intre rînduri 1,5 cm; ligaturi: în rîndul 7 merele N
T; în rîndu-1 9 E + T. (F.ig. 7).
129x60x71 om; în partea

piatră

calcaroasă

superioară

+
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I -(ari) O(ptimo) M(aximo)
PRO SAL V TE IM P (eratoris) M(ar•i)
AVREL(ii) ANTONINI
AVG (usti) [co mm o di
pii fel (icis)] E T GEN I O P(ublid) P(ortorii)
TBC T I GAL I S I LLYR (1.ici~
P BOC U R A N TE [pompe
IO LONGO PROC(uratore)
A V G(usti) FELIX E T LV C(ius) VIL(jlici)
Atit identificarea arheologică a a!;a zisei fortificaţii de poartă cit şi conţim1tnl
inscripţiilor completează în chip fericit cuno5tinţele în legătură cu sistemul vamal
din provinciile dacice (Gostar 1951) şi în special cu existenţa şi organizarea vămii
de la Porolissum.

1. Construcţia numită de noi provizoriu fortificaţie de poartă pare
a fi de fapt locul unui punct vamal ( statţo _p_!)rtoiii). Numai astfel se
poate explica acum şi prezenţa inscripţiilor ridicate de sclavii vameşi
(servi villici). Existenţa unei statio la Porolissum, deşi încă neatestată
nominal, a fost presupusă de mai mult timp (Dobo 1940; p. 168, De Laet
1949, p. 217; Gosiar 1951, p. 170; Macrea 1969, p. 175; Dobo 1975, p. 150).
Prezenţa celor două inscripţii, numele celor patru servi villici, numele
procuratorilor vămilor, dedicaţiile către genius portorii, genius rectigalis
confirmă acum existenţa ei. Probabil că era un punct vamal tot atît de
important ca şi ceile de la Sucidava şi Dierna, de vreme ce toate trei erau
deservite de cîte o pereche de sclavi.
2. Judecind după planul de tip burgus al construcţiei, după organizarea ei în interior, după caracterul materialului arheologic (în spocial
armele din fier) acest punc't de vamă era păzit. In cele două barăci din
interior stationa probabil o mică unitet'eoe -arcasi. Nu stim dacă această
unitate era' special destinată-p;ffef piinctu1u1 -a-~--vamă. (stationarii; cf.
RE, VI, 1909, col. 1648-1649 Liebena:m; III A, 1929, col. 2221-2223
Larnmert) sau era un detaşament format din soldaţii uneia dintre numeroasele uni•tăti care stationau la Porolissum. înclinăm să 'Credem că cea
de a doua p~sibilitate este cea rnală, mai <:iles că un fragment de ţiglă
pare a prezenta o parte din numele incizat al cohortei V Lingonum.
3. Punctul vamal dle la Porolissum (statio portorii) a intrat în funcţie la începutul stăpînkii romane. Activitatea lui a fost permanentă şi
importanţa lui a crescut, de vreme ce pe la mij1ocul secolului II e.n. s-a
simţit nevoia să fie reci:mstruit în (piatră. Dacă acceptăm această ipoteză
atunci în seria de stationes sigure sau presU1Puse, situate de-a-lungul drumului imperial Dierna - Porolissum, mai avem acum încă una sigură.
4. Vameşii (servi villici), în mod sigur sclavi ai împăratului sunt
atestaţi pentru întîia oară la Porolissum în mod cert. Prima pereche, formată din Marcion şi Pollio par să fi funcţionat în perioada de început a
domniei lui Commodus, mai exact imediat după anul 180 e.n. cînd acesta
primeşte numele de Antoninus, şi respectiv de Pius (183 e.n.). Cea de a
doua pereche este formată din Felix şi Lucius. Dacă tit'lurile de Pius
(183 e.n.) şi Felix (185 e.n.) au fost bine întregite atunci inscripţia datează din partea a doua a domniei lui Commodus. Unul din aceşti sclavi
vam~i mai apare odată într-o inscripţie la Porolissum. Un altar votiv
ridicat în cinstea zeiţei Fortuna a fost dedicat de un Felix aug(usti)
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n(ostri) vil(licus) (C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8, 19, 37 - 1940; · p. 123,
nr. 1). Credem că acest Felix este una şi aceeaşi 1persoană cu sclavul cu
acelaşi nume din inscr~pţia descoperită de noi. Astfel, această inscripţie,
mai demult descoperită, poate fi datată şi ea în jurul aniior 185-190
e.n. Pot fi acum lăsate fa o parte obiecţiile lui I. I. Russu (SCIV, 4, 3-4,
1953, p. 792) care presupunea ·că Felix ar putea fi un sclav de domeniu
agricol. Tot în acest context mai trebuie reluată o inscripţie de la Porolissum. Este vorba de o inscr1pţie funerară cu următorul 'text: D(is) M(anibus) I EUFEMVS VIK(arius> I PEREGRINI VIX(it) / ANN(is) XXV
/ ERASTVS CONSERVO P(osuit) (C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8, 19371940, p. 325, nr. 5). N. Gostar (Gostar 1951, p. 179) susţinea că inscripţia
nu se referă la vameşi. Nouă însă ni se pare foarte probabil ca Eufemus
să fi fost un vicarius al lui Peregrinus, 1care era villicus. Aşa pare
să
creadă şi A. Dobo (Dob6 1975, )p. 150). Oricum funcţia de vicarius villici
este frecvent atestată, iar prezenţa unui vicarius la Porolissum nu ar fi
deloc surprinzătoare, cu atît mai mult cu dt se 1pare că avem de a face
cu un serviiciu vamal foarte activ. S-ar putea chiar să fie vorba de o
familia vectigalis, care cuprindea pe viill.i'Ci şi pe ajutoarele lor (dispensator, contI'ascriptor, scrutator, ek.). Dacă luăm în considerare toate
aceste lucruri devine cert faptul că la Porolissum a existat o statio portarii deosebit de importantă şi pentru .care avem atestaţi mai mulţi servi
villici (Maocion, Polio, Felix, Lucius, Peregrinus), un vicarius villici (Eufemus) şi probabil un coleg (poate tot vicarius!) (Erastus). Numele de
Felix mai apare ca villicus şi la statio Miciensis (Dobo 1940, p. 179, nr.
83; Gostar 1951, p. 168). Nu credem însă că este una şi aceeaşi :persoană
cu cea de la Porolissum. Numele de Felix (1traducere a cuvîntului grecesc Eutyches) era foarte frecvent folosit printre sdavii imperiali.
5. Împăratul Marcus Aurelius Antoninus Commodus apare de fiecare
dată în califate de conducător unic al Imperiului. In ambele cazuri numele lui a fost martelat, ras, de pe inscripţii. In primul caz a fost ras
numele întreg: MARCVS AURELIUS. ANTONINVS COMMODUS rămî
nînd din toată tirtulatura doar AUGUSTUS NOSTER. In cea de a doua
inscripţie a fost ras numai COMMODUS PIUS FELIX. Martelarea s-a
·petrecut probabil în cursul anului 193 e.n., după asasinarea lui dnd Senatul a ordonat damnatio memoriae 1pentru 'toate monumentele lui. Mai
importante dintre titlurile menţionate în inscripţiile de la Porolissum
este acela de restitutor commercii sau restitutor commerciorum. Acest
ti'tlu nu mai apare în alte inscripţii şi nici în izvoarele literare. Foarte
probabil că, în .cazul Daciei POll"ollissensis, acest titlu a fost incizat pe inscripţie ca urmare a măsurilor luate de împărat pentru refacerea drumurilor, pentru asigurarea căilor comerciale după aşa numitele războaie
marcomanice (Dio CaS'sius, LXXII, 3).
6. Sunt atestaţi doi pocuratores augusti. Primul Tiberius Claudius
Xenophon, Papiria tribu este cunoscut din mai multe inscripţii (CIL,
III, 8042; Dobo 1940, p. 157, nr. 3); procuratura lui 1pare a data din prima parte a domniei lui Corn.modus. Titlul complet purtat de el era pro1

curator augusti publici portarii Illyrici per Moesiam Inferiorem et Dacias
III. A!ceastă funcţie a existat din vr~m'ea lui Cotnmodus pînă sub Philipus Arabs (Pflaum 1974, p. 30, 41}. Cel de al doilea procurator se nu-
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mea Pompeius? (sau Pomponius?) Longus şi este necµnoscut .. Nici nu
suntem ·prea siguri pe lectura nomen-ului. S-ar putea să fie şi el printre
primii procuratori imperiali ai vămilor.
7. Din inscripţii mai apar cîteva date interesante. Mai întîi este menţionat un Genius publici portarii Illyrici, neatestat pînă acum. A. Dobo
(Dobo 1940, p. 182, nr. 93) cunoaşte doar un Genius. Apare apoi la Porolissum un genius publici portarii vectigalis, pe care A. Dobo (Dobo
1940, p. 177, nr. 69) îl cunoaşte doar sub forma de splendidissimus vectigal. în acelaşi context„ credem, ar putea fi citită ·altfel şi inscripţia de
la Veţel (= Micia) (DobV 1940, nr. 83 = !DR, III, 3, nr. 102) unde în
loc de genio p(opuli) r(omani) et comercii propunem a se citi genio p(ublici) p(ortorii) et comercii, caz în care se expli'că mai bine şi calitatea
celui care a ridicat altarul (Felix servus villicus stationis).
Cele două inscripţii descoperite la Poroli:ssum lingă zidul postului de
vamă precum şi irezultatele săpăturilor arheo1ogice executate la
acest
post aduc deci contribuţii importante pe de-o parte la ·precizarea exisrtenţei unui punct vamal Ja Porolissum, iar ipe de altă parte la felul organizării vămii în acest 'loc, şi, mai mult, la funcţionarii serviciului vamal regional (publicum portorium IUyrici).
·~ii!. „~' -~':...' „ -· ..
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EPIGRAPHISCHE BEITBXGE ZUK KENNTNIS DES ZOLLSYSTEMS
AUS DEN DAKISCHEN PKOVINZEN. DEK ZOLL
VON POROLJSSUM
(Zusammenfassung)
In den Jahren 1986 und 1987 wurde in Porolissum ein Bau entdeckt
und teilweise erforscht, der sich auf der dritten Verteidigungslinie der Stadt befindet (Abb. 2). Der Bau wurde provisorisch Torfestung genannt, da er sich an
Eingang zum Komplex, neben dcm romischen Weg befindet. Der Bau halte den
Plan eines burgus, mit Tor an der Sudseite und Zwisechenturm an der Nordseite;
AusmaBe: 45,50X35 m; im Innern, entlang cines Weges I?efanden sich z'W'e.i Baracken. Abb. 3. Die Festung hatte zwei Bauphasen. In der ersten Phase war sie
von einem Erdwall umgeben. In der folgenden Phase wurde eine Steinmauer errichtet. Nach den Analogien des Torplans (Abb. 4) zu urteilen, wurde cler Bau
mit Steinmauern um die Mitte des 2. Jh. u.Z. errichtet. Das Leben des
Baus
alauerte wenigstens bis Mitte des 3. Jh. u.Z. Neben der Ostmauer fand man zwei
lnschriften. Abb. 5-6; 7. Die Inschriften wurden von den servi villici zur Zeit
des Kaisers Commodus im Namen der Prokuratoren des Zollamtes aus Illyricum
aufgestellt. Das Vorhandensein der Inschriften und deren Inhalt ermoglic.hte es
dem Verfasser zu behaupten, daB der „Torfestung" genannte Bau eigentl~do. ein
Zollpunkt (statio portarii) fiir Porolissum w'ar. Von diesen Daten ausgehend, macht
der Verfasser einige Erwăgungen historischen und chronologischen Charakters
hinsichtlich der Organisierung und Funktionierung des Zolldienstes im allgemeinen in Dakien und speziell in Porolissum und schlagt auch fiir die Inschrifte• von
Micia (!DR III, 102) eine zutreffendere Lesart vor.
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Fit. 5.

Inscripţia

nr. I (foto).
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DESCOPERIRI MONET ARE ANTICE !N TRANSILVANIA (XV)

Articolul prezintă 32 de descoperiri monetare din localităţi din
Transilvania. Piesele sînt păstrate în muzee sau în colecţii particulare.
Lista localităţilor şi descoperirilor este următoareat.
ALBA JULIA

1. As, sec. I (Vespasian?), foarte uzat. G = 7,70. Descoperit pe B-dul Transilvaniei, bi. A 2, în pămîntul ce umplea locuinţ'a nr. 10 (datată în secolul XVII)
în vara anului 1987. Mz. Alba Iulia.
2. Dupondius, sec. II (Hadrian?), foarte uzat. G = 8,48. Descoperit pe B-dul
Transilvaniei, bl. A 2, într-o locuinţă romană cu cuptor, în iunie 1987. Mz. Alba
Iulia.
3. Piesă de bronz emisă la Callatis, sec. II-III e.n. Pick, p. llO, nr. 288 şi
idem, p. 93-94. G = 3,36. Descoperită pe B-dul Transilvaniei în timpul lucrărilor
de deplasare a blocului A 2 în vara 1987. Mz. Alba Iulia
4. Gordian III, denar suberat, fragmentar, Roma, 241-243 e.n. RIC. IV/3, p.
27, ll4. Descoperit pe cărarea de la sud de Casa de Cultură din „Cetate", în vara
anului 1987. Mz. Alba Iulia
BERGHJN (jud. Alba)

Din cimitirul dacic de epocă romană din locul numit „ln peri" provin 5
piese.
5. As foarte rău păstrat, sec. I-II e.n. G = 10,05. Secţiunea IV, 1977, din
pămîntul aruncat. Mz. Alba Iuli'a
6. As, sec. I-II, foarte rău păstrat. G = 6,82. Secţiunea IV,· 1977. Mz. Alba
Iulia
7. As, sec. II (Hadrian?) foarte rău păstrat. G = 7,50. Secţiunea XVI, 1979,
m 353. Mz. Alba Iulia
8. Severus Alexander. As, Roma, 230 e.n. BMC, VI, 637. G = 8,25. Secţiunea
VII, 1978, din pămîntul aruncat. Mz. Alb'a Iulia
9. Antoninian suberat de la mijlocul secolului III (Gordian III?) foarte rău
păstrat, fragmentar. Descoperit într-un mormînt de incineraţie. Mz. Alba Iulia
BLAJ (jud. Alba)

10. Imitaţie după o tetradrachmă thasiană cu sigla M. G = 15,72. Descopeîn satul Ciufud-Izvoare, acum cartier al oraşului Blaj, pe dealul Ciufudului,
în locul „Vii", în 1978. Mz. Alba Iulia
rită

In lucrarea de faţă folosim următoarele abreviaţii în afara celor din lista
a volumului.
Pick = B. Pkk, Die antiken Milnzen von Dacien und Moesien, I/l, Berlin, 1898
RIC
H. Mattingly - E. A. Sydenham - C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, IV/3, London, 1949.
BMC
Coins oJ the Roman Empire in the British Museum (I, H. Mattingly,
London, 1976; II, H. Mattingly, London, 1966; III, H. Mattingly,
London, 1963; IV, H. Mattingly, London 1968; VI, R. A. G. Carson, London, 1976)
Ceka
H. Ceka, Questions de numismatique Jllyrienne, Tirana, 1972
Mz
muzeul
1

<le

abreviaţii
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11. Traian, dupondius rău păstrat. G = ·9,10. Descoperit Ungă şosea, în gră
dina casei cu nr. 165, cu ocazia unor lucrări de construcţie. Colecţia particulară.
Pe terasa de la nord-est de sat în zona c·arierei de pietriş s-au identificat
urmele unei aşezări romane şi s-au descoperit treL monete .
. 12. Traian, as, Roma, între 104:-111. BMC, III, . p. 189, nr;. 891. G
8,00. In
colecţia Şcolii Generale din Biia, corn. Şona.
.
·
13. Severus Alexander, denar suberat, Roma, 222 e.n. BMC, VI, 13. G = 3,18.
Colecţie particulară.

14. Severus Alexander, denar, Roma, 225 e.n. BMC, VI„ 232. G == 3)8. Colecţie
particulară.

DIN LOC NEPRECIZAT (de pe teritoriul satului).

15. Traian. dupondius. foarte
MEDIAŞ

16.
coperită

OCNA

rău păstrat.

G

8,30. Mz. Aiud.

(jud. Sibiu)
Drachmă

de Apollonia de tipul Ariston-Lysenos. Ceka, 27. G
pe terenul ce se mărgineşte . cu satul Moşna. Mz. Mediaş.

MUREŞ

2,70. Des-

(jud. Alba)

17. Faustina Senior, as, Roma, 141-161 e.n. BMC, IV, p. 252, 1581. G
Mz. Aiud
PETREŞTI (:Jud. Alba);

sat înglobat la

9,68.

oraşul Sebeş.

18. Tiberius, denar, Lugdunum, 26-37 e.n., BMC, I, p. 126, 46; p~ntru datare
BMC, I, p. CXXX. G = 3,59. Descoperit în noiembrie 1978 pe locul numit „Sub
piatră" între linia ferată şi marginea pădurii, pe versantul de est al dealului „Netotul". Mz. Alba Iulia.
19. Vespasian, denar, Roma, 72-73 e.n. B.MC, li, p. 12, 65. G = .2,85. Descoperit în locul „Groapa galbenă~ prin 1972 sau 1973. Mz. Alba Iulia.
MOIGRAD (cam.

Mirşid,

jud.

Sălaj)

20. As foarte uzat, sec. I e.n. Descoperit pe „Pomăt" în castrul mare.
21. As foarte rău păstrat, sec. II (Faustina Senior?). Descoperit pe „Pomăt",
castrul mare.
22. Traian, denar, foarte rău păstrat, descoperit pe drumul spre satul Jac.
23. Caracalla, denar de billon, foarte rău păstrat. Descoperit pe .terasa sanctuarelor.
24. Elagabal, denar foarte rău păstrat. Descoperit pe „Pomăt", castrul mare.
25. Severus Alexander, denar, Roma, 223 e.n. BMC, VI, 122. G = 2,80. Descoperit pe drumul spre satul Jac.
26. Severus Alexander, denar, Roma, 226 e.n. BMC, VI, 341. G = . 2,95. Loc
de descoperire neprecizat.
27. Iulia Mammaea, denar, foarte rău păstrat, fr'agmentar. Descoperit pe terasa palestrelor.
.
28. Gordian III, antoninian foarte rău păstrat, fragmentar. Loc de .descoperire neprecizat; se ştie doar că a fost descoperit pe de'alul „Pornăt".
29. Gordian III, denar, Roma, 241 ·e.n. RIC, IV/3, 127. G = 3,05. Descoperit
pe dealul „Pornăt", fără altă precizare~
30. Filip Arabul, antoninian, . foarte rău păstrat, fragmentar. Descoperit pe
dealul „Pomăt".
Piesele nr. 20-30 se află în colecţii particulare.
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VALEA SASULUI (com. Şona, jud. Alba)

J1. As republican de bronz, foarte uzat, emis probabil la Roma, pe la jusecolului II i.e.n. G = 17,35. Colecţie particulară.
32. Otacilia Severa, antoninian, Roma, 246-248 e.n. RIC, IV/3, p. 83, 125 c.
G = 4,15. Mz. Alba Iuli'a.
mătatea

EUGEN CHIRILA -

MIHAI BLAJAN

ANTIKE MUNZFUNDE IN SIEBENBURGEN (XV)
(Zusammenfassung)
Es werden 32 Einzelfunden aus Siebenbiirgen veroffentlicht. Die Miinzen
wurden im Rahmen der Fundorte chronologisch eingeordnet. Die Miinzen Nr. 1-2,
4-7, 9, 11, 15, 20-24, 27-28, 31 sind schlecht erhalten.
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POROLISSUM- CHEIA DE BOLTA A APARARII
DACIEI POROLISSENSIS

Se împlinesc 10 ani de cînd am început cercetări arheologice la
Porolissum (sat Moigrad; jud. Să!laj)l cel mai important punct militar
din partea de Nord a Daciei şi, probabil, capitala Daciei Porolissensis2 •
In tot acest răstimp, combinînd săpăturile arheologice .propriu zise din
castru cu cercetarea zonei din jurul Porolissum-ului, prelucrînd materialul arheologic din săpăturile mai vechi ca şi cel din propriile noastre
săpături, am ajuns la o serie de constatări în legătură cu modul de organizare al apărării romane la Porolissum, fortificaţiile şi sistemul defensiv propriu al complexului şi garnizoana aşezării, rolul jucat de ea
în apărarea provinciei nordice.
De la bun început trebuie să menţionăm că cercetărHe arheologice
la Porolissum sunt departe de a fi încheiate, că, în general, constatările
pe care le vom expune mai jos sunt rezultatul unei faze de început a
cercetărilor şi au caracter preliminar. Mărturisiim însă că nu ne-am putut reţine dorinţa de a comunica cu un ceas mai devreme specialiştilor
în istorie veche, ,celor interesaţi de istoria iacului aceste prime rezultate.
Vom încerca să prezentăm aici pe scurt concluziile la care am ajuns: (1) cum
a fost alcătuit sistemul defensiv al provinciei in general şi (2), in special, frontul
ei de Vest; (3) cauzele care i-au determinat pe Romani să fortifice în mod speci'al
Porolissum, (4) o privire generală asupra fortificaţiilor de la Porolissum cunosccute acum; (5) o prezentare scurtă a principalei fortificaţii: castrul de pe vîrful
d. Pomăt; (6) evoluţia grupului de trupe romane care a staţionat aici.
1. Sistemul defensiv al provinciilor Dacia a fost orientat spre Nord, Est şi
Vest3. Fig. 2. In acest cadru Dacia Porolissensis a preluat în întregime apărarea
graniţei de Nord şi parţi'al pe cea din Nord-Vest şi respectiv Nord-Est. Sistemul
defensiv al provinciei a fost alcătuit din limesul propriu zis (graniţa fortificată),
cîteva fortificaţii intermediare, iar în centru a fost construit castrul pentru legiune de la Turda (Potaissa). In exterior pe limes staţionau unităţi mixte, intre
c·are predomina infanteria uşoară; în castrele de pe linia intermediară staţionau
exclusiv unităţi de cavalerie; in centrul sistemului defensiv staţiona o legiune,
unitate de infanterie grea prin excelenţă4 • Sistemul defensiv, conceput astfel, a început să fie alcătuit foarte devreme. Atestarea unei unităţi militare la Porolissum
!n anul 106 e.n. (IDR, I, D I) şi apoi la Porolissum, Buciumi, Românaş, Romita,
Bologa la 110 e.n. (IDR, I, D II) dovedesc acest lucru. Arheologic s-a putut demonstra că la Porolissum-Pomet, Porolissum-Citera, Buciumi, Bologa există o
1 In legătură cti săpăturile arheologice şi cercetările de teren executate după
anul 1977 au fost publicate mai multe rapoarte: ActaMP, 4, 1980, p. 81-100 (pentru
anii 1977-1979); 7, 1983, p. 119-140 (pentru anii 1980-1982); 10, 1986, p. 118-156
(pentru anii 1983-1985) 12, 1988, p. '147-158 (pentru anii 1986, 1987); vezi in mod
special ActaMP, 7, 1983, p. 159-190 (propuneri de restaurare grafică pentru unele
construcţii din castrul de pe d. Pomăt).
2 Pentru date mai vechi în legătură cu Porolissum vezi RE, XXII, 1953, col.
266-270 s.v. Porolissum (C. Daicoviciu).
3 ln legătură cu sistemul defensiv al Daciei vezi N. Gudea, în ANRW, II, 6,
Tilbingen, 1977, p. 849-887.
4 I. Ferenczi, în ActaMN, 5, 1968, p. 93.
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primă fază de construcţie la
diat după cucerire5• Oricum

castre ce datează din vremea lui Traianus, anu imeeste sigur că în anii 119-124 e.n. cind este atestată
provincia Dacia Porolissensis, to'ate trupeţe cunoscute ca staţionînd în provincie
erau prezente6• O etapă de construcţie a crlstrelor de piatră s-a petrecut pe la mijlocul secolului II e.n. 7 • Următoarea mare etapă de construcţie la castre s-a petrecut aici, se pare, numai la începutul secolului III e.n. 8 • Sistemul înaintat de
turnuri de pîndă şi observare de pe limes nu poate fi datat cu certitudine. Este
sigur însă că după mijlocul secolului II e.n. el consta din turnuri de piatră. Există chiar indicii că la început au fost construite, provizoriu probabil, turnuri din
lemn. De la Crişul Repede pînă la Someşul Mare au fost identificate 66 turnuri,
cinci sectoare de baraje şi opt burgi. Fig. 3. In ·cadrul acestei linii înaintate complexului de la Porolisswn îi revenea o zonă de .observaţie largă spre exterior, care
cuprindea şi toate punctele înaintate dintre castrele de la Românaş şi Tihfrn 9 •
Fig. 4.

. Cercetările efectuate în aşezările Dacilor liberi din partea de Vest a Munţi
lor Mese~ au stabilit că multe clin ele se grupează în faţa trecătorilor. Materialul arheologic din aceste aşezări (puternic influenţat şi „impregnat" cu elemente de cultură materială romană), dispunerea aşezărilor pe teren în strînsă legătură cu ororganizarea limesului a făcut pe unii cercetători să considere că aceste a~ezări
·au fost integrate în apărarea provinciei, constituind o zonă tampon10.
2. Sectorul de nord-vest al limesului începea de la Crişul Repede (Bologa) ~i
se încheia la cotul Someşului Mare (Tihău-Surduc). De la trecătoarea de pe Crişul Repede spre nord, provincia era despărţită de lumea barbară prin Munţii
Meseş, care alcătuiau o coamă înaltă, continuă (rel'ativ) cu denivelări puţine, cu
posibilităţi uşoare de trecere numai pe la mijloc (v. Ragului), aproape de cap{1tul
de nord (v. Ortelecului) şi chiar la capete (v. Crişului Repede şi a Someşului Mare).
Inălţimea medie a culmei este astăzi de 200 m spre provincie (est) şi 350 m spre
barbaricum (vest). La capetele lanţului muntos sunt trecători pe ape (v. Crişului
Repede, v. Someşului Mare, v. Ortelecului), iar la Poic şi Ciumărna sunt pasuri
înalte de culme. De la Someşul mare spre Est începe Culmea Preluca, pe care se
află linia înaintată de turnuri a sectorului de Nordu; iar de la Crişul Repede spre
Sud continuă graniţa de Vest ·a provinciei, ale cărei elemente sunt încă numai
parţial cunoscute12.
Romanii au folosit din plin relieful pentru a organiza aici apărarea. Pe culmea Munţilor Meseş a fost construită linia înaintată de turnuri; în interior, la poalele munţilor, în dreptul trecătorilor m·ari au fost construite castrele, legate între
ele prin turnuri; în dreptUl trecătorillor mai mici au fost ridicaţi burgi. Principiul
defensiv a constat în supravegherea teritoriului spre vest şi nord prin sistemul

de observare şi blocarea tuturor posibilităţilor de trecere prin fortificaţii, aşezate
în aşa fel incit trupele să poată acţiona preventiv.

3. ln dreptul localităţii Moigrad, culme'a Munţilor Meseş a suferit o prăbuşi
re tectonică mare, prin care valea Ortelecului curge spre Est; aici s-a format cea
mai largă trecătoare a Carpaţilor Apuseni, folosită ca drum comercial din cele
mai vechi timpuri (drumul chihlimbarului în epocile preistorice, drumul sării din
epoca bronzului pînă în evul mediu şi mai tîrziu, (sec. XVIII-XIX) drum roman care
lega provincia Dacia de provincia Pannonia)1 3 • Dacii au fost, se pare, cei dintîi care
au înţeles valoarea strategică a trecătoarei: au ridicat cetăţi în sp·atele ei (Druia,
5

N. Gudea, în AIIA, 18, 1975, p. 71-87.
/DR, I, D 1, p. 69-72.
7 M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 223.
s M. Macrea, în SCIV. 8, 1, 1957, p. 225, 238-242; N. Gudea, în ANRW, II, 6,
1977, p. 86:>---866.
0 N. Gudea. în ActaMP, 9, 1985, p. 143-218.
10 Al. V. Matei, în ActaMP, 4, 1980, p. 241-243.
11 I. Ferenczi, în Limes 9 Mamaia, p. 201-205.
12 ln general nu se cunoaşte exact traseul graniţei la Sud de Crişul Repede;
pentru traseul în general vezi N. Gudea, op. cit.; pentru detalii în legătură cu
fortificaţiile vezi S. Dumitraşcu, în ActaMN, 6, 1969, p. 483-391.
13 K. Miller, Itineraria Romana, Ri:imische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeri'ana, Stuttgart, 1916 (VIII, 1-3).
6
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(Şimleu, Marca) sau chiar în trecătoare
Măgura s-a numit PorolissumH; Imediat

după cucerire Romanii au preluat aproape integral apărarea trecătoarei, au extins
această apărare şi au fortificat locul în sistemul caracteristic roman.

4. Porolissum s-a integrat perfect în sistemul defensiv general şi în sistemul
limesului în special. Iată, pe scurt prezentate, elementele apărării lui: Fig. 5.
a. Linia înaintată de turnuri de pîndă şi semnalizare a complexului care se
îmbină (dacă nu chiar se suprapune aici) cu linia înaintată de turnuri a limesului. Oricum în fata Porolissum-ului această linie înaintată a devenit foarte densă
şi chiar complex organizată.
b. o serie de baraje aşezate în serie care asigurau blocarea apro'ape totală a
căilor de trecere dinspre Vest spre Est: aliniament de apărare exterior alcătuit
din: a. val de pămînt (sau poate chiar zid de pi'atră?) d. Corniştea - d. Măguri
ţa; b. zid de piatră d. Măguriţa pînă la v. Ortelecului; c. val de pămînt v. Ortelecului - d. Poguior.
c. aliniament de apărare interior continuu cu mai multe sectoare: J. val de
pămînt ·cu şanţ d. Poiana Moigrădanilor d. Ferice, avînd un subsector dublu pe
o lungime de 300 m lingă d. Comoară; II. zid de piatră d. Ferice - d. Citera; III.
val de pămînt d. Ferice - d. Ciucioaiei; IV. val de pămint d. Ciucioaiei - d. Citeră;
V. val de pămînt cu şanţ d. Citeră - v. Ortelecului. Intr-o fază, care pare
a data după mijlocul secolului II e.n„ sectoarele III şi IV au fost sco·ase din uz,
construindu-se sectorul II.
d. fortificaţii mai mici (de tip turris) sau mai mari (de tip burgus) încadrate
în linia de baraje: turnuri pe aliniamentele: I, II, III, IV; burgi pe aliniamentele
II, V (d. Ferice, Roata Dungii, Şcoală); asemenea fortificaţii mai mari au fost construite şi intre aliniamente: d. lui Ionaş sau chiar în trecătoare, pe prima linie de
apărate: Fîntina Suşigul ui.
e. fortificaţii mari, sedii ale trupelor care au staţionat permanent: pe vîrful
d. Pomăt, pe vîrful d. Citera, pe Coasta Citerii; între acestea trebuie încadrat şi
castrul de la Romita, situat la 2,5 km de Pomăt.
Datele arheologice de care dispunem azi în legătură cu elementele acestui
sistem sunt încă puţine; au fost cercetate parţial: zidul barajului exterior (Măgu
riţa) cu burgus-ul de la Fîntîna Suşigului1 5 ; sectorul I al aliniamentului interior
şi zona cu val dublul&; sectorul V al aliniamentului interior1 7 cu burgi de la Şcoa
lălB şi Roata Dungiit9. Foarte recent a fost cercetat (sau mai exact a început să fie
cercetat) burgus-ul de pe d. Ferice. Mai numeroase sunt d'atele în legătură cu fortificaţiile mari: castrul de pe vîrful d. Pomăt, castrul de pe vîrful d. Citera 20 şi
fortificaţia
de pe Coasta Citerii21. Toate aceste fortificaţii prezintă citeva trăsături
comune: sunt foarte aproape una de alta; sunt aşezate pe vîrfuri, în pante şi pe
terenuri puternic denivelate; nu au surse de apă în interior. Poziţiile lor sunt neobişnuite pentru castre. Se poate afirma că în cazul lor necesităţile strategice au
eliminat aproape cu totul criteriile „clasice" de alegere a locului pentru construirea unui castru. Fig. 6.

5. Castrul de pe virful dealului Pomăt este cel mai bine cunoscut între toate
de la Porolisswn; a fost cercetat în mai multe etape22, iar din 1977
am efectuat aici săpături arheologice în fiecare an, dublate de lucrări de conservare şi chiar de restaurare. Fig. 7.
fortificaţiile

u N. Gudea, Porolissum. Res Publica Municipii Porolissensisum,
1966.

Bucureşti,

15

N. Gudea, în ActaMP, 9, 1985, p. 177-176.
M. Macrea şi colab., în Materiale, 7, 1961, p. 376-377.
17 M. Macrea şi colab., în Materiale, 8, 1962, p. 493-494.
1s

ia Idem., p. 494.
Idem.

19

M. Macrea şi colab., în Materiale, 7, 1961, p. 372-376.
Săpături inedite executate de M. Rusu.
22 Primele -cercetări în anii 1939-1940: L. Ghergariu, în ActaMP, 4, 1980, p.
77-79; E. T6th, Porolissum. Das Castellum in Moigrad, Budapest, 1978; 1949: .M.
Moga, în SCN, I, l, 1950, p. 131-135; 1957-1959; M. Macrea şi colab, în Materiale,
20

21-

7, 1961, p. 371-:374; 8, 1962, p. 492-493.
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- este aşezat pe vîrful şi pe panta de Nord-Vest a deal1llui; terenul este
foarte denivelat în interior; porta praetoria se află în partea de sus a pantei; IX>rta
decuman·a se află în partea de jos (cu o diferenţă de nivel de cîteva zeci de m);
nu se poate vedea de la porta praetoria la porta decumana sau de la porta principalis dextra la cea sinistra, din cauta faptului că centrul castrului era mai ridicat.
- faza cu val de pămînt a castrului; 225X295 m; pe trei dintre laturi (NordEst, Nord-Vest şi Sud-Est) avea un şanţ de apărare (15+3,50 m); pe latura de
Sud-Vest ·avea două şanţuri de apărare (9+2,50 m; 5,50+3,00 m); construit la
începutul secolului II e.n.; urmele porţilor din prima fază nu au fost identificate;
la clădirea comandamentului (principia) şi la clădirile din latera praetorii au fost
identificate construcţiile cu pereţi de chirpic care aparţin primei faze de construcţie; probabil că princip'alele drumuri din castru au fost construite tot acum.
- faza cu zid de piatră; 230 X :100 m; Fig. 8.; a preluat integral traseul
incintei din faza I; zid foarte gros, înfipt în partea exterioară a valului de pămînt;
zidul a fost mişcat pe diferite porţiuni elf' 'alunee<irile de pămint încă în epoca
antică; în astfel de locuri (pe laturile ele Nord-Est şi Sud-Est) au fost construiţi
contraforţi exteriori de sprijin; porţi cu bastioane cu ieşind semicircular. Fig. 9.
tui nuri de curtină wtrulatere cite două (de-o parte şi de alta a porţilor) pe laturile scurte şi mai multe (cite 2, respectiv trei) de-o parte şi de alta a porţilor
principales; turnuri de colţ trapezoidale. Fig. 12; portice mărgineau cirumurile.
- organizarea internă (în faza cu zid de piatră) a fost determinată parţial.
Fig. 8; praetentura sinistra (lingă via praetoria): baracă de locuit (B. 11), ci.sternă
(B 10), baracă de l.ocuit cu zid (B 9), barăci de 3.ocuit cu zid (B 8-7). Fig. 13; praetentw·a, dextra (lingă via praetoria) baracă de locuit cu zid (B 6), clădire cu zid (B 5),
clădire cu zid (B 4), două horr~ (B 3
B 2), fabrica (B 1); în aceasta de urmă
construcţie a fost identificat un mic furnal pentru redus minereu de fier; c. (prinpia) clădirea comandamentului prezintă mai multe faze de construcţie, reparaţii
sau extinderi; Fig. 11; cea de a cincea fază pare să corespundă fazei cu zid ele
piatră; d. latera praetorii sunt organizate în chi,p diferit: în latus dextrum se află
locuinţa comandantului (praetorium) (pe plan clădirea C 2) un drum later'al o mare groapă de gunoi. Fig, 15; în latus sinistrum se află: un templu subteran
al zeului Mithras (C 3) - o clădire care după plan ar putea fi s·au praetorium
sau un atelier mare de arme (fabrica) (C 4) - altă clădire cu plan similar (C 5C 7) la care nu i-am putut stabili destinaţi"a şi o clădire cu plan patrulater, lingă
zidul de incintă (C 8). Fig. 16; această ultimă clădire a fost construită peste valul
dP pămînt şi peste via sagularis, sugerînd prin scoaterea din funcţie a acesteia
dln urmă o dată tîrzie a construirii.
Castrul cu zid de pi'atră a fost ridicat la începutul secolului III e.n.; zidul de
incintă şi porţile au fost inaugurate cu ocazia vizitei împăratului Caracalla în
213 e.n.; probabil că unele construcţii de piatră din interior au fost ridicate mai
înainte, aşa cum, în mod sigur, altele au fost completate şi reparate după această
dată. Viaţa castrului a durat p!:nă la Aurelianus. In turnurile de curtină de pe
latura de Nord-Est au fost găsite monete de la Salonina şi Aurelianus ceea ce
constituie dovada folosirii castrului pînă în ultima clipă a existenţei provinciei.
6. Unităţile militare care au staţionat la Porolissum au fost foarte numeroase; unele au staţionat permanent; altele au staţionat temporar23 ... ln prima
fază (106-110 e.n.) ·au staţionat la Porolissum următoarele unităţi militare: detaşamente din legiunile IIII Flavi'a şi XIII Gemina şi următoarele unităţi auxiliare:
cohors I Ulpia Britonnum, cohors V. Lingonum, cohors VI Thracum şi respectiv
cohors II Britanica (Romita); b. după 110 e.n. detaşamentele din legiuni s-au retras; toate patru cohortele au răm'as pe loc; se cred că la 118 e.n. a fost adus aici
numerus Palmyrenorum (Citera?); c. în epoca Severilor găsim aici toate cele rinei
unităţi auxiliare menţionate mai sus; lor li se mai adaugă două detaşamente din

+

1

~~ O trecere în revistă a unităţilor auxiliare din Dacia: vezi I. I. Russu, în SCJV,
28, 1, 1972, p. 63-77; în legătură cu unităţile militare de la Porolissum vezi: N.
Gudea, în SCIVA, 28, 1, 1977, p. 129-134 (cohors I Ulpia Brittonum); 26, 1975,
p. 381-385 (cohors I. Hispanorum); 27, 1976, p. 109-114 (legio VII Gemina);
ActaMP. 7, 1983, p. 227-230 (cohors II Britannica); 8, 1984, p. 219-226 (cohors VI
Thracum).
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legiunile III Gallica, VII Gemina Felix şi o · cohors III (despre care noi C'redem
este Dacorum, probabil anexă a legiunii III Gallica din Syria); aceste unităţi
(III Gallica şi III DaC'orum) executau aici o pedeapsă pentru vina de a fi participat la războiul pentru tron <le partea pretendentului Pescenius Niger; ştampilele
detaşamentelor de legiune şi a cohortei III au apărut numai în castrul de pe
că

l'omăt;

temporar la Porolissum, f:iră a se putea preciza data, următoa
cohors I. Hispanorum (de la Românaş), cohors I Ituraeorum.
Se poate constata deci, pe baza materialului epigrafie (litic şi tegular) că
unităţile militare de la Porolissum au fost foarte numeroase; locul exact de staţionare în cadrul complexului nu poate fi încă precizat pentru toate: sunt mai
multe unităţi decit pot încape în cele trei fortificaţii mari şi în cele cinci fortifiC'aţii mai mici; probabil că şi la Romita stăteau două din aceste unităţi (cohors II
Britannica şi cohors VI Thracum); predomină unităţile mixte (infanterie uşoară şi
cavalerie) completate de arcaşi; se poate constata o mare mi~care de trupe în
acest punct, care poate fi definit ca un fel de dispecerat pentru toate unităţile
de pe frontiera de Nord şi Nord-Vest.
Au

rele

staţionat

unităţi:

La sfîrşitul acestei succinte treceri în revistă se poate afirma: 1. Porolissum a constituit un complex mHitar cu un rol deosebit în apărarea
provinciei Dacia Porolissensis în special, dar a tuturor Daciilor în general; 2. elementele acestui complex (fortificate) pot fi acum doar schiţate, fazele lor de evoluţie nu sunt încă cunoscute; 3. se poate afirma că
fortificaţia de pe vîrful d. Pomăt este principala bază pentru trupe din
complex; în afară de aceasta ea reprezenta şi o mare bază de a,provizionare şi stocare (avea mai multe horrea, mai multe fabricae, praetoria,
etc.); 4. viaţa acestei mari baze a început imediat după cucerire şi s-a
sfîrşit numai odată cu retragerea; 5. în general principalele etape de
construcţie ale fortificaţiilor de la Porolissum, deşi încă nu suficient de
bine preciza.te, urmează etapele de bază ale organizării militare a provinciei; 6. materialul arheologic obţinut prin cercetarea fortificaţiilor şi
în special a castrului de pe vîrful d. Pomăt este extrem de bogat şi de
variat; el cuprinde toate produsele de ceramică, metal, sticlă, piatră cioplită artistic caracteristice unor castre în general şi în plus material specific rezultat al producţiei atelierelor locale; 7. în jurul castrelor (şi în
jurul fortificaţiilor în genera.I) s-a dezvoltat de la început o aşezare civilă întinsă, care a primit la sfîrşitul secolului III e.n. rangul de municipium. Aşezarea a avut un rol economic şi comercial deosebit, a fost un
!nare centru de producţie, a dat numele provinciei nordice şi, foarte probabil, în ciuda faptului că nu a fost colonia, a jucat totuşi rolul de capi tală a Daciei Porolissensis.
NICOLAE GUDEA

POROLISSUM- DER SCHLUSSELSTEIN DER VERTEIDIGUNG VON
DACIA POROLISSENSIS
(Zusammenfassung)
Der Verfasser sammelt nach 10 Jahren archăologischer Forschungen unu Geliindeuntersuchungen alle Daten, die die stratC'gische uncl taktische Bedeutung des
militiirischen Komplexes von Porolissum belegen. Kurz und
bilndig werden clie
SchluBfolgerungen vorgestellt hinsichtlich der Fragen:
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- wie war das Verteidigungssystem der Provinz (der Provinzen) Dacia im
Vergleich zum Relief des Gelăndes und zur Stellung der Feinde angelegt.
- wie war die Nordwestfront der Verteidigung der Provinz Porolissensis
angelegt und organisiert.
- die Grlinde, die die Rorner dazu bewogen, vor aliem Porolissurn hervorragend zu befestigen.
- der derzeitige Stand der Kenntnisse hinsichtlich des eigenen Verteidigungssystems des Komplexes von Porolissum.
- der derzeitige Stand der Kenntnisse hinsichtlich der wichtigsten Festung
innerhalb dises groBen militărischen Komplexes.
- die Entwicklung und Organisierung der hier stationierenden Gruppen von
Truppen.
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POPULAŢIA

DACIEI POROLISSENSIS. I
POROLISSUM

I. INTRODUCERE METODOLOGICA

1. Deoarece problemele metodologice generale pe care le presupune studiul populaţiei unui or~ roman provincial au fost expuse de noi cu alt
prilej1, aici vom pomeni doar pe acelea ridicate de specificul materialului epigrafie porolissens.
2. Numărul inscripţiilor provenind din zona care ne interesează fiind redus ( ~ 100) şi în consecinţă, redus fiind şi numărul persoanelor cunoscute (73), face ca studiul de faţă să reprezinte doar o primă etapă
a cercetării asupra populaţiei de la Porolissum, care va trebui, evident,
completată .pe măsura apariţiei altor inscripţii.
3. Lipsa de siguranţă în ceea ce priveşte territorium-ul Porolissumului,
atî.t a teritoriului militar al garnizoanei, cit şi, mai tîrziu, a oraşului,
ne-au determinat ca, în această primă parte a lucrării să nu luăm în
considerare decît acele personaje despre care ştim sigur sau presupunem în temeiul unor dovezi certe că s-au stabilit sau au activat vreme
indelungată aici. Nu am inclus astfel militar-i din unităţi porolissense
care ridică inscripţii în aşezări înconjurătoare (Certiae, Largiana, Bologa, Buciumi etc.) deoarece pare mai probabil că ei s-au stabilit în
zonele respective. Pe de alită parte, în tab. 1 (Honestiores), am inclus
şi personaje care cu siguranţă nu fac par-te diri populaţia Porolissumului, pentru a avea o imagine coilllPletă a ierarhiei municipale şi a
legăturilor inter-oraşe în provincie şi în afara ei.
4. In legătură cu stabilirea originii etnice şi a zonelor de rprovenienţă a
coloniştilor, putem afirma:
.
a. proporţia .persoanelor a căror provenienţă şi etnie pot fi stabil'ite cu
certitudine este des.tul de mare ( ~ 50G/0 ), numărul real fiind însă ex. trem de mic (33-35 de persoane).
b. onomastica nu creează probleme deosebite, numele avîncl; în geneiral, o singuTă origine posibilă, cu excepţia il.ui Marinus, Passer, Salmas
cf. lista 2, nr. 25, 31, 36.
·
c. nu există indicii asupr-a unei obîrşii autohtone a unor personaje,
decît în două cazuri, manifestările epigi"afice ale autohtonilor, fiind foarte .puţine, în .pr9porţie iredW?ă în, raport cu dove4ile de altă natură care
·
atestă existenţa lor 2 • ·
Paki ·1988 (sub tip'ar).
Protase 1980 passim. Pentru schimburi între populaţia autohtonă, dacică ·şi
cea din castru, Matei 1984. Consideraţii generale despte materiale arheologice
aparţinind autohtonilor, Gudea 1986, p. 143 sq.
1

2
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II. MATERIALUL PRELUCRAT
LISTA 1.

GENTILICII

I. Gentilicii imperiale
1. Iulius I. Iulia Iustina•, soţia lui Cassius Martialis, bf. cos., este fie din W, fie dintr-o
provincie dunăreană, din mediu celtic romanizat'.
2. Flavius 4. Doi sint syrieni, FI. Banan ... 1 cu siguranţă, FI. Mar ... 1 probabil, cf.-L~
2, 25. T. FI. Saturninus7, leg. V Macedonica, poate din oficiul legatului de
legiune, moştenitor al unui militnr din regiune, Aur ... 1 ? Masinus, pare a fi
african•.
3. Ulpius 3. Toţi trei sînt celţi, unul mcnţionîndu-şi etnia1°, ceilaţi Ol'igo".
4. Aelius 17. Ca şi cei mai mulţi Aelii din Dacia, majoritatea provin din F,12 : Aelia Ca ... u.
Ael. Ia ... , pe o inscripţie împreună cu Aelia The ... u, P. Ael. Iacubus",
Ael. Maenemachus11, P. Ael. Malachusl 7 , Ael. Thema ... u. Ael. Firmusi•, > coh.
I B.-itt. este, poate, din zona iniţială de provenienţă a trupei, ca şi familia
augurului Ael. Vitalianus20.
S. Aurelius 11. Aur. Gaianusn este, probabil, oriental22 , syrian ( ?) la fel ca şi Aup. Ilp~µr>~,
'AaTEf!> "'!> xcxl' louA1<i> şi Aup. l:cx(3eîvo~. 0e1ocp!:hou care dedicll o inscripţie in
THR1 •. Aur. Passer24 , cu un cognomen latin, poate şi celtic, era deci de o
asemenea origine şi făcea, mai probabil, parte din cohorta de britoni, declt
din N.P.P. Despre Aur. Castor şi Aur. Theophilus11, nimic sigur.
3 Gudea Lucăcel 1975, nr. 16 (Porolissum).
' Omonime: CIL, III, 5329 (N) şi XIII 1840 (Lugdunum).
5 Russu 1969, p. 177 (Porolissum).
6 Toth 1978, nr. 1 (Porolissum).
7 CIL III 7644 (L'argiana) unde apare ca heres al lui Aur. Masinus şi Gudea Lucăcel 1975, nr. 7 (Porolissum).
e Dat fiind că nu este cunoscut ca aflîndu-se în fruntea unei vexilaţii din
legio V Mac., a cărei prezenţă nu este atestată la Porolissum. Despre aceste oficii
ale guvernatorilor, legaţilor de legiune etc. cf. Domaszewski 1967, p. 29-41.
9 Cf. Lista 2 nr. 37 şi şapte omonimi în AF CIL, VIII, p. 28, spre deosebire de
Bărbulescu 1987 p. 79 sq. care postulează originea orient'ală a personajului, deşi
acesta a supravegheat doar lucrările de refacere a templului lui Bel, fie pe timpul
vizitei lui Caracalla, fie în 218, după părerea lui P!laum 1961, p. 691 nr. 257. Pentru zeitatea Bel, v. Sanie 1981, p. 172-181, în speci'al 175 sq.
1o Ulpius Longinus, Sacci f. este Belgus, IDR, I, 3.
u M. Ulpius, Adcobrovati f., Novantico este din. Ratae, BR, IDR, I, 1.
12 Situaţie similară la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, de pildă, cf. Paki 1988,
sub tipar. ,
13 Gudea 1982, nr. 4 (Porolissum); v. greşelile de limbă din inscripţie.
1' Probabil Theodora, Theodote etc.; T6th 1978, nr. 25 (Porolissum).
15 E. Chirild şi colab. 1980 nr. 2 (Porolissum).
ie Russu 1966, nr. 3 (Porolissum?).
11 E. Chirilă şi colab. 1980, nr. 3 (Porolissum).
11 Tdth 1978, nr. 24 (Porolissum).
111 Gudea 1977, nr. 4 (Porolissum).
20 Gudea Luc4cef 1975, nr. 17; cf. un omonim CIL, VII, 977 (Bewcastle).
21 Gudea Lucdcel 1975, nr. 14.
22 Pentru aceasta pledează atit situaţia cognomen-ului în Dacia (v. Lista 2,
nr. 14), cit şi închinarea către De·a Suria.
n IGB, IIl/2, 1590 (Augusta Traiana). Pentru comentariul acesteia, v. R. Ardet•an 1988 (sub tipar).
~ Gudea Luci1cel 1975, nr. 14.
IP IDR, III/2, 126 (Ulpia Traiana).
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II. GENTIUCII NON-IMPI!RJALE

I. Antonius 3? L. Antonius Marinianus şi Marinus 11 , tată şi fiu, care dedică o inscripţie
guvernatorului C. Iul. Septimins Castinusn (a. 217) şi Antoninus ar putea fi
fie orientali18 (syrieni ?) fie africani••.
·
2. Bebeius I. Greşit incizat, fie în loc de Baebius'°. fie în loc de Bebenius11 Sch. 132 sq.
Liberta Bebenia Tychenisa• şi-a obţinut deci libertatea de la vreun colonist
italic, deşi zona sa de provenienţă, după cum indică cognomen-ul şi provenienţa
soţului este E.
3. Cassius 1. Sch. 423; Sanie 1980 p. 227 sq. Cassius Martialis3a, bf. cos., provine fie din
IT"', fie din AFU.
4. Cludius 1. Sch. 150. Formă mai puţin frecventă a lui ClodiusH, inedită pentru D. Ţinind
cont că nomen-ul apare şi în BR, putem postula, chiar în lipsa cognomen-nlni,
o atare zonă de provenienţă a prefectului? coh. I Britt17 •
5. Cocceius 2. Nu am inclus acest gentiliciu printre cele imperiale, deoarece pare mai
probabil că cele două personaje, M. Cocceius Alexander" şi Cocceius Umbrianus31 să nu fi primit cetăţenia de la predecesorul lui Traian, ci mai degrabă,
<le la M. Cocceius Genialis, proc. Aug. prov. Dac. Porol.'0 • Pentru cetăţenia
recentă pledează cognomen-ul grecesc al primului şi extrema raritate a cognomenlui celui de-al doilea.
6. Iustinius 1. Cognomen impropriu folosit ca gentiliciu şi, ca atare, foarte rar". Liberta
Iustinia Eutychia„ şi-a obţinut deci libertatea de la un colonist celt, venit
din '\V sau N.
7. Livius 1. Sch. 178. Livius Rufusia, soţul personajului precedent, este probabil de descendenţă italică44 , deşi a putut veni în D din orice provincie".

"li

27

CIL, III, 7638 (Porolissum).
Despre el, v. Petolescu 1986, p. 895.

28 De pildă, la Ulpia Traian·a, ambii purtători ai cognomen-ului Marinus stnt
syrieni: IDR, III/2, 20 şi 186.
29 Omonimi parţiali: CIL, VIII, 3401, 3410.
3 Cum susţine I. I. Russu în Russu 1966, p. 457 care socoteşte că în acest caz
este vorba despre folosirea diftongului ei - pentru i - , citind exemple din CIL,
III, p. 2571 unde însă nu apar exemple decît pentru folosirea lui ei - în loc de e
-. Nici la H. Mihăescu 1960 nu apar exemple în sensul menţionat de I. I. Russu.
31 Mai probabil, ţinînd cont de cele m·ai sus expuse (n. 30). Bebenius este
mult mai rar clecît Baebius: CIL, VI, 31234 (2); VIII, 11216; IX, 4246; X, 4802 (2).
32 Russu 1966, nr. 3 (Porolissum).
33 Gudea Lucăcel 1975, nr. 16 (Porolissum).
34 In CIL, III, 2833 (DL) un Cassius Martialis îşi precizează origo: Aquae
Statiliae (Liguria).
35 Un omonim, CIL, VIII, 7276 (Cirta, Numidia). Cf. şi Lista 2 nr. 26.
36 CIL, II (1); III (l); VII (l); X (1). Ua Roma, din cei trei Cludii CIL, VI, VII
p. 1092, doi au cognomina greceşti.
7
3 Russu 1968, nr. 2 (Porolissum).
as Toth 1978, nr. 29 (Porolissum).
39
CIL, III, 2866 (Nedinum) cf şi Russu 1980, p. 55.
40 Din jurul anului 200, Petolescu 1986, p. 903 sq.
41 CIL, III, 5546 (N); XII, 683, 1401 (NB); XIII, p. 12 (10, majoritatea din
Gallia Lugdunensis), precum şi la Roma CIL, VI, 36967, în asociaţie cu un nume
reltic (?). Cf. H 96.
42 C. Daicoviciu 1941, nr. 2 (Porolissurn).

°

43

Ibidem.

44

Cf. o familie de Livii Rufi la Roma CIL, VI, 35702.
De pildă, din DAN, v. un Livius Rufinus în DL: CIL, III, 8491l.

'

5
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8. Ostilius 2. Sch. 29 cu n. 4 : origine illyră cf.
de Hostiliusn Sch. 175, purtat de

şi

H 88848 • l\Iai probabil, însă, este vorba
personaje, soţ şi soţie?, dintr-o in-

două

scripţie fragmentară41 •

9. Se ... I. Nume fragmentar pe o inscripţie onorifică".
10. Valerius 2. Sch. 107. Unul dintre purtători este palniyrean, Val. Themo••; celălalt
apare într-o inscripţie fragmentară 61, din care cauză, nimic sigur.
11. Victorius I. Incorectă grafie•• a variantei feminine a numelui. După cum indică şi
cognomen-ul şi răspîndirea gentiliciului&s, liberta Victoria AfraH este din AF.
LISTA 2. COGNOMINA
I. Afer 2. O: lat. K. 205. Etlmonim.
2. Alexander I. O: grec. Pape 55.
3. Anin(as) I. O. sem. Wt 19 cf. Sanie 1981, p. 222. Foarte rar în inscripţii latine CII, III
8000 =!DR, III/I 166 (Tibiscnm) Gaddes Aninas, veteran în num. palmyr.
Alte forme: CIJ,, VIl(I); VIII (1); IX (I) şi exemplul citat de Sanie 1981
p. 222, n. 142. Personajul este palmyrean.
4. Antoninus I. O. lat. K.
5 .... Avi ... ?I. O. lat.?. Poate fi atît în mijlocul unui nume ca Flavianus, cit şi începutul
unui nume ca Avia, Avianus, Aviasius, Aviatius.
6. Balanus I. O.
7. Banan... I. O. sem. Wt 32 cf. Sanie 1981 p. 224 sq. unde se arată că completarea
numelui este ipotetică.
8. Castor I. O. grec. Pape 635 cf. Solin 493. Cel mai des apare în DAN şi C/IT.
9. Erastus I. O. grec. Pape 373 cf. Solin 882. Cu excepţia S/IT (CIL, X, 6 cazuri) 3pare
izolat. Personajul fiind sclav, nimic sigur.
I O. Eufemus I. O. grec. Pape 429 cf. Solin 711. Mai frecvent decît precedentul, dar uniform răspîndit. De menţionat că, pentru acest nume, în destul de multe cazuri.
grafia cu f în loc de ph, aparţine unor creştini.
11. Eutychia I. O. grec. Pape 428 cf. Solin 1230. Frecvent pretutindeni, exceptînu AF.
Este deci indicată obîrşia umilă a Iustiniei Eutychia, nu şi originea etnică
sau zona dde provenienţă.
12. Felix I. O. lat. K 272. Frecvent pretutindeni, mai ales în AF şi DAN. Este purtat
de un villicus din aparatul vamal al Porolissum-ului••.
13. Firmus I. O. lat. K. 258. Cel mai frecvent în DAN.
14. Gaianus I. O. lat. K. 172. Derivaţie din praenomen-ul Gaius, frecvent folosit în D. de
către syrieni.
15. Hamasaeus I. O. sem. Wt 19. Nu apare în inscripţii latine. Personajul este militar palmyrean, lăsat la vatră în a. 120.
4 s I. I. Russu insă nu este de acord cu o atare ipoteză, numele nefiind inclus
în tabelele cu nume illyre cf. Russu 1969, p. 59.
47 Despre dispariţi·a lui h ca iniţială cf. Mihăescu 1960, p. 101 sq. In această
formă numele apare doar la Roma CIL, VII, (6), fiind folosit de liberţi.
4 e T6th 1978, nr. 30 (Porolissum).
48 T6th 1978, nr. 2 (Porolissum). Socotim f'ă undeva este vorba de o gre~eală
de tipar deoarece autorul dă ca dimensiuni ale fragmentului: L = 80 cm, 1 = 12 cm,
g = 15,5 cm, iar înălţimea literelor doar de 3,3 cm
5 0 Russu 1968, nr. 1 (Porolissum).
51 T6th 1978, nr. 28 (Porolissum).
52 In inscripţie apare genitivul Victoriai: ai pentru ae în inscripţii Mihăescu 1960, p. 75.
53
Care apare cel mai frecvent în W şi AF.
5t CIL, III, 6249 = 7640 (Porolissum).
55 cunoscut dintr-o inscripţie mai veche, C. Daicoviciu 1941, nr. 1 (Porolissum) şi dintr-una recentă, datînd din vremea lui Commodus semnalată nouă prin
amabilitatea cercetătorului Nicolae Gudea, care urme·ază a fi publif'ată în prezentul
v0lum.
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16. 'H31'.J).oc; 1. O. grec. Pape 453 cf. Solin 878. Apare în forme latinizate, ca de ex.,
Hedulus CIL, VI (7); VIII (3); IX (4) X (5). Personajul, dedicant al unei
inscripţiiin limba greacll din Porol.issum, este din Thasos.
17. Iacubus 1. O. sem. Wt 55 cf. Sanie 1981, p. 292. Nume iudaic cu grafie nemaiintiJnităU,
atestă o atare origine a purtătorului său.
18. Iustinus 4? O. lat. K. 252. Destul de frecvent pretutindeni. Trei dintre ei nu au gentiliciu. Patronimicul Afer al unuia dintre ei nu sugerează originea libertei, ci
eventual, pe cea a patronului său. Despre Iulia Iustina, v. Lista I, I, I.
19. fostus 1. O. lat. K. 252. Cu excepţia IT, cel mai des apare în DAN.
20. Longinus 1. O. lat. K. 231. Mai frecvent în DAN (M, D, P, N).
21. Lucilianus 1. O. lat. K. 149. Centurionul din P cu origo la Porolissu.m67, pare a fi, după
cog1!omen-u1 fiului său, Bassianus18 , syrian.
22. Maenemachus 1. O. grec. Pape 898 cf. Solin 106. Foarte rar în inscripţii latine : CIL,
III, 13617 (Cilicia); VII, 382? X 8406.
23. Malachus 1. O. sem. Wt 69 cf. Sanie 1980 p. 218, 292. Variantă unică a numelui Malchus
şi acesta destul de rar în inscripţii latine.
24. Marinianus 1. O. lat. K. 308. Cel mai frecvent în DAN. In IT, jumătate din purtători
sînt creştini.
25. Marinus 1. O. lat. K. 308 şi sem. Wt 73 cf. Sanie 1973, p. 163 sq. şi Sanie 1981, p.
235 sq.
26. Martialis I. O. lat. K. 212. Uniform răspîndit, cu excepţia AF, unde este cel mai frecvent.
27. Mucianus 1. O. thr. Russu 1944 p. 213; Russu 1967, p. 91. Cel mai frecvent în DAN,
în special D, fiind sporadic în rest. Personajul este probabil un autohton,
recrutat în trupa de palmyreni, în care ajunge optio.
28. Mutio 1. O. grec. Pape 968. Unic. Forma cea mai apropiată: CIL, II, 5330: Mutia, Muturrae filia.
29. Nice 1. O. grec. Pape 1002. Frecvent in W (din DAN, în DL) ceea ce sprijină o atare
provenienţă a familiei.
30. Novantico 1. O. celt. H 7778. Unic. Alte forme ale numelui: CIL, II (Novanianus, Novatianus); III (Novanus); VII (Novantius, cea mai apropiată); XIII (Novatianus).
31. Passer. 1. O. lat. cf. K 331, O celt H 951. Puţin răsplndit. Forme identice se semnalează la Roma: Q. Caetronius Q. f. Pub. Passer, militar în cohortele pretoriene
CIL, VI, 2489 şi M. Aninius M. 1. Passer, CIL, VI, 23429. Un Passerus CIL
IX, 6083, 108 şi un Passerar(ius ?) CIL, XII, 5683, 216.
32. Peregrinus 1. O. lat. K 313. Mai frecvent în AF, CIL, VIII, p. 105. Aparţine unui probabil lil!ţrt imperial sau public (v. Tab. 2 şi concluziile finale).
33. II?"<!Lo<; 1. O. lat. K 291, deşi apare pe o inscripţie 'grecească, iar personajul care-l poartă
este probabil syrian (v. Lista 1, I 5).
34. Rufus 1. O. lat. K. 229. Frecvent pretutindeni.
35. !:12:rki:voi; 1. O. lat. K. 186 (v. mai sus, nr. 33). Este purtat de un personaj, fiul lui
Theiophilos, nume ce mai apare o dată în epigrafia Porolissum-ului (v. mai
jos nr. 44).
36. Salmas 1. 0 1 . celt. H 1314 sqq., ale cărui forme apar în CIL, III, 10318 (Intercissa)
V, 8400 (Aquileia) ; VII, 1119 (2). 0 1 . sem. Wt 103 cf. Sanie 1981, p. 216 sq.
unde însă nu mai apar exemple de alte nume de persoane în inscripţii latine.
Personajul este însă încadrat în N.P, deci de această origine 51 •
37. Saturninus l. O. lat. K. 213; specific african cf. Pflaum 1977 p. 316 şi Sanie 1982, p.
302.
:18. Sever. . . 1. O. lat.

"" u - pentru o - v. Mihăescu, 1960, p. 70 sq.
"'' CIL, XVI, 132 (Adony).
" 8 Cf. Sanie 1981 p. 225 sqq.
9
'.' O interesantă coincidenţă face ca şi patronimicul lui Salmas, Ramius să
aibi1 două origini posibile cf. H 1072 sq., CIL, VII, 382 (cognomen) şi XIII
:l!J:ll. :>457 (ca şi gentiliciu) şi Sanie 1981, p. 218, 239, unde însă se recunoaşte faptul
··~i nu ~int cunoscute transcrieri potrivite.
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39. Sucissianus 1. O. lat. K. 356. Formă vulgară pentru Successianus, la rindul lui destul
derar: CIL, III (4); VI (2); VIII (4); IX (1); XII (1). O altă grafie incorectă:
Successeanus CIL, VIII, 19643. Este posibil ca personajul să fie un autohton
din Porolisswn, recrutat în leg. II Adiutrix.
40. Tavius I. Probabil derivat din numele oraşului Tavium (Galatia) de unde vin în Dacia
mulţi colonişti cf. Q. Ian Q. f. Rufus.
41. The ... I. O. grec. (Theodora, Theodote etc.).
42. Thema ... I. O. sem. W 54. Numele poate fi completat ca Themaes, CIL, III, 804 (Ilişua)
sau Themarsa VIII, 2511, 2512, fie chiar Thematilinna XII 337 (NB).
43. Them(o) 1. O. sem. W 54. De.'i întregirea nu e sigură, varianta mai apare o dată, tot
în D: M. Cocceius Themo IDR, III/3 (Micia).
44. Theophilus I. O. grec. Pape 495. Cel mai frecvent în N/IT.
45. Tychenis 1. O. grec. l'ape 1571 cf. Solin 446. Formă neobişnuită, genitivată, care mai
apare în citeva cazuri: CIL, VI, 19668, 24064 şi XIII, 19365, 2159.
46. Valentianus 1. O. lat. K. 200 . Derivaţie din Valentinus, foarte puţin frecventă: CIL, III,
7437 (M.I.), 10344 (P.I.), V, 5823, VI(2).
47. Ver ... 1. O. lat.
48. Victor I. O. lat. K. 278. Specific african cf. Pflaum 1977, p. 316 şi Sanie 1982, p. 301
49. Vitalianus I. O. lat. K 274. Nu prea frecvent, dar relativ uniform răspindit.
50. Vitalis 1. O. lat. K. ::!74. La fel.
51. Umbrianus 1. O. lat. K. 159 = 188. Foarte rar: CIL, III, 7663 (Napoca); VI, 294-13 şi
XI 7536 ?.
Honestlores

Tab. 1
Nr.
crt.

---

Nume

Cariera

o

1

1

Aelius Firmus

coh. I Britt.

2

P. Aelius
Iacubus

dec. munic.
Porol.

Aelius
l\Iaenemachus

(Nuru. Palmyr.
P. ?)

P. Aelius
Malachus

quinquennalis
flamen, sacerdos Dei Num.
Palmyr. Porol.

5

Aelius Thema

decurio
col(legii ?),
centurio?

6

Aelius
Vitalianus

augur

7

Aelius ... ?

8

L. Antonius
Marinianus

... (m)un(icipii)
P(orol.)
praef. coh.
V Lingonum

--3

--4

---

--9-

Aurelius
Castor

2

Relaţii

3

Origine
etnică

Datare

4

5

6

ignota-fiică

BR?
iudaică

Syria

după

Septimius
Severus
Bebeia
Tychenis
- soţie

E

greacă

sau
syrian1l

„

după

Septimius

... lamat?

Syria
(Palmyra)

syrian

după

Septimius
Severus

decurio

Zona de
proven.

„
L. Ant.
Marinus,
fiu,
Antoninus
Aur.
Theophilus,
coleg
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Tab. 1. (continuare)

o

I

I

1

2

10

Aurelius
Gaianus

decurio
sacetdos

11

Aurelius
Passer

signifer

12

Aupi)Ato~
IIpî(.LO~

~ouÂtuo;ta

--13
14
15

Aupi)Ato~
~«~a:îvoi;

20

I

I

4

Aurelius
Theophilus
Aurelius

...

M. Cocceius
Alexander
Cocceius
Umbrianus
T. Flavius
Saturninus

T. Flavius
Valentianus
2 2 L. Iulius
Bassinus
--23
Livius Rufus

Aelia Sura
Aur.
Sabinus
oriental

28
29

30
--31

6
E
Syria?

sec. III

w

după

E
(Syria ?)

„

decurio
miles Nu.m.
Palmyr. P.
beneficiarus
cos.
praef. ? coh.
I Britt.
ex augur

decurio, augur,
poutifex
leg. V
Macedonicae
beneficiarius
cos.
decurio munic.
decurio

după

Aur. Castor,
coleg
Aur. Passer

Syria

veteranus
decurio
patronus
municipii

M. Ulpius
Longinus

miles coh. I
Britt.

M. Ulpius
Novantico
... Antoninus
Felix, Aug.n.
Hamasaeus

miles coh. I
Britt.
ex tribuno
villicus
miles (Palmyr.
sagitt.)

... f.
Lucilianus

222

sec. III

ş.a.

Iulia

AF?

8.frican?

Iustina-soţie

BR?
după

Aelia,
... sim ... ?

Septimius
Sever ns

Cocceius
Severus-fiu
heres al lui african?
Aur.Mas ...
inus

Iulia
Beronice
Iustinia
Eutychia-

italic?

AF?

Syria?
după

IT/DAN

Septimius
Severus
syrian

T. Varenii
Probus,
Sabinianus
Saccius-

211-213
(213 ?)

syrian

soţie

~ Valerius
Them(o ?)
T. Varenius
25
Pudens, eq.R.

27

I

5

uv&:(.Lttopoi;

21

26

I

oriental sec. III
(sytian ?)

'Ee:pcuţ

Cassius
Martialis
_1_7_
Cludius ...

19

3

Septimius
Severus

16

18

I

"

italic

Syria
N/IT

belgus

2 iulie 110

BR

Vitalis-fiu
Adcobrovatus, tată

celt

a. 110

BR

Alapatho-

syrian

tată;

Palmyra

tată

Secundina- syria.ii?
soţie;

Bassianus fiu
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(Tab. 1. Ulldist1111e)

o

I

I

32

Mucianus

33

Pere~_nus

I

f
--34

Salmas Rami

35

S ? Sucissianus

36

Ignotus

2

optio Palmyrenorum
libert imperial
din aparatul
administrativ
fisc;al al Daciei
Porol.
ex N.P

I

3

I

4
autohton,
dac?

Erastus şi
Eufemus
seroi

ignoti, soţie
şi fiu
miles leg. II
L. Novius
Ad. arm. cust., Provincialis-heres
dupl. stip.
XIII!
în Aquincum
... municipiorum Porol.
et Tibisc.,
sacerdotalis
prov.

ir....

I

5

I

7

------

hl&i
syrian

Palmyra
Syria

autohton
dac?

Humlllores

Tab. 2

llebeia
Tychenis

Ael. Maenemachus, soţ

orientală?

E?

Flavius?
llanan ...

Anin.as

syrian

Palmyra
Syria

Iustinia
Eutychia

Livius Rufus,

4

Victoria Afra

patronus ignotus

africană?

5

Aninas

Fl. llanan

syrian

IPalmyra
Syria

6

Erastus

grec

IThasos

l

--2

--3

-----

7

Eufemus

---

soţ

servus vikaYius
Peregrini), conservus Eufemi

Eufemus, Peregri-

serous vikarius
Peregrini

Erastus, Peregrinus

'H8o>.o<;

9

Iustina Afri

Iustinus soţ?
Afer patron?

Iustinus

Iustina Afri-soţie,
Afer ?-patronus?

10

AF?

:=.~s

8

---

W?
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III. CONCLUZII FINALE

1. Structuri etnice
1.1.

După cum este firesc, dată fiind etnia principalelor trupe care au staţionat la Porolissum, două sînt componentele ,principale ale populaţiei: cel syrian (palmyrean, în primul rînd) şi cel celtic, venit din
BR care, împreună, reprezintă ~ 330/o din totalul persoanelor cunoscute şi 60% din totaJuJ celor a căror provenienţă a putut fi
stabilită.

1.2. Componenta syriană cuprinde am elemente militare din unitatea de
palmyreni: Ael. Maenemachus, Ael. Thema ... , Aurelius ... , Val.
Themo, Hamasaeus, Salmas Rami, cit şi elemente civile: P. Ael. lacubus (iudeu), P. Ael. Malachus, Aur. Gaianus,Al'.ip.Ilpi:[J.oc;,Aup.I:ix~dvoc;.
Fl. Banan ... şi Aninas. Importanţa acestui element la Porolissum
este indicată de două fapte majore:
a. Pătura superioară a populaţiei este dominată de elemente syrie'."
ne (v. mai jos, structurile socio-politice).
b. Puterea cultelor syriene, cărora le cad sub influenţă şi persoane
de altă ,provenienţăa 0 , şi pentru care unitatea de Palmyrenii sagittarii reface un templu, din mijloace proprii, în a. 217 61 •
1.3. Componenta celtică include atît veterani participanţi la ~ăzboaiele
dacice: M. Ulp. Longinus şi M. Ulp. Novantico şi urmaşi ai acestora
(Vitalis, fiul lui Novantico), militari din coh. I Brittonum: Ael. Firmus?, Aur. Passer, Cludius, precum şi populaţie civilă: Iul. Iustina,
Iustinia Eutychia şi familia lui .Ael. Vitalianus.
1.4. Cîteva personaje au o posibilă origine africană: Cassius Martialis,
T. Fl. Saturninus, Victoria Afra şi Afer, patronul unei lustina62 •
1.5. Autohtoni sînt, probabH, Mucianus şi S? Sucissianus.
2.

Structuri socio-politice.

2.1. In categoria socială de honestiores sînt incluşi:
a. membrii asociaţiei municipale, deţinătoare de demnităţi civile decuriones, un quinquennalis şi de funcţii preoţeşti: augures, sacerdotes, flamines.
b. elemente militare: praefecti coh„ tribuni?, beneficiarii cos., centuriortes, optiones, signiferi sau simpli milites. Doar trei dintre aceş
tia sînt cunoscuţi ca exercitînd ulterior magistraturi orăşeneşti, dovadă a faptului că nici în Porolissum 63 componenta militară nu era
de bază în alcătuirea aristocraţiei municipale. După cum se vede în
De pildă, Victoria Afra, care se închină zeiţei Dea Suria.
Poate pe locul vechiului templu al lui Liber Pater, cf. Gudea - Lucăcel
1975, p. 12, deşi acest lucru nu este sigur.
62 Despre africani şi nume latine, specific africane, cf. Pflaum 1977, iar despre cei din Dacia, Sanie 1982.
sa Situaţia este asemănătoare şi la Ulpia Traiana, Paki 1988 (sub tipar).
so

GI
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

A. Paki

Tab. 1, aceasta din urmă este dominată de către elementele syriene,
în special palmyrene, chiar iudaice&•.
In legătură cu activităţile obşteşti coordonate de micul senat municipal care era ordo decurionum, ne sînt cunoscute pînă acum doar
gesturile de loialitate, consemnate în inscripţii de res publica municipii Septimii Porolissensis faţă de împăratul în funcţiune, precum
şi, probabil, refacerea amfiteatrului&>, operaţiune la care vor fi luat
însă parte mai mult elementele militare.
Categoria de humiliores, mult mai slab reprezentat.ă în inscripţii,
include cîţiva servi, unul conservus al celuilalt, acesta din urmă, la
rîndul său vikarius al lui Peregrinus, libert imperial sau public cu
atribuţii neprecizate, precum şi dteva femei, al căror cognomen indică poziţia socială: Bebeia Tychenis, Iustinia Eutychia, Victoria
Afra.
Nu putem face, doar pe criterii onomastice, nici o afkmaţie sigură
despre peregrini din Porolissum, deşi numărul lor, într-un oraş de
graniţă, important punct comercial, trebuie să fi fost mare.
Puterea economică a clasei dominante pare a se baza exclusiv pe
negoţ: monopolul comerţului de vinuri, de pildă, îl deţinea
Aup.
~ct~ei:voc;, fiul lui Theofilos, uve[J.7t6poc; =
mercator vinarius şi în
acelaşi timp
tepeuc;, preot syrian. Afacerile comerciale l-au purtat
pe Cocceius Umbrianus pînă la Nedinum (DL) şi l-au adus, poate,
la Porolissum pe thassianul 'H8ui..oc; şi pe Tavius (probabil peregrini).
Nu sînt cunoscute cazuri de persoane care să fi obţinut concesiuni
de la statul roman - ocupaţii de asemenea foarte rentabile, dovadă
că afacerile negustoreşti aduceau venituTi îndestulătoare pentru o
viaţă confortabilă, pe care o vădesc, de altfel şi inscripţiile funerare
atestînd vîrsta diferitelor personaje, una dintre ele deţinînd un record de longevitate (Aelia Nice, 90 de ani).
Un singur personaj, libertul imperial Felix, este villicus.
Legăturile oraşului Porolissum cu alte oraşe provinciale romane sînt,
proporţional cu numărul inscripţiilor găsite, destul de bine reprezentate. T. Varenius Pudens, L. IuJ.. Bassinus şi anonimul sacerdotalis provinciae de importanţă provincia:lă, cel clintii făcînd parte
din ordinul ecvestru, sînt răsplătiţi cu demnităţi municipale onorifice de către Porolissum. Membrii ai aristocraţiei municipale porolissense se deplasează, în interes de afaceri în oraşe din afara graniţelor .provinciei: Nedidum (DL) Augusta Traiana (THR). Persoane
din Porolissum sînt recrutate în unităţi milita.re din Pannonia: Sucissianus, Lucilianus. Aspectul general al populaţiei porolissense, aşa
cum rezultă el din puţinele inscripţii descoperite pînă acum, este
aşadar, contradictoriu. Pe de o parte este evident că, din punct de
vedere al etniei şi al zonelor de provenienţă, avem de-a face cu un
mixtum compositum dominat de elemente syriene şi palmyrene, dar

&.& Care vor constitui probabil ulterior, într-o epocă cu manifestări epigrafice
infinit mai reduse, nucleul populaţiei creştine care a lăsat numeroase mărturii în
Porolissum şi împrejurimi cf. Vlassa 1979, Gudea 1979 şi Gudea 1982 b.
~ CIL, III, 836 (a. 157).
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avind toate trăsăturile fundamentale ale unei organizări municipale
de tip roman. Lipsa acordării dreptului italic - de care beneficia
Napoca şi Potaissa - indică totuşi o calitate inferioară a corpului
cetăţenesc, fapt care explică - poate - şi lenta ascensiune a aşezării
de la stadiul de pagus la cel de municipium. Această situaţie însă
este pe deplin explicabilă prin aşezarea populaţiei porolissense într-o zonă de graniţă, supusă, deci, în permanenţă, mai mult decît
cea din interior, presiunilor externe. Pe de altă parte, aceeaşi aşezaire
geografi.că i-a adus acestei populaţii o prosperitate economică, răs
frîntă vag în izvoarele epigrafice, dar din 'Plin atestată de cele arheologice.
ADELA PAKI
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THE POPULATION FROM DACIA POROLISSENSIS. I.
POROLISSUM
(Summary)
This paper deals with the population of a settelment on the north limes of
Daci.a. It is composed of three compartments: I. A methodological introduction. II.
The analysed material, including two lists of names (gentilicia and cognomina)
and two tabels (honestiores and humiliores), grouped on onomastics - areas of
provenance, social structures and functions (civil, religious and military functions),
respectiveHy. III. Final conclusions în which it îs stated that the two main components of the population are the orientals (syrians, palmyreans, jews) and the
colonists from the west (mainly celts, from Britannia). This composition is to be
explained by the two main auxiliary troups which were stationed in the camps
at Porolissum: coh. I. Brittonum and Numerus Palmyrenorum. Few colonists are
from other provinces: Africa, maybe the danubian area and 'a few natives, recruited în the troups here. This ethnical structure shows a mixtum compositum, which
is hold together by the municipal organisation of the civil settlement, which was a
pagus until Septimius Severus raised it to the rank of muntcipium. Such a situation îs rather contr'adictory because, if the evidence (epigrafical, archeological, numismatica! etc.) shows a very high leveled economica! power of Porolissum and
its inhabitants (the main occupation of whom was trading), the juridica! status of
the settelment is of a much lower level. Such a situation could be explained a120
by the geographic'al position, at the very closed contact with the barbaricum and
by the fact that in the province two other localities developed as well: Napoca
(colonia from the time of Hadrian) and Potaissa (settlement developed near the
camp of legio V. Macedonica, who reached under the same Septimius Severus the
rank of municipium ·and than colonia). In the end there is analysed the municipal
hierarchy and the base of its economica! power and also the relationship of Porolissum with other towns from Dacia or from other provinces (Dalmati'a, Pannonia,
Thracia), less with the barbaricum.
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DESPRE CERAMICA PROVINCIALA LUCRATA CU MINA
DIN CASTRE.
OBSERV.·\ŢII ARHEOLOGICE CU SPECIALA PRIVIRE LA ClTEVA
CASTRE DIN DACIA POROLISSENSIS

Cercetarea arheologică contemporană privind epoca ro:nană pune un
accent tot mai mare pe prezentarea şi analiza exhaustivă a materialului
arheologic provenit din săpăturile arheologice. Această orientare spre o
aşa zisă etno-arheologie tinde să elucideze, în primul rînd, formele de
viaţă ale populaţiei, să stabilească nivelul culturii materiale provinciale
în raport cu nivelul general al civilizaţiei romane, să precizeze structura
ace~tei culturi materiale, să su~rindă principalele aspecte aile aculturaţiei
romano-:autohtone.
Ceramica autohtonă din aşezările romane găsite în diferite provincii
ale Imperiului Roman a fost semnalată mai demult şi discutată de mai
mult ti:np în literatura de specialitate europeană 1 . În istoriografia noastră prezenţa ei în castre (ne referim în special la ceramica lucrată cu
mîna în manieră dacică) a fost apreciatf1 în mod deosebit, constituind
unul din argumentele importante în sprijinul teoriei continuităţi dacice
în provincia romană2. Concluziile în legătură cu această ce.ra:nică, mereu completate prin descoperirile noi, au fost tot timpul reluate şi repetate de mai multe ori3. Din păcate, din punct de vedere tehnic şi arheologic, aceste concluzii au rămas la un nivel strict teoretic, demonstraţia ştiinţifică ne.depăşind un prag de începutl Faptul se datorează pe
de-o parte cantităţii reduse de material ceramic lucrat cu mîna publicat
în general, oscilaţiilor cantitative ale a.cestui material de la castru la
castru (tocmai, po3te, din cauza stadiului diferit al cercetărilor), iar pe
de altă parte faptului că foarte puţine materiale ceramice lucrate cu
mina din castre au fost publicate sistematic5 .
ln special a fost pusă în discuţie şi comentată în arheologia modernii f!"rpentru castrele ele la Faimingen (ORL, 6G), Hi.ifingen (ORL, 62a),
Stockstadt (ORL, 13), Zugmantel (ORL, 8), etr.; despre acest subiect au scris R.
von Uslar, în Saalburg Jahrbuch, 8, 1934, p. 81; D. Baatz, în Jimesforschungen 4
(Mogontiacum), 1962, p. 38; G. Milldenberger, în Saalburg Jahrbuch, 24, Hl67, p. 8;
B. Beckmann, în Saalburg Jahrbuch, 27, 1971, p. 18.
2 C. Daicoviciu, La Transilvania nell"antichitâ, Bucarest, 1943, p. 104-105.
3 D. Frotase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei .~i numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 65-70.
4 O ultimă trecere în revistă a lor: D. Frotase, Autohtonii în Dacia romană,
Bucureşti, 1980, p. 136-154.
;; De fapt au fost prezentate sistematic doar vasele de la: Orheiul Bistriţei (D.
Protase, în Probleme de Muzeografie, 1960, p. 118-124), Bologa (N. Gudea, în
ActaMN, 6, 196, p. 503-508), Buciumi (N. Gudea, în SCIV, 21, 1970, p. 299-311;
idem, în Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972, p. 17-62), Rîşnov (N. Gudea I. l'op, Castrul roman ele la Rî.~nov-Citmidaua, Braşov, HJ70, p. 14, 57-58; N. Gu1IPa, în Cumidava, G, 1971, p. 21-18). în leg<Hură cu ceramica provincială lucrată
<·u mina de la Rîşnov am dori să facem următoarea menţiune: în lucrarea Autuh·
1

mană; semnalată
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Situaţia de la care am pornit este următoarea:
- pentru ,cele mai multe dintre castrele în care a apărut, prezenţa
ceramicii lucrate cu mîna este amintită doar în contextul general al materialului arheologic;
- sunt rare cazurile în care a fost menţionat exact locul de descoperire, poziţia în stratigrafie şi materialele cu care se asociază ceramica
lucrată cu mîna;
- $i mai rare sunt cazurile cînd s-au găsit şi (mai ales) cînd s-au
publicat forme (vase) întregi sau întregite grafic, care să permită un
studiu al formelor şi tipurilor de vase;
- şi mai rare sunt cazurile cind s-au prezentat şi analizat influenţele reciproce, inevitabile dealtfel, între ceramica lucrată cu mîna şi cea
lucrată la roată;
- lipseşte un studiu care să pună în discuţie cantitatea acestei ceramici lucrate cu mîna, raportul în care se află faţă de ceramica lucrată
la roată, tipurile şi formele de vase, răspîndirea lor, raportul între datarea acestor vase şi fazele generale sau mai limitate ale construcţiilor
militare.
Ca urmare a acestei situaţii şi concluziile cu caracter istoric au ră
:11as, aşa cum am văzut, relativ limitate 6 : a. ceramica lucrată cu mîna
a apărut aproape în toate castrele, fie ele pe graniţă (Veţel, Bologa, Buciumi, O. Bistriţei, Brîncoveneşti, Inlăceni, etc.), fie cele din interior (Gilău, Gherla, etc.). Fig. 1. b. descoperirile de acest fel nu sunt deci nici
întîmplătoare, nici izolate; ne găsim în faţa unei situaţii care se repetă
în chip constant; c. datarea ceramicii lucrate cu mîna s-a făcut la modul
general, făr[i nuanţări; d. semnificaţia prezenţei ei este importantă: ca
atestă prezenţa populaţiei autohtone şi este una din cele mai grăitoare
dovezi ale existenţei ei. M. Macrea credea că provine de .}a populaţia

tonii în Dacia romană (Bucureşti, 1980, p. 147, nota 22), D. Protase afirmă că anumi ll' vase (despre care noi am scris că sunt „dacice") datează de fapt din epoca
bronzului, cultura Schneckenberg, „la ea acasă în zona· respectivă". Trebuit' să
subliniem faptul că niC'i M. MaC'rea, nici I. Mitrofan şi nici noi (N. Gudea - I. Pop)
nu am identificat urme de locuire din epoca bronzului pe locul c·astrului; materialele lucrate cu mina au fost găsite în strat nederanjat (uneori) în bastioanele
porţilor, în turnurile de colţ etc. Dealtfel chiar D. Protase scTie (p. 146) „urme dal'ice preromane peste care s-ar putea să se suprapună castrul nu sint". Deci, indiferent
de dt „ar fi la ea acasă" ceramica despre care D. Protase crede că datează din epoca
bronzului, ea a fost aflată în strat roman (şi numai roman): pe vetre, în încăpPri,
la nivele care nu )asă să se presupună prezenţa întimplătoare a unei ceramici ·ante:·ioare! !! Nouă ni se pare că ar fi posibil - aşa cum am mai scris - ca la Tihnov să existe o ceramică dacică cu forme şi elemente de decor de aspect mai
primitiv, ·alături de formele cunoscute imitate după cele din Latene-ul tîrziu.
Privind prin această prismă, afirmaţia lui D. Protase a fost pripită. Acest lucru
nu ne mirii dacă ne gîndim ct1 în anul 1980 (cind îi apărea cartea) el SC'ria că
„întreg materialul arheologic descoperit în 1939 în castrul roman de la Rl~nov
Pstc inedit" clnd în monografia noastră (p. 46, nota 26) se scrie clar: „va fi publicat
întreg materialul cunoscut ca provenind din castrul de la Rîşnov. Pentru materialPlc vechi provenind din săpăturile lui M. MacrPa nu cunoaştem exact locul
de dPscoperire". Dar între timp noi am primit de la I. I. Russu inventarul acestui.
material (întocmit de M. Rusu) aşa că ştim exact de unde provin materialele
găsite ln anul 193!1.
6 Vezi mai ales D. Protase, op. cit., p. 150-154; dar acest material documPntar
<le excepţională importanţă este departe de a fi fost exploatat temeinic.
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dacică folosită

la construirea castrelor7 sau a fost adusă din mediul dacic'I. C. Daicoviciu susţinea că provine de la militarii daci re<:rutaţi în
trupele romane!>. D. Pretase se îndoia de această ultimă posibilitate, sugcrînd provenienţa ei din mediul rural dacic10 •
Situaţia mai sus expusă justifică o abordare a problematicii acestei
ceramici. 1n cele ce urmează vom prezenta principalele probleme în legătură cu ceramica provincială lucrată cu mina din cîteva castre din
provincia Dacia Po.roJissensis, mai bine şi mai temeinic cercetate (Bologa,
Buciumi, Moigrad-Po:net, Gilău), la care vom adăuga materiale lucrate
cu mîna dintr-un castru din provincia Dacia Malvensis (Rîşnov). In cazul
acestor castre avem posibilitatea să depăşim simpla semnalare a
prezenţei ceramicii lucrate cu mina şi să prezentăm detalii, date mai precise în legătură cu: a. contextul de descoperire (loc de descoperire, poziţia
b stratigrafie, 1răspîndirea în interior); b. cîteva date esenţiale (calitatea
pastei, culoarea pastei, calitatea arderii); c. formele vaselor şi elementele
de decor; d. datarea prin asociere a acestei eeramici; e. modificările survenite în gama de forme (de bază) şi influenţele primite de la ceramica
lucrată la roată; f. provenienţa vaselor lucrate cu mîna.
De la bun început trebuie să precizăm că vom numi această ceramica: ceramică provincială lucrată cu mina în manieră dacică. Numele acesta permite evitarea oricăror confuzii în legătură cu caracterul şi datarea ei şi fereşte pe cercetător

de orice echivoc. In cele mai multe cazuri a fost numită numai cernmica
ceea ce poate duce la confuzia cu ceramica dacică propriu-zisă (dinainte
de cucerire) sau a fost numită chiar „element de cultură materială neromană de
factură dacică"12, ceea ce apare cel puţin curios, dacă ne gîndim la locul şi epoc·a
în care a apărut şi mai ales dacă avem în vedere procesul de aculturaţie; ba mai
mult, un asemenea nume, ·ar putea implica o totală separare în cadrul provinciei
Dacia între viaţa „romanilor" şi cea a „autohtonilor" ceea ce evident ar fi o greşeală de fond.
Nu ne-am propus să rezolvăm toate problemele legate de existenţa ceramicii
provinciale lucrate cu mîn·a. Lucrarea noastră încearcă să stabileascii la ce rezultate poate duce cercetarea detailată pentru un număr limitat de castre (bine
cercetate) şi, prin urmare, ce se poate aştepta de la o cercetare C"Xhaustivă şi încă
mai detailată a subiectului în viitor. In acest scop am procedat în felul următor:
a. pe planurile castrelor mai sus amintite (Bologa, Buciumi, Moigracl-Pomet, GiJ;"1u, Rîşnov) am marcat locurile unde s-a descoperit ceramică provincială lucrată
cu mina. Fig. 2-6; b. am marcat cu semne diferite ·apartenenţa la nivele diferite
nle stratului de locuire; c. acolo unde am avut situaţii stratigrafice foarte dare
dacicăll,

7 M. Macre·a, în SCIV, 2, 1, 1951, p. 282-295; opinii de acest fel sunt greu
de acceptat astăzi cînd se ştie exact modul, timpul şi cine construia un ca~tru.
s Ibidem.
~ C. Daicoviciu, în Istoria României. Compendiu, Bucureşti, 1970, p. 193.
lO D. Protase, op. cit., p. 152-153; el afirmă că „potrivit acestei optici mult
simplificate (a lui C. Daicoviciu) ar însemna că în virtutea unui presupus conser\'atorism excesiv, numai soldaţii daci ..., dar nu ~i cei de altă origine etnică (hispuni, germani ... ) puteau folosi vasele locale tradiţionale . . . ceea ce este foarte
J.:l'eu, dacă nu chiar imposibil de imaginat". Pornind de la această idee autorul
... usţine că vasele loc'ale au putut fi folosite şi de soldaţii străini; că reerutarea
lon1\ă nu s-a aplicat în Dacia decît după mijlocul secolului II e.n.; că ceramica
I lll'l'al<i cu mina a ajuns în castre datorită căsătoriilor mixte. Toate acestea sunt
111;1i „greu de imaginat", dacă nu chiar i•mposibilc>.
11 Chiar noi am denumit-o astfel atunei eînd ne-a:n rderit la eeea de la Bud11111 i, Bologa, Rî'inov (vezi nota 5).
1
~ D. Protase, op. cit., p. 137.
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am marcat acest lucru chiar în profilul unei secţiuni (pentru o mai bună înţelegere
·a situaţiei). Fig. 7. d. am adunat şi catalogat principalele forme de vase lucrate
cu mina din castre: ceşti (Fig. 9), oale de diterite tipuri (Fig. 10), străchini cu fund
plat (Fig. 11); e. am căutat să precizăm cit mai clar variatele grupe de material
arheologic databil cu care se asociază ceramica provincială lucrată cu mina; f.
arn căutat să stabilim dacă există diferenţe în ce priveşte factura (calitatea şi
culoarea pastei, c·alitatea arderii, etc.), formele şi motivele clecorativP între ceramiea provincială lucrată cu mina şi ceramica dacică datîncl dinainte ele cucerire;
g, am căutat s<l stabilim în ce măsur[1 cele două grupe mari ale ePramicii provinC'iale (lucrate la roată şi cu mînă) s-au influenţat reciproc; h. am căutat să
stabilim de unde şi cum a ajuns ceramica lucrată cu mina în castre.
Concluziile la care am ajuns sunt următoarele:
1. contextul de descoperire (locul de descoperire, poziţia în stratigrafie, răs
pînclirea în interiorul castrelor).
- cer"amica provincială lucrat<! cu mîna a apărut în toate zonele şi clădirile
castrelor cercetate: în părţii<' fortificate ale incintei (turnuri de colţ, turnuri de
curtină, bastioanele poriilo1·, în şi sub valul de pămînt), în construcţiile administrative şi depozite (principia, praetorium, horrea, etc.), în barăcile locuinţP, destinate adăpostirii trupei. Fig. 2-6. Trebuie să remardim că cele imai numeroase
asemenea vase ·au apărut, cum era şi de aşteptat, în barăcile-locuinţe;
- ceramica provincială lucrată cu mîna este prezentă pe toată adîncirnea
stratului roman· de cultură; chiar şi descoperirile izolate aratii acest lucru. La
Rîşnov şi Breţcu de pildă cîteva v'ase lucrate cu mîna au apărut în poziţii stratigrafice legate de prima fază de construcţie (incinta din val de pămînt). In castrul ele la Bologa vasele lucrate cu mina au apărut în ambele nivele ale stratului
de locuire din barăci. Fig. 7. La Gilău însă, cer'amica lucrată cu mina a apărut
numai în partea superioară a stratului de locuire, legat de ultima fazii de construcţie. Acelaşi lucru s-a putut constata şi la Buciumi şi Moigrad unde însă sunt
fragmente de vase care ·apar şi în nivelul întîi de locuire;
- deci vasele lucrate cu mina sînt răspîndire pe întreaga suprafaţă a cas·
trelor mai sus amintite. Cantitatea acestor vase diferă de la c·astru la castru, fie
în strînsă legătură cu suprafaţa cercetată, fie în legătură cu apropierea de o
aşezare dacică mai veche care a supr'avieţuit (Moigrad, Rîşnov). ln general însă,
raportată la cantitatea de vaSL' lucrate la roată, proporţia între cele două categorii
ceramice este cam 5-950/o, po·ate chiar 10-900/o în unele cazuri. Numărul vaselor
(n·prpzpntate şi de fragmente) poate fi de 40-50 la Bologa, Buciumi şi de 150-200
la Gilfiu, Rîşnov, Moigrad-Pomet.
2. date tehnice în legătură cu producerea (calitatea pastei, culoarea pastei,
cal iI ate·a arderii).
- factura vaselor este în general mai neaspectuoasă, datorită m9delării cu
mina. Pasta este mai întotdeauna amestecată cu nisip şi pietricele, care joacă rol
de> degres·ant. Din aceste motive a fost socotită în mod frecvent „de aspect grosiL'r", „grosolană", „rău frămîntată". Noi socotim că această factură se datorează
manierei ele fabricare, care dă acest aspect şi poate fi numită pastă poroasă, acest
tL•rmcn indicînd o anumită calitate ·a pastei. La unele din vasele lucrate cu mina
(în special la cele imitate, după cele romane), se observă o îmbunătăţire a caliUţi pastei, în sensul că conţinutul ei se îmbunătăţeşte apropiindu-se de calitatea
pa·;tei folosite la vasele provinciale lucrate la roată. Această constatare se aplică
la diJerite forme de vase în mai multe din castrele menţionate. Se poate deci
considera că în mare măsură vasele lucrate cu mina se fac în chip tradiţional clin
pa~t<i poroasă (grosolană, impură, etc.). Producătorii lor însă nu se clau în lături
ele la folosirea pastei de bună calitate atunci, probabil, cînd o au la îndemînă.
- culoarea pastei este în .general (dacă nu chiar în toate cazurile) brună roş
cată sau chiar roşc·ată; există cîteva exemplare de vase care sunt din pastă cenu~ie,
c"'nuşie mai închisă şi cenuşie roşcată. In cazul unor forme imitate după ceramica
l'.1 roat[1 s-a renunţat la pasta de culoare brună-roşcată, utilizîndu-se pastă de eul: an~ dirăm iz ic sau cenuşie roşcată. Folosirea celorlalte culori pare deocamdată
! 11tî111pl<ltoare.
- arclere<t vaselor lucrate cu mîna, deşi în cele mai multe cazuri pare incompll•Ui, nu a pr<'judiciat duritatPa pastei sau rezistenţei vasului; în general se consideră că aceste vase sunt „rău arse", „arse incomplet"' etc.; în profilul fragmente!or
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de vase este însă vizibilă stratificarea pastei în funcţie de temperatura de ardere
(miezul cenuşiu, exteriorul de culoare brună roşcată), dar arderea a fost complet;i (din punctul de vedere al ceramistului respectiv). Că arderea ·a fost completă, că aşa zisa „ardere rea", „ardere incompletă" nu a prejudiciat calităţii vasului o dovedeşte îndelungata folosire a unora din aceste vase. E'a este dovedită
de multe ori de frecventa şi intensa lor afumare. ln cazul unor vase din past;i de
calitate mai bună şi arderea pare mai îngrijită în sensul că structur·a internă a
iX'reţilor şi culcarea apar uniforme pe toată grosimea peretelui;
3. formele vaselor lucrate cu mina si elementele lor de decor - trecerea în
revista a materialului ct-r'amic lucrat cu inîna clin castrele mai sus amintite arată
l'i s-au utilizat urrni:toarele forme de vase: ceaşca; două tipuri; fiecare cu mai
multe \ariante. F'i(J. 9; oala; de mai multe tipuri (oala-borcan, oal'a-sac, oala cu
pereţi uşor curbaţi); fiecare cu mai multe variante. Fig. 10 (cu baza dreaptă, cu
buza uşor rădrîntă, cu buza mult răsfrîntă, etc.); strachin·a cu fund plat; un singur
tip cu mai multe variante în funcţie de forma şi poziţia buzei. Fig. 11-12; capacul;
un singur tip mai multe variante. Fig. 13. Răspîndirea tipurilor de <'eaşcă este
L~eocumdată de neexplicat. Există castre în care s-·au descoperit ceşti cu toartă
(Moiztrad--Pomet. Rişnov, Breţcu, Micia) dar există castre unde s-au gftsit numai
ceşti fără toartă (Bologa, Buciumi„ Gilău). Ceaşca fără toartă este în gPnernl mai
deschisă, cu gura largă. lnălţime·a ei pare a scădea. Nu s-a constatat în general
perpetuare'! unor formf, de vase dacice lucrate cu roata. La Rîşnov însă am identificat şi forme de vase tipice lucrate la roată, care s-au perpetuat în epoca romană. Forma cea mai răspîndită de vas lucrat cu mina pare a fi oala cu pereţii
foarte uşor curbaţi ~.i bt'.:Z'i dreaptă sau cea cu pereţii uşor curbaţi şi buza răsfrîntă.
Nu am insistat acum, în această fază, asupra tipurilor şi variantelor de va~e.
pentru că nu am urmf1rit în mod special precizarea unei tipologii. Am dorit numai să menţionăm existenţa fo11Illelor principalf', a variantelor foarte diverse, ca
o constatare de principiu
- cele mai multe din formele (vasele) existente sunt simple, nedecorate.
Ce~tile de pildă sunt în cele mai multe cazuri lipsite de orice element de tlecor.
Sunt însă şi excepţii. La Gilău aproape toate ceştile sunt clecor·ate cu alveole la
bază. O singură ceaşcă este nedecorată. La Bologa o singură ceaşcă este decorată
cu alveole la bază. Toate celelalte sunt nedecorate. Oalele nu mai prezintă o
încărctitură decor'ativă deosebită (aşa ca în epoca dacică dinainte de cucerire de
pildă); în gennal oalele sunt decorate fie pe buză (Gilău, Rîşnov) cu alveole, fie
sub buză cu brîu alveolar sau incizii (Buciwni, Bologa, Rîşnov, Moigrad-Pomet)
sau pe mijlocul vasului cu brîu alveolar, brîu în relief, butoni (Gilău, Rişnov, Buciumi, Moigrad-Pomet, Bologa). Este dificil acum să separăm, din cauza numă
rului mic de vase, 'acest fel de decorare a vaselor. Nici nu ar avea importanţă în
această fază a cercetărilor. Ceea ce este important este faptul că toate motivele
decorative sunt moşteniri de la ceramica dacică dinainte de cucerire. Tot atît de
important este faptul că în general bogăţia de motive s-·a redus, decorul. vaselor
este mult simplificat, variaţia motivelor este mult redusă. Toate acestea ar putea
sugera o apropiere de ceramica provincială lucrat<i la ro'ată care în general nu
este decorată. In cazul că această observaţie va fi generalizată prin mai mult0
exemple se va putea spune că apariţi'a unor motive decorative pe ceramica lucrată
la roată din Dacia constituie o urmare a influenţei ceramicii dacice lucrate cu
mina sau a ceramicii dacice în general. Vasele imitate după cele romane nu sunt
deloc decorate, ca şi modelul după care s-a realizat imitaţia.
4. datarea prin asociere a ceramicii provinciale lucrate cu mina. Posibilităţile
de datare a ceramicii lucrate cu mina sunt mai multe: a. în primul rînd poatc
fi element de datare contextul de descoperire; pentru ceramica găsită, de pildă,
in valul de pămînt ·al castrului de la Bologa sau Rîşnov sau cea găsită în bastioanele de zid ale porţilor la Bologa, Buciumi, Gilău, Moigrad-Pomet, locul de
descoperire constituie principalul element de datare. Această datare este completată desigur de poziţia în nivelul de locuire şi de materialele asociate. In cazul
bastioanelor de poartă este vorba de manete, fibule, aplice, fragmente de ceramică
de import TS. Acelaşi mod de datare se poate aplica şi ceramicii găsite în turnurile de curtină, în turnurile de colţ, în clădirile administrative ale castrelor; b.
în al doilea rînd poate data numai materialul ·asociat; în cazul barăcilor-locuinţă
"Hmle nivelele stratigrafice sunt uneori mai dificil de Sl'parat, materialele asociate,
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găsite la acelaşi nivel sunt
Aşa este cazul fragmentelor

cele care indică datarea fragmentelor 'lucrate cu mina.
de vase lucrate cu mina de la Bologa care au apărut
atît în nivelul de jos al stratului de locuire din barăci, cit şi în cel superior. Ambele grupe de vase pot fi datate numai cu ajutorul materialelor asociate (fragmente de ceramică TS, monete, fibule). Dacă nivelul inferior de locuire datează
din perioada 106-150 e.n., atunci cel superior poate fi datat după 150, iar ultimul
strat după începutul secolului III e.n. Cam în aceste trei etape pot fi datate şi
fragmentele lucr·ate cu mina. La Buciumi de pildă vase lucrate cu mina au apărut
mai ales în barăci pe nivelul cel mai de jos al stratului de locuire alături de manete de la Traianus, care nu depăşesc anul 113-114 e.n. Intr-o baracă însă (nr. 2)
o ceaşcii dacică a apărut exact sub stratul de ţigle şi olane ale acoperişului
căzut, asociată cu monetă de la Trebonianus Gallus. In castrul de la MoigradPomet par mai numeroase vasele C'arP aparţin ultimei faze de locuire sau, în orice
caz, fazei de locuire care dah~azii dupt1 construirea castrului cu zid de piatri1 (213
e.n.). Insă şi aici am găsit vasp lucrat<' c·u mina c·are datează din vremea construcţiilor din chirpici ale primei fazt', dl'Ci imediat ciupit cucerire. D. !sac su.~ţine
că ceramica lucratii c·u mina apare la Gilău numai în faza cu zid de pi'atră a
castrului.
Deci, luat<i în gt•nt'ral, datarea ceramicii provinciali• lucrate cu mina în secolele II-III e.n. este indiscutabilă, aşa cum indiscutabilă este şi permanenţa ei
în stratul de locuire al castrelor de la începutul şi pînă la sfîrşitul ocupaţiei romane. ln stadiul actual al cercetărilor se pune însă problema datăr.ii mai precise
a vaselor din această grupă, în mai bună legătură cu fazele de construcţie, de
rep·araţie şi, în general, cu evoluţia internă a fortificaţiilor. Acum se poate afirma
că vasele lucrate cu mina apar în toate fazele de construcţie şi de reparaţie ale
castrelor, în toate fazele de construcţie sau extindere ale construcţiilor din interior, putînd fi, de la caz la caz, datate aproape pe decenii de existenţă ale fortificaţiilor.

5. Problema cea mai dificilă este aceea de a stabili în ce măsură ceramica
provincialii lucrată cu mina a influenţat ceramica provincială lucrată la roată şi
invers, în ce măsură aceasta din urmă a influenţat ceramica provincială lucrată cu
mina. Tot ce se poate spune acum este că influenţele s-au manifestat în: ·a. preluarea la mină a unor forme de vase tipice la roată; b. modificări ale formelor
tradiţionale dacice; c. modificări ale unor părţi ale vaselor; d. restrîngere'a gamei
de motive decorative; e. transferarea unor motive tipice ceramicii lucrate cu mina
la ceramica lucrată la roată.
a. 1n c·astrele de la Bologa, Buciumi şi Gilău, au fost descoperite forme de
vase din cele provinciale produse în mod obişnuit la roată, lucrate cu mina. Cea
mai sigură formă (în acest moment al cercetării) este deocamdată strachina joasă
cu fund plat. Ea a ·apărut în mai multe variante (Fig. 11) care nu se deosebesc
între ele decît prin înălţime şi mai ales prin profilul buzei. Dealtfel, în afara formei propriu zise, se pare că influenţele se manifestă şi prin îmbunătăţirea calităţii
pastei, folosindu-se o pastă asemănătoare cu cea a vaselor lucr·ate la roată. ln
aceste cazuri apar şi modificările în culoarea pastei. In castrul de la Gilău au fost
descoperite şi capace de vase lucr'ate cu mîna. Şi în cazul acestora pasta este c;le
mai bună calitate decît cea obişnuită pentru vasele lucrate cu mina.
.
b. formele vaselor lucrate cu mina par a deveni mai svelte, mai puţin greoaie
<lecit cele antecucerire similare. c. In ·afară de aceasta apare în chip frecvent răs
frîngerea buzei, ca la vasele lucrate cu roata şi chiar se poate remarca prezenţa
unor buze profilate. S-ar putea, deasemenea, ca deschiderea, deci lărgimea gurii, la
oale şi ceşti să fie o urmare a influenţelor primite de la ceramica cu roata.
d. despre restrîngerea şi simplificarea motivelor decorative am discutat m'ai
sus. Aici am sublinia doar faptul că, se parc, în funcţie de densitatea locuirii dacice în provincie se păstrează mai mult sau mai puţin constatat motivul decorativ. De pildă la castrele din Bologa, Buciumi, Gilău, motivele decorative sunt foarte
simple, rare şi de puţine ori apar combinate. ln acelaşi timp la Moigrad-Pomet
şi la Rîşnov, unde dacii sunt mai aproape şi probabil mai grupaţi în apropierea
castrelor, motivele de pe ceramica lucrată cu mina apar mai apropiate de cele
anterioare cuceririi.
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e. o serie de motive decorative tipice ceramicii lucrate cu mina (dinainte de
cucerire): brîul alveolar, alveolele, inciziile; au apărut pe vase lucrate la
roată mai ales in castrele de la Moigrad-Pomet, Buciumi, Bologa, Rîşnov.
Toate acestea constatări au caracter preliminar. Lipsind monografii ale castrelor, lipsind corpus-uri de ceramică provincială sunt greu de obţinut date mai sigure şi mai ales sunt greu de făcut comparaţii. Nu avem deci, încă, imaginea generală şi totală a formelor de vase, a elementelor de decor care să ne permită să
extindem, să lărgim aria observaţiilor de acest fel şi să ducă la concluzii cu valo"are absolută.
6. provenienţa vaselor lucrate cu mina. ln chip teoretic pot fi acceptate ca
valabile toate ipotezele (amintite mai sus) în legătură cu felul cum a ajuns ceramica lucrată cu mina în castre: de la locuitorii daci folosiţi la construcţia castrelor, de la daci recrutaţi în armata romană, de la femei dace căsătorite cu soldaţi
romani, etc. Ipoteza lui D. Protase1 2 insă în legătură cu posibilitatea cumpărării
ceramicii lucrate cu mina de la Dacii liberi nu este deloc acceptabilă. In cazul
acesta ar trebui să admitem că soldaţii din castrele din Banat cumpărau ceramică
sarmată, cei din castrele de pe Olt ceramică roxolană, alană, gotică etc. etc„ ceea
ce nu este deloc conform cu re'alitatea arheologică. Soluţiile mai sus amintite sunt
dificil de demonstrat, uşor de criticat şi nu explică deloc nici răspîndirea, nici transformările, nici caracterul ceramicii lucrate cu mina. Pentru a da o explicaţie mai
acceptabilă, trebuie să pornim de la situaţia soldatului roman în general: de unde
îşi procura el vasele? de unde avea ustensilele de menaj? Trebuie să presupunem
că, aşa cum îşi cumpăra vasele de lux din import (TS), vasele de lux locale (TSP),
vasele din bronz, mortari'a, etc., aşa îşi cumpăra şi vasele de uz comun, între care
se puteau afla şi vase lucrate cu mina. S-ar putea însă ca aceste vase (în general)
să nu provină din comerţ, şi fortificaţiile să fi avut propriile lor cuptoare şi proprii lor meşteri (aş·a cum în mod sigur aveau pentru materialele de construcţie).
In primul caz înseamnă că produsele lucrate cu mina existau pe piaţă, alături de
celelalte produse ceramice de uz comun sau de lux, ceea ce sugerează existenţa
unor olari care produceau astfel de v'ase. Tradiţionalismul formelor, al elementelor
de decor ne lasă să presupunem fie olari daci, fie o cerere atit de mare din partea
unor daci incit olarii (de orice neam vor fi fost) s-au v;izut si'!iţi să producă astfel
de vase. In cazul acesta astfel de produse aveau o utilizare mai generală, datorată
probabil unor activităţi speciale. In cazul că vasele erau făcute de către soldaţi
daci din castre şi arse in cuptoarele castrelor, înseamnă că ele erau cerute datorită
unor tradiţii (probabil religioase). Mai există şi posibilitatea, valabilă pentru ambele cazuri ca astfel de vase să fie produse în mod special din motive de economie. Această posibilitate însă ni se pare mai greu de acceptat pentru că prepararea
pastei şi toate lucrările pină la termin'area vasului erau tot atit de costisitoare
(ba chiar mai costisitoare) decit cele pentru vasele la roată.
Originea acestei ceramici este sigură. Formele vaselor, factura, elementele de
decor au fost luate direct de la ceramica dacică dinainte de cucerire. O analiză
recentă făcută de I. Glodariu 13 a evoluţiei cronologice a ceramicii dacice din secolul
I e.n. (în special din a doua jumătate a acestui secol) arată că s-au perpetuat 1n
epoca romană exact formele care au fost mai obişnuite în această ultimă perioadă.

Noi nu am epuizat în acest studiu .toate problemele în legătură cu
ceramica provincială lucrată cu mina. Au mai rămas numeroase aspecte
nerezolvate: a. destinaţia acestor vase; dece, în condiţiHe unei superabundenţe de vase lucrate cu roata, erau cerute astfel de vase; dece, în condiţiile aceleiaşi superabundenţe, se imită formele lucrate la roată; dece
nu s-a renunţat la calitatea (tradiţională} pastei; etc. De fapt toate aceste
probleme se referă la un singur lucru: destinaţia vaselor lucrate la mină.
ln timp ce pentru majoritatea formelor (oale, străchini, capace) se poate
presupune o utilizare relativ generatlă, pentru ceşti s-ar putea bănui că
13

Idem, p. 151.
u I. Glodariu, in Studii dacice, Cluj-Napoca, 1981, p. 155--162.
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erau folosite în legătură cu anumi.te aspecte de cult. Este mai greu de
crezut că aceste vase jucau rolul de opaiţe în condiţiile cînd existau pe
piaţă asemenea produse fabricate în serie şi în cantităţi mari.
Cea mai plauzibilă ipoteză este cea emisă de C. Daicoviciu după
care ceramica iluorată cu ,roata a ajuns în 1castre prin recruţii daci din
unităţile respective. Ei au produs, ei au comandat, ei au cumpărat ·astfel de vase, probab~l din tradiţionalism (în spatele căruia s-ar putea ascunde anumite culte). Prezenţa ceramicii lucrate cu mîna în castrele studiate de noi şi în general în castrele romane este o dovadă că populaţia
dacică era numeroasă, că s-a păstrat numeroasă şi uniform repartizată
în provincie. Faptul dt vasele lucrate cu mîna apar în castre de la nivelele cele mai de jos ale straturilor de locuire indică cu exactitate faptul că recrutările de daci au început în primul deceniu după cucerire,
dacă nu chiar i:ml•diat. Ne putem deci gîndi că recrutarea regională (locală) introdus~1 de îrnp[tratul Hadrianus departe de a fi inspirată de împăratul însuşi a legiferat .realităţi existente deja la nivelul armatelor
provincialeHi. Cantitatea mare şi, oricum, prezenţa constantă a vaselor
lucrate cu mîna în castre de-a-lungul întregii epoci a stăpînirii romane
sugerează existenţa, prezenţa ipermanentă a izvorului continuu de recruţi daci: populaiţia dacică. Foarte semnificativ ni se pare faptul că
ceramica provincială lucrată cu mîna a apărut în castre care nu au în
apropiere aşezări dacice nici în epocă, şi în a căror apropiere, nici nu se
cunosc astfel de aşezări înainte de cucerire. Faptul constituie un argument important în favoarea •recrutării locale a dacilor şi în acelaşi
timp indică orientarea acestei populaţii spre noile· aşezări, care au apărut
pe lîngă castre. Această orientare ar putea, dacă va fi confirmată în viitor prin cercetări, să explice, măcar parţial, mişcărilJ.e de populaţii, dispariţia unor aşezări dacice după cucerire. Pînă atunci însă ceramica provincială lucrată cu mîna constituie un document important, poate cel mai
important, al permanenţei dacilor în iprovincia romană şi în acelaşi timp
al adaptării lor la noile condiţii de viaţă.
Ea ne dezvăluie însă şi aspecte mai intime, mai subtile ale procesului romanizării, care a fost un proces deloc simplu, ci unul de o profundă
complexitate.
NICOLAE GUDEA -

IANCU

MOŢU

UBER DIE MIT DER HAND GEFERTIGTE PROVlNZIELLE KERAMIK
AUS DEN ROMERLAGERN
Archăologische Bemerkungen mit besonderer Beriicksichtigung der Romerlager aus
Dacia Porolissensis
(Zusammenfassung)
Die mit cler Hand gefertigte prov1nzieHe Keramik im Stil der d,akischen Ke- ·
rnmik (vor der ri:imischen Eroberung) bildet eine Gruppe filr sich der provinziellen
Keramik aus den drei dakischen Provinzen (Porolissensis, Apulensis, Malvensis).
15 K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau,
Berna, 1951, p. 14-15.
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Sie tauchte vor aliem in den Romerlagern, und zwar immer zusammen mit auf
der Topferscheibe gefertigter provinzieller Keramik und anderen Gruppen romischer Materialien aul, fehlt aber auch in den anderen Siedlungstypen nicht. Die- ·
historische Bedeutung dieser Keramikgi:.uppe ist auJ3ergewohnlich groB, da ihr
Vorhandensein einen der Beweise der Kontinuităt der dakischen Bevolkerung in
der romischen Provinzen Dacia bildet.
Von den allgemeinen Feststellungen hinsichtlich diescr Gruppe der provinziellen Keramik ausgehend bringen die Verfasser die diesbeziiglichen wichtigsten
Fragen in einigen besser und intensiver erforschten Rămerlagern aus Dacia Porolissensis (Bologa, Buciumi, Moigrad-Pomăt, Gilău) und einem aus Dacia - Inferior - Malvensis (Rîşnov) zur Sprache. Folgende Fragen werden ausfiihrlich behandelt: 1. der Entdeckungskontext (Fundort, Stellung in der Stratigraphie, Verbreitung und Menge); 2. technische Daten (Qualităt der Paste, Farbe der Paste,
QU'alităt der Brennung, Qualităt der Anfertigung); 3. die GefăBformen und die
Schmuckelemente; 4. Datierung durch den Fundort und durch das Assoziiren mit
anderen Materialien; 5. die eingetretenen Ănderungen hinsichtlich der Machart,
der Schmuckformen und Schmuckelemente unter dem Einflull der mit dem Tăp
ferscheibe gefertigten provinziellen Keramik; 6. der Ursprung der mit der Hand
gefertigten GefăBe; 7. die gegenseitige BeeinfluBung der mit der Hand und der
mit der Toptenscherbe gefertigten Keramik.
Die Verfasser gelangen auf diese Weise zu einigen SchluBfolgerungen, die im
Falle einer exhaustiven Forschung dieser Keramik verallgemeinert werden und
wichtige Konsequenzeri filr die einzelnen Fragen der dakischen Kontinuităt in der
romischen Epoche und des Romanisierungsprozesses haben konnten.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N>

w
co

.~

•1""''"'-

"

I

A

'('l

~~-

! ,\

-

l'A

..Y\11"'""

-

- ..--

,._

Q

'\.•

s

I

I~
!:I

I
!""'

~

.....o
I:!

F ig. 1. Harta provinciei Dacia cu fortificaţiile.: Sunt-marcate toate castrele unde a aplrut ceramica provincială lucratl
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Fig. 3. Planul castrului de la Buciumi cu locurile unde a apărut ceramică provincială lucrată
cu mîna.
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Fig. 5. Planul castrului de la Gilău cu locurile unde a apărut ceramică provinciall
lucrată cu mina.
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cu mina din castre
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Fig. 7. Profilul secţiunii XII din ...praetentura castrului de la Bologa cu
fragmentelor cu vase provinciale lucrate cu mina.
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Gilăil

LIMES-UL DACIEI. SECTORUL DE PE SOMEŞUL (UNIT).
Elementele de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău

După cum este bine cunoscut, pentru fixarea „liniei de frontieră"
sau, cu alte cuvinte, a liniei, mai bine zis, a fîşiei de apărare, exista în
nord-vestul provinciei Dacia, posibilitatea excelentă a folosirii coamei
ondulate a Munţilor Meseşului. Alegerea s-a oprit (aproape sigur) asupra
ei, deoarece formează un obstacol natural, un fel de val uriaş, cu diferenţe de nivel, în general, de 300-350 m şi este greu atacabilă, în special, dinspre Depresiunea Silvaniei. Culmea Munţilor Meseşului face
parte integrantă din grupa masivelor pitice din nord-vestul şi nordul
Podiwlui Someşan 1 . Ea înglobează un şir de înălţimi dominante, cuprinse, în general, între 700-900 m <[Munţii Meseşului, Dumbrava (deasupra orăşelului Jibou), Dealul Mare-Prisaca, Preluca, Culmea Brezei],
a căror trăsătură ,comună este aceea că sînt alcătuite din cristalin, cu
apariţie insulară la zi (Munţii Meseşului Dealul Mare-Prisaca - Preluca) sau acoperite complet cu sedimente terţiare (Dumbrava şi Culmea
Brezei) deducîndu-se în subasment, din alura generală a reliefului.

M un ţ ii M e se ş u 1 u i se prezintă sub forma unei culmi unitare, cu o
mai pronunţată numai în sectorul Văii Poicului, care o străbate transversal. Pierde treptat din înălţime spre nord-est, coborînd de la 906 m în Vîrful
Cornii la numai 474 m în vf. Măguriţ'a, din preajma Văii Ortelecului, unde cristalinul dispare complet sub pătura de sedimentar, după ce a culminat, la 997 m,
in Măgura Priei (Magaş).
b) De a 1u1 Dumbrava (558 m) formează masivul cel mai reprezentativ
de legătură a Munţilor Meseşului cu cristalinul Ţicăului (De'alul Mare, 637 m) şi
al Prelucii, deşi sedimentarul îl acoperă în întregime. Prezintă aspectul unei
cueste, cu orientare aproape nordică şi cu un abrupt accentuat, de aproximativ
140 m. Spre sud, spre Valea Ortelecului, respectiv spre localităţile Brebi şi Creaca,
în schimb, cade în p·av.tă lină, în conformitate cu înclinarea orizontului calcaros
pe care a grefat o frumoasă suprafaţă structurală, uşurînd foarte mult situaţia
apărătorilor romani.
Jumătatea de nord-vest a aşa-zisului „jug intrac'arpatic"2, aşa-dar fără
doar şi poate - a fost inclus în cadrul sistemului de apărare roman din nord-vestul provinciei.
Jumătatea de est a acestui „jug intracarp'atic" este formată din subdistrictul
geografic al munţilor insulari din est (Dealul Mare
Prisaca, Preluca), alcătuit
dintr-o seric de culmi largi şi măguri (munţi-horst), cu marginile abrupte, cu văi
a)

înşeuare

1 Cf. Al. Savu, Podişul Someşan. Studiu geomorfologic, p. 39-45; teză de doctorat în formă de manuscris păstr'ată la Biblioteca Facultăţii de biologie - geografie - geologie a Universităţ1i Babeş-Bolyai din Cluj-N,apoca, secţia de geografie fizică.
2 Denumirea de ,.jug intracarpatic" preconizată pentru prima oară în literatura geografică de G. Munte'anu-Murgoci (cf. La cartographie des sols en Roumanie. Etat de l'etude de la cartographie du sol, Bucarest, 1924) şi preluată de
V. Mihăilescu în BSGR, 53, 1936, p. 363, 369; idem, în Volum jubiliar „Gr. Antipaa, Bucureşti, 1938, p. 368; vezi şi T. Morariu, V. Sorocovschi, Judeţul Sălaj, în
seria „Judeţele patriei", Bucureşti, 1973). Această „punte de legătură" este justificată mai ales din punct de vedere morfotectonic.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

252

I. Ferenczt

adinci şi strîmte. cu înălţimi care variază intre 600-800 m (Dealul Mare 637 m,
Preluca - Virful Florii 811 m). (Ca bază de comparaţie amintim că lunca Someşului la Jibou nu ajunge nici măcar pînă la 200 altitudine absolută!).
c) Suprafaţa exhumată a micului masiv De ·a 1u1 Mare
Prisaca
(masivu 1 Ţi că u 1 u i) este bine păstrată pe creasta principală şi compartimentată
de afluenţi mărunţi al Someşului, pe flancul vestic al masivului.
d) M as iv u 1 Pre 1 u c a reprezintă insula cea mai extinsă şi cea mai unitară, din întreg lanţul de masive cristaline izolate şi îngropate de sedimentar. Un
abrupt tectonic impresionant, manifestat în relief printr-o denivelare de circa 600 m,
face trecerea, pe latura nordică a masivului, spre Depresiune·a joasă CopalnicMănăştur, veriga de legătură intre Depresiunea Lăpuşului şi cea a Băii Mari, cu
locuri prielnice pentru ascunzişuri ...
Intre masivul Ţicău (Dealul Marc) şi Culmea Brezei se termină unitatea de
geografie fizică numită de Al. Savu Podişul Someşan 3 • Problema limitei de nordest a acestui podiş este relativ dară. Monoclinu~ depozitelor eo-oligocene este bine
evidenţiat şi se termină spre nord prin. euoste ~i abrupturi structurale foarte pronunţate. Un şir de bazinete depresionare de eroziune se înlănţuie la baza acestor
forme structurale, schiţînd nu numai o denivelare bruscă faţă de limita extremă
a podişului, ci şi un veritabil uluc compartimentat, de separaţie faţă de insulele
cristaline Dealul Mare - Prisaca şi Preluca.
Aceste bazinete depresionare - similare unei fossae n·aturale uriaşe - sint:
Văd u re 1 e, anexă a Depresiunii Guruslău la baza abruptului structural al Dealului Poieniţei (508 m); Ferice a, încadrată în crii5talinul Prisăcii (624 m) şi creasta
calc'aroasă Tămiiţa (655 m) Prisnel (663 m) - Cornul Pleş (630 m); Văr ai u
(0 raiu), între Cornul Pleş şi Chicera Mare (571 m) :;;i V a 1 ea M or i i intre martorul structural Vf. Cetenat (579 m) şi Virful Purecoaia (5fi5 m).
Pînă aici, deşi foarte festonată, linia de cueste este destul de unitar<'i. ca şi
lanţul depresiunilor de eroziune de la bata acestora. Denivelările între supraieţele
structurale ale Podişului şi vetrele micilor depresiuni sînt accentuate (250-300 m),
dar abrupturile pe alocuri sînt îndulcite prin trene de glacis, în unele cazuri bine
dezvoltate: glacisul Poieniţei, în Depresiunea Vădurele, glacisul de sub Piatra Cozlei,
cel al Prisnelului din Depresiunea Fericea, cel de sub Chicera Mare etc.
Se pune in mod involuntar întrebarea: avind informaţii, desigur, precise. ar
fi lăsat oare comandamentul suprem roman tot acest district geografic in mina
unor duşmani mai mult sau mai puţin organizaţi, ţinînd cont şi de faptul că intre acest lanţ de munţi pitici şi valea Someşului (unit) mai există şi abruptul de
cueste a Prisnelului (în sensul cel mai larg al noţiunii) despărţit de primul şir
de înălţimi (cristalini) prin mica Depresiune Fericea şi prin bazinetele depresionare Var'aiu (Oraiu) ~i Valea Morii? într-o lucrare, apărută cu trei decenii în
urmă4 am susţinut că acest lucru este greu de crezut. Emisesem această ipoteză de
lucru, deşi in momentul predării lucrării la tipar, cunoştinţele despre linia Someşului intre Dej şi Jibou, mai precis despre porţiunea cuprinsă intre castrele de la
Căşei şi Tihău, erau extrem de lacunare 5• Am opinat că există totuşi anumite
indicii pe baza cărora s-ar fi putut marca o linie a turnurilor de apărare analoagă
celei de pe coama Munţilor Meseşului, puţin mai spre nord de valea Someşului
(unit).
Pentru ca să ne putem apropia mai bine de miezul problemei trebuie să aruncăm o privire şi asupra unor probleme de geomorfologie legate de abruptul de
cueste a Prisnelului (în sensul cit se poate de larg al noţiunii).
In ansamblu, culme a calcaroasă P r îs ne 1- Cornu 1 P 1 e ş are aspectul
unei suprafeţe structurale, coborînd de la 663 m în vf. Prisnel la 438 m în vf.
Piscuiu Ronei (D. Racoţi) ce se înalţă semeţ asupra orăşelului Jibou. Spre vest
culmea se termină printr-o cuestă dantelată6 pe alocuri foarte abruptă şi înclină
Vezi Al. Savu, op. cit., p. 18-19.
Cf. I. Ferenczi, în Omagiu Kelemen, p. 272-292.
Vezi I. Ferenczi, în StCom Satu Mare, 2, 1969, p. 91-110; cf. şi idem, în
Limes 9 Mamaia, p. 201-205; idem, în Roman Frontier Studies, 1969, Eight Jnternational Congress of Limesforschung, Cardiff, 1974, p. 204-211; I. Ferenczi G. Ferenczi, în Limes 11 Szekesfehervcir, p. 365-375.
' Cf. Al. Savu, op. cit., p. 67-68.
3

~
5
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răsărit. Ea tiveşte podişul de aceeaşi natură Purcăreţ Boiu Mare pe latura sa de nord-vest, menţinîndu-se sub forma unor martori structurali - creste alungite şi înguste - dominanţi ca altitudihe (655 în Vîrful Tă
mîiţa, 663 în Prisnel, 630 m în Cornul Ple~).
Spre sud-vest se continuă, după înşeuarea de la izvoarele văilor Purcăreţului
şi Coastei Rele, în Piatra Cozlei (589 m, fig. 3a-b), iar spre nord-est în Virful
:Răpţîi, separat prin înşeuarea de la obîrşi'a Văii Curtuiu~ului, afluent al Bîrsău
lui.
Eroziunea foarte activă a văilor Coastei Rele, Cheudului, Curtuiuşului, a dat
naştere unor abrupturi accentuate, pe versantul de nord-vest. punînd în evidenţă
un şir întrerupt de cueste, grefate, cu precădere, pe calcarele dure, recifale, a Eocenului superior 7 •
Spre sud-est, legătura cu valea Someşului (unit), respectiv cu Podişul Someşan, se face printr-o pantă, în general, mai lină, conform cu căderea straturilor.
Totuşi contactul dintre calcarele recifale şi argilele din seria de Turbuţa s·au
gresiile de Racoţi şi banchizele cu Nummulites perforatus din seria marină inferioară a Eocenului, se exprimă şi în relief, printr-o denivelare bruscă, de dteva
zeci de metri - pe alocuri chiar de peste 100 m, ca de pildă la Vălişo·ara (Valea
Rea), sub vîrful Tămîiţa - care detaşează net creasta structurală a Prisnelului.
lnsemnate cantităţi de grohotişuri se îngrămădesc într-o tenă de glacis pe
latura de nord-vest: procesul de dezagregare fiind încă ·activ, în funcţie de variaţiile sezoniere. ln afara unor lapiezuri, în aripa de sud-vest al Culmei Prisnelului, pe suprafaţa dezgolită a calcarelor nu se înregistrează -~lte fenomene exoc'arstice, tocmai datorită extensiunii (transversale) foarte reduse a acesteia. Martori ale
vechii extensiuni pe care a ·avut-o iniţial podişul structural spre nord, se întilnesc
şi în Vîrful Măgurii (559 m), Cornul Pleş al Curtiuşului (559 m), reduşi la petice
răzleţe, dominante în relief tocmai abruptului dat de grosimea calcarelor.
In sectorul de nord al Culmei Prisnelului se individualizează trei suprafeţe
structurale, inegale ca suprafaţă, despărţite de înşeuările Năpr'adea - Cozla (fig.
3a-b) şi Vălişoara, (fig. 5a-c), şi anume: Piatra Cozlei, Mestechinel ~i Prî5nelul
propriu-zis.
In aceste trei SUQrafeţe structurale relieful carstic se evidenţiază printr-o
mare gamă de forme. Exocarstul este reprezent'at prin lapiezuri, doline, pereţi de
stîncă verticali şi alte forme Dolinele sînt cele mai frecvente forme exocarstice,
cu diametrul între 4-100 m, adîncimi de la 2 la 25 m şi suprafaţă între 12-7.000
m2. In zona platoului dintre Cozla şi Vălişoara (fig. 4), numit de localnici l\Iestichinel, ele formează un ·adevărat cîmp de doline! Din punct de vedere morfologic
majoritatea dolinelor sînt de tip conic, cu adîncime mai mică decît diarn.c'trul.
Multe doline au însă fundul plat, semănînd cu o farfurie. Pe fundul unor astfel
de doline s-a depus un strat de argilă formîndu-se prin acumularea apei lacuri
carstice cum sînt: „Tăul de l'a Gura Liordişului" şi „Tăul Albii". In cîteva cazuri
dolinele se ţin lanţ, sugerînd forma de vale subterană (ascunsă) cum sînt cele din
jurul „Tăului Albii".
Formele exocarstice pozitive sînt reprezentate mai ales prin pereţii de qjncă
abrupţi, suprapuşi deseori unor falii şi fracturi minore tectonice, fiincl frunţi de
cuestă îndreptate spre nord-veste (fig. 3a-b). Prin coroziune, dezagregare 5i procese
gravitaţionale, din abrupturi se desprind mereu blocuri care formează la baza
acestora grohotişuri, cel mai extins aflîndu-se sub Piatra Cozlei (579 m).
Prin restrîngerea suprafeţelor structurale, ca efect al eroziunii 5i coroziunii
apar martori de eroziune, cum sînt, bunăoară, Tămîiţa, Prisnelul (663 m, fig. 5a-c)
şi Ţîpleul (542 m).

domol spre
Jugăstreni,

' Ibidem, p. 67.

8 Cf. Aur. Medve, în ActaMP, 9, 1985, p. 639. Evoluţia tectonică a „Culmei
Prisnelului" a fost strîns legată de fenomenele geologice petrecute în partea de
nord-vest a marii Depresiuni 'a Transilvaniei, la contactul cu rama cristalină clin
care s-a desprins prin fracturi majore în timpul mişcărilor orogenetice din faza
Jaramică. Cf. idem, op. cit., p. 640. [Prin faza 1 ar amică se înţelege prima fază
ele cutare (formare de munţi) de la sfîrşitul mezozoicului - începutul neozoicului,
de acum aproxim'ativ 70 milioane de ani.]
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De la Valea Morii, linia de cueste, mai intens fragmentată, îşi continuă direcde orientare spre est, străjuind defileul epigenetic a riului Lăpuş.
Luat în mare, culoarul rerativ larg al Lăpuşului, în planul său superior, în care
valea s-a încleştat apoi epigenetic, cu nenumărate meandre încătuşate in cristalinul Prelucii (fig. 2a-d), poate fi considerat ca un uluc depresionar de contact.
In bazinul hidrografic ramificat al văii Birsăului suprafeţele structurale au
fost complet distruse prin eroziune sau reduse la mici petice de martori structurali (Virful Măgurii, 559 m, l'a est de localitatea Fericea; Cornul Pleş, 559 m, la
vest de Curtuiuşu Mare; Vîrful Răpţii, 595 m, deasupra satului Duruşa; Virful
Cetenat, 579 m, la vest de Valea Morii). Pe interfluviul Bîrsău - Lăpuş, in
schimb, se păstrează un platou structural mult mai extins, unitar, din Dealul Halăului (610 m) şi Piatra Toporului (584 m), cu apofize
laterale în D. Jidovina
(444 m), D. Osoaie (477 m), Frasinile 513 m), Vîrful Mestecenilor (537 m), · Vîrful
Săcăturii (513 m). InterfluviUl respectiv este înconjurat de jur-împrejur de abrupturi pronunţate, morfologic însă, această apofiză nordică fiind mult mai compartimentată decît restul podişului 9 .
Spre est de abruptul de cueslă a Prisnelului se află plat oul ca 1 car os
Pur că re ţ - Boi u M ·are - Jug ăst reni. El se întinde sub forma unei
fişii alungite (tot pe dreapta Someşului unit), avînd ca latură de nord interfluviul
dintre Someş, pc de o parte şi Birsău - Lăpuş pe de alta, scos în relief de seria
cuestelor eocene sau oligocene, festonate sau chiar compartimentate de afluenţii
Birsăului şi, în deosebi, de ai Lăpuşului. Spre sud-vest, în Culmea Prisnelului,
·aşa cum am amintit, se termină printr-un unghi ascuţit (în zona Ciocmani Poiniţa), iar spre sud-est pătrunde, pe la nord de Culmea Vima Breaza, flancind
malul sting al Lăpuşului, pină în valea Rohiei. Este un platou structural, grefat pe
formaţiunile tabulare, monoclinale, eocene şi oligocene.
Nota specifică o imprimă însă serfa calcarelor recifale, cenuşii-albăstrii, rezistente la eroziune, care au condiţionat totuşi în afara suprafeţelor structurale şi
a cuestelor abrupte, şi un relief carstic destul de evoluat, reprezentat prin doline,
cursuri subterane, izvoare vauclusiene, chei etc.
Foarte caracteristicice sînt formele carstice (doline, văi subterane) în platoul
Piatra Cozlei (pomenit şi mai sus), de sub care îşi culege izvoarele Valea Ascunsă
şi, mai ales, în jurul satului Prislop, pe culmile Piatra Toporului, Dealul Halăului,
Piciorul Stinii, Dealul Prihodului, precum şi pe înălţimile din jurul localităţilor
Boiu Mare, Frincenii Baiului, Româneşti, Sălniţa, Peterite·a.
Pe latura de nord tributarii mărunţi ai Lăpuşului curg contrar înclinării generale a straturilor, adincindu-se printr-o eroziune impresionantă, pină la faza
de veritabile chei: Valea Bitului intre Boiul Mare şi Frinceni, Vale'a Gadelui intre
Jugăstreni şi Româneşti, Valea Sălniţei intre Sălniţa de Sus şi de Jos.
O altă serie de chei de dimensiuni reduse, însoţeşte latura de sud a platoului calcaros, pe linia de intersectare, de către afluenţii Someşului (unit): Valea
Se'acă, Valea Purcăreţului, Valea Lemniului, Valea Mesteacănului, Valea Secăturii
etc.) a anticlinalului local Şoimuşeni - Topliţa - Boiuţ.
Recapitulînd cele dezvoltate in cele de mai sus putem afirma că acest obstacol natural foarte însemnat, această culme, mai spre est platou c'alcaros (cumpăna de apă), pe care sînt dezvoltate fenomene de relief carstic, este, de fapt, un
plan uriaş de strat, clădit din roce dure paleogene, a cărui direcţie este sud-vest
- nord-est, fiind inclin'at domol spre sud-est, adică spre porţiunea dintre Răstoci
- Turbuţa a văii Someşului, axul căruia - in linii mari - este paralel cu coama
ce se ridică la nord de ea. Cu alte cuvinte: eroziunea apelor curgătoare, şi, mai
ales, a Someşului, a dat n·aştere unui versant enorm cu expunere sud-estică a
cărui suprafaţă topografică coincide aproape perfect cu suprafaţa straturilor dure
de calcar eocenic, care a uşurat foarte mult accesul din valea largă a rîului principal pînă la vîrfurile chiar cele mai înalte ale acestei culmi, cu toate că diferenţele de nivel sint destul de apreciabile, ajungînd pînă la 300 m, in unele cazuri
chiar şi depăşind această cifră. Aripa de sud-vest a culmei - fapt curios - este
cuprinsă, prin marea buclă a Someşului, de la Surduc Var, între două porţiuni
de vale ale riului principal.
ţia

generală

9

Al. Savu, op. cit., p. 32.
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generală, sus-amintită, a complexului de straturi eocenice, se
un adevărat aliniament de cueste impozante, exprimate foarte bine în
relief, stincoase, întrerupte numai în puţine locuri de şei puţin mai joase, însă
destul de greu practic'abile (fig. 3a-b, 5a-c). ln acest chip, linia de cueste formează o adevărată barieră naturală puternică, care nu este ferestruită de nici mă
car o apă curgătoare, (nu prea are nici izvoare!) 10 şi care, rezultînd din natura
lucrurilor, avea nevoie de a fi supr·avegheată, întărită doar în dteva locuri, puţine
la număr cu posturi de control şi de veghe. Pe de altă parte, nu putem trece cu
vederea că faţa acestor cueste este îndreptată spre nord-vest, spre zona depresionară Jibou Fericea - Chioar - Buteasa [cu alte denumiri Vădurele - Fericea - Var'aiu (Oraiu) şi Valea Morii], formată prin eroziune selectivă în rocilg
mai moi. Treimea de vest a acestei zone depresionare o formează micul bazin
hidrografic al Som~şului între Jibou şi Ţicău (= Depresiunea Guruslău), ce se întinde între îngustarea de la Surduc-Jibou şi micul defileu de la Ţicău şi care era
mult mai uşor de supraveghe·at direct din castrul de la Tihău, prin patrularea în
vremuri primejdioase a acestei depresiuni, lungă de aproximativ 18 km şi lată
de 3-4 km (dac'ă nu exista în cadrul acesteia încă cîteva elemente de apărare,
avanposturi înaintate (?), momentan necunoscute nouă).
Şi ca situaţia apărătorilor de pe Culmea Prisnelului, de pe această linie să fie
relativ şi mai uşoară, în faţa zonei depresionare (un fel de fossa în faţa unui v'al
uriaş cu abrupturi în faţă), spre nord de ea, urmează seria culmilor largi, greoaie
şi măguri (munţi-horst) cristalini, cu marginile abrupte şi cu văi scurte, 'adînd şi
strîmte (Măgura Ţicăului 390 m, Dealul Mare 637 m, Preluca 811 m, ultimele două
fiind şi ele cercetate de noi fără însă nici un rezultat remarcabil), o a doua „culisă" de munţi insulari, pitici prin care încă şi rîul Lăpuş trebuie să străpungă cu
ajutorul unui defileu lung, şerpuitor, de nepătruns (fig. 2a-d).
In toată această complexitate de zone, atît de diferită din punct de Yedere
geomorfologic, se deschide doar o singură posibilitate de circulaţie relativ mai
uşoară: „poarta" formată prin valea Bîrsăuţei, care conduce direct spre actuala localitate Şomcuta Mare, adică spre zona piemonturilor pericarpatice, mai precis spre
„golful" tectonic, spre Depresiunea Baia Mare, deschisă spre nord-vest, spre Cîmpia Someşului [spre teritoriile dacilor liberi, acelor „dacii mari" (µty&:>.ot .'.iiixa.
şi
~axot 7tpo;opot)
care locuiau în părţile
nordice ale vetrei
dacicell), respeC'tiv spre marea Cîmpie a Tisei). Valea Bîrsăuţei este legată cu porţiunea văii Someşului dintre Ileanda şi Letca, prin pasul relativ jos (circa 390 m) de la Mes-

Pe

formează

teacăn.

ln linii mari, acesta este tabloul „vorlandului" văii Someşului (unit) dintre
Ileanda - Tihău, respectiv Jibou, fîşie de teren c'are - clupă toate
- a fost folosită pentru amplasarea unor elemente exterioare ale fî~iei
romane situate pe distanţa Ileand'a - Tihău.
V a 1e a S o m e ş u 1 u i î n t r e D e j ş i J i b o u
prezintă unele trăsături
prin care se deosebeşte de acelea ale Someşului Mare şi Mic1 2, rezultate în primul rînd, din caracterul său transversal şi nu periferic faţă de Podişul Someşan.
Rîul principal intersectează formaţiunile monoclinale ale acestuia, în cea mai
mare parte obsecvent, fapt ce pare a se reflecta, într-o o'arecare măsură, în ac-

localităţile
aparenţele
de apărare

10

Experienţă personală.

11

Cf. Oracula Sybillina, XII, 180-181; Cassius Dio, Rhomaike historia, LXXII,
:i; vezi şi C. Daicoviciu, în JstRom, I, p. 266; G. Zeuss, Die Deutschen imc! die
Nachbarstămme, Heidelberg 1925 (1837), p. 262-263; J. Jung, Fasten der Proi:inz
IJacien mit Beitrăgen zur rămischen Verwaltungsgeschichte, Innsbruck, 1894, p. 24
~i urm.; C. Brandis, s.v. Dacia, în RE, IV, 2, 1901, col. 1875; C. Diculescu, Die
\Vandalen und die Goten in Ungarn und in Rumănien, Leipzig, 1922, p. 7 cu nota
li (autorul menţionează aici şi pe asdingi, deşi Cassius Dio nu-i pomene~te); J.
Klose, Roms KUentel - Randstaaten am Rhein und an der Donat1. Beitrăge zur
ihrer Geschichte und rechtliche Stellung im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr., Breslnu,
1934, p. 90-91; V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937,
p. 81; A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, în DissPann ser. II, nr. 12, Buclapest, 1944, p. 50; D. Berciu, în SCIV II, 2, 1951, p. 85; D. Tudor, Răscoale şi atacuri
„/Jnrbare" în Dacia romană, Bucureşti, 1957, p. 41-42, 73.
12 Al. Savu, op. cit., p. 65.
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centuarea pantei (longitudinale), faţă de cea a Someşului Mic mai ales, deşi in
mod normal ar trebui să se reducă progresiv în aval.
lngustarea de la Căpilna - Dobrocina se datorează gresiilor rezistente oligocene, iar cea de la Rus - Buza.şi este generată nu numai de intersectarea orizonturilor calcaroase eocene, mai dure, ci şi de transversarea anticlinalului evident în cheile Babei, pe Vale'a Poienii (Blenchii), arcuit spre sud, pe la obîrşiile
Văii Şimişna.

Simetria relativă a văii Someşului (unit) rezultă şi din eşalonarea bilaterală
a teraselor. generalizată, în afara dtorv·a, excepţii
provocate de factori locali
(confluenţPle unor văi mai viguroase, intervenţia unor falii de mică amploare etc.).
Gresiile de Racoţi, dure, genereazf1 încă o îngustare a văii Someşului intre Turbuţa şi Jibou, în·ainte
de a pătrunde in şesul larg, aluvial, al Depresiunii Guruslăului, pe care o va părăsi tot printr-un defileu, de astă dată ultimul şi cu caracter epigenetic (defileul scurt al Ţicăului, din cristalinul Dealului Mare).
Valea Someşului, ele altfel, pc distanţă de aproximativ 75 km, între Dej şi
Jibou, îşi schimbă direcţia brusc de cinci ori. Pe distanţ'a Ileanda - Tihău are
însă o porţiune relativ dreaptă cauzată de anticlinalul local Şoimuşeni Topliţa Boiuţ, a d1rui dirPeţie generală pe această porţiune o urmăreşte şi valea
Someşului, conform c;iderii straturilor sub talvegul rîului, fiind în conformitate
cu înclinarea orizontului calcaros pe care a grefat o frumoasă suprafaţă structurală.

Trebuie precizat că nu este vorba doar de meandrele pe care le prezintă
cursul Somc)ului, ci de schimbarea văii în totalitatea ei. Acest duct întrerupt al
văii rîului a făcut-o nepotrivită pentru a trasa aici, pe ace·astă vale şerpuitoare,
prima linie a apărării şi, deci, graniţa ca atare.
După marea buclă şi îngustare a văii Someşului de la Rus Buzaşi, respectiv Bizuşa,
în p 1 anu 1 său su p e r i or se 1 ă r g e ş te f o arte m u 1 t,
totodată
obţinînd
şi
un ax relatiiv drept pină la confluenţa
r î u 1 e ţ u 1 u i A :1 ma ş, deci, cam pînă în dreptul castrului de la Tihău, între
Turbuţa şi Jibou formînd o altă buclă cu un unghi mai mk de 90! Porţiunea de
defileu al văii dintre Valea Bizuşei şi confluenţa Văii Loznei eJCistă numai pînă
la înălţimea teraselor pleistocene, grefate pe calcare eocene.
Spre sud de valea Someşului se situează zona D e a 1 u r i 1 o r Ş i m i ş n a G î r b o uu. Ele sînt limitate de valea Someşului, spre nord şi est, a Olpretului
spre sud şi de interfluviul Gîrbou - Almaş, spre vest, fiind străbătute median de
bazinul hidrografic foarte ramificat al Văii Şimişna.
In jumătatea de nord fragmentarea reliefului este mult mai accentuată decit
în restul Podişului Someşan, în funcţie de nenumăraţi afluenţi mărunţi pe care
Someşul îi culege intre văile Olpretului şi Almaşului (Valea Vadului, V. Porcului. V. Simişnei, V. Varului, V. Mare, V. Loznii, V. Hrăii, V. Solonei unită cu a
Cristolţelului, V. Girboului).
Pe latura de nord a zonei „Dealurilor Şimişna - Gîrbou" tributarii mărunţi
ai Someşului curg contrar înclinării generale a straturilor de grosii oligocene care
în repetate rînduri se termină în pereţi de stînci semeţe cum
este cazul, de pildă, între localităţile Valea Leşului - Lozna (Ţiclăul, Sta.nul Cornetului, Cetăţeaua etc.), Cliţ - Surduc („Sta.nul" de Ja Cliţ, fig. 7, 9, 10), adîncindu-se printr-o eroziune cîndva impresionantă, pînă l'a faza de veritabile „canioane" (cum sînt acelea de la Cliţ).
In acest sector al văii rîului, „Dealurile Şimişna - Gîrbou", parte integrantă a Podişului Someşan, se termină, deci, printr-o cuestă dantelată, compartimentată, pe alocuri foarte ·abruptă şi înclină domol atît spre răsărit cit şi spre apus.
Frunţile de cueste, îndreptate spre nord-vest şi nord, sînt alcătuite din banchize
de gresie mai fină sau mai grosieră oligocenă. Incepind cam din dreptul localităţii
Rogna şi pînă aproape de confluenţa Almaşului se întinde, deci, o linie de cueste
destul de unitară, alcătuind terminaţi'a de nord a „Dealurilor Şimişna - Gîrbou".
Denivelările suprafeţelor structurale ale podişului şi lunca Someşului sînt destul
13
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(op. cit„ p. 73-75).
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de accentuate (uneori peste 100 m), fapt care „a predesti!"!3t" multe dintre aceste
cucste de a amplasa în virful lor cîte unul sau două turnuri de p·az[1 şi de semnalizare.

După această trecere succintă în revistă a condiţiilor de geografie fizică trecem la o analiză mai detaliată ·a situaţiei existente în subsectorul Tihău - Ileande al limes-ului Daciei, elementele lui depistate cu ocazia cercetărilor din anii 1968,
1969 şi 1971 fiind prezentate în ordinea lor firească, în amonte, începînd de la
castrul rom'an de la Tihău şi terminînd cu burgus-ul presupus din vatra localităţii Podişu (corn. Ileanda). Astfel ne încadrăm, foarte probabil, în situaţia reală,
existentă în timpul stăpînirii romane.
După cum se ştie, continuarea spre răsărit a liniei de apărare de pe culmea
Munţilor Meseşului, respectiv de pe înălţimile ,,Dealul Mare" (444 m, este vorba
nu de micul m·asiv cristalin cu acelaşi nume, ci de înălţimea ce se află între valea
Someşului şi Valea Ortelecului!) şi „Dumbrava" (558 m), ambele situate
între
Valea Ortelecului şi Jibou, la sud-vest şi sud de acest orăşel), este desemnată prin
turnurile existente pe „Dealul Cigleanului" (472 m), „Dealul Tărăboilor" (347 m,
deasupra satului Var), precum şi printr-un burgus, acesta din urmă fiind ampla~at mai spre sud-est faţă de „Dealul Tărăboilor", la cota 31i4, pe „Dealul Cucului",
semnalate încă în 194l14, precum şi de castrul, respectiv turnul de observaţie şi de
semnalizare (situat pe de'alul acoperit cu pădure care se ridică nemijlocit la sud
de terasa castrului' 5). Din acest loc începe, de fapt, linia turnurilor amplasate pe
malul drept al Someşului, linia de apărare romană necunoscută în cea mai mare
parte pînă la efectuarea cercetărilor noastre.
A) Inainte de a trece însă la prezentarea acestor elemente, trebuie să amintim, în prealabil, şi cealaltă latură a problemei. Este foarte adevărat că în subsectorul Tihău - Podişu al apărării romane, majoritatea turnurilor sînt plasate pe
întilţimile din stînga rîului, dar se pot semnala cîteva obiective mai mult sau mai
puţin sigure şi de pe Culmea Prisnelului din dreapta Someşului, ce se întinde de
la satul Rona (de lingă Jibou) şi pînă la terminaţia abruptă de vest a Culmei Brezei, ba chiar şi mai încolo, pînă aproape de Gostila (corn. Gîlgău, într-o direcţie)
~i pînă dincolo de Răzoare, de lingă Tîrgu Lăpuş (în cealaltă). Din capul locului
trebuie să declarăm că nu am reuşit să depistăm „ ...valul construit din pămînt în

11 Cf. I. Ferenczi, în ErdMuz, 46, 1941, p. 212-214; idem, în Erdelyi Tudomcinyos Filzetek, nr. 129, Kolozsvar, 1941, p. 26-28; Al. V. Matei şi E. L'ak6 scriu
despre două turnuri deasupra satului Ciglean: în ActaMP, 3, 1979, p. 124, nr. 8;
N. Gudea neagă existenţa turnului de la Ciglean (în ActaMP, 9, 1985, j. 181).
15 K. Torma, A Limes Dacicus felso resze, Budapest, 1880, p. 88. Menţionăm

cu această ocazie că Torma - pe baia unor informaţii verbale, precum şi datorită
unei vizite personale efectuate în anul 1879 la Gîrbou (jud. Sălaj) a presupus
existenţa unei fortificaţii (castellum), situată pe promontoriul castelului feudal
(castelul Haller), care ar fi controlat (mult mai în spate faţă de linia turnurilor)
Valea Gîrboului (ce se varsă în Someş la Surduc), orientată cu zona de obîrşie
spre sud, spre inima Podişului Someşan, mai departe spre Panticeu (jud. Cluj) Napoca, respectiv spre Voivodeni - Dragu (jud. Sălaj) - Napoca. Cf. [A. Buday],
Szolnok-Doboka vdrmegye a r6maiak alatt, în J. Kadar, Szolnok-Doboka vtirmegye
monographici;a, I, Dees, 1901, p. 216; val. II, 1900 (!), p. 353. Cu ocazia unei săpături
sistematice obiectivul respectiv (?) s-a dovedit a fi însă o villa rustica sau urmele
unei aşezări mai mici. Vezi A Buday, în DolgCluj, 5, 1914, p. 45-47; vezi şi I. Ferenczi, în Omagiu Kelemen, p. 291 cu nota 48; I. Mitrofan, I, în ActaMN, 10, 1973,
p. 142; Al. V. Matei - E. Lako, în ActaMP, 3, 1979, p. 125-126. După părerea
lui D. Tudor, (Oraşe, tîrguri şi state în Dacia romană. Bucureşti, 1968, p. 268)
„... La Gîrbou (jud. Sălaj), cam la 26 km de Căşei, s-a identificat o aşezare [?]
romană la apus de sat pe o colină de Ungă castel. S-au descoperit acolo (în anii
18i8 şi 1913) urme de construcţie (terme?) cu hipocausturi, cărămizi, ceramică provincială romană, terra sigillata, un fragment de inscripţie... (p. 263) La CiachiGirbău ]![ (jud Cluj) [ !] a fost aflată şi o stampilă de oculist (signaculum oculariorum). (V. L. Bologa, în AISC, 2, 1930, p. 221.) ... "
17 -

Acid Mvsci Porolissensis -

voi. XIl/1988
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dimensiuni ca . şi cd de pe Meseş ... " a cărui „ ...existenţă · Pste
expresi'a lui I. Marţian16.
De pe Culmea Prisnelului can• are o formă ciudată şi care se întinde ;cină
la un anumit punct între două porţiuni ale văii Someşului putem aminti, decicamdată, nesigure, numai cîteva elemente de apărare (?)
1) Primul este ruinele unui turn (? neverificat prin sondaj şi ·al cărui jnt!>rior ar măsura 5X5 m) construit din pietre de rîu (cu sau ff1ră mortar?). El a !ost
observat într-o şa deasupra satului Ciocmani (corn. Băbeni, jud. Sălaj) la locul
bum1t „Mănăstire".
2) In toamna anului 1958, niştC' elevi din localitatea Şom11L5eni (corn. Letca.
jud. Sălaj) au găsit pe teritoriul acestui sat, împreună cu ţigle şi cărămizi romane (?) şi două monede de bronz, una de la Diocletian (284-305) şi alta de la Tlwodosius I (3î9-395). Monedele, în bună stare ele conservare au ajuns mai întii în
mica <'olecţie muzeală a Şcolii generale din Inău, apoi prin donaţie au intrat la
Cabinetul Numismatic al Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-N'apoca,
unde se află şi acum în păstrurel7.
In anul 1969, cu oc•azia cercetărilor pe teren, am vizitat şi pUnC'tul „Pe Ci.r{lmidă" în hotarul satului situat la sud-vest de localitate, terenul uncie au fo~t :,:{!site cele clouă monPde. Punctul apare cu o poziţie foarte propice pentru ~'J;Jra
vegherea unei bune părţi a Depresiunii Guruslăului, precum şi văii Someşului din
zona cotiturii de la Turbuţa - Jibou. Există o bună vizibilitate pentru ob~!·;·-.·a
rea întregii zone şi legăturii spre est şi sud, cu restul de turnuri rom·ane situate
la sudul şi la nordul Someşului. In acest vîrf de platou, am reuşit să culege!Tl o
serie de fragmente de ceramică, precum şi bucăţi mici de cărămidă rău arsă. !)c~i
destul de anevoios, totuşi se pot desluşi în acest loc urmele unui şanţ pe o lungime de aproximativ 28 m care închidea un plan aproape patrul'ater cu colţurile
rotunjite. Urmele şanţului nu prea adînd se pot deost>bi cloar pe laturi!P eh- sud
şi de est ale acestui obiectiv (?). O săpătură arheologică ele control ef'Pctuati1
în
acest loc ar putea 'aduce date mai sigure cu privire la datarea şi natura aC'esffo'i
fortificaţii (?), precum şi a cuptoarelor (?) de redus minereu de fier. Pînă la probe
contrarii, ·cu titlu de ipoteză de lucru, putem presupune totuşi că în acest lor, foarte bine ales, avem de-a face cu ruinele unui burgus (?) roman1s.
3) Apoi, sînt demne de menţionat cele două formaţiuni de teren asemănăto;m~
unor calote sferice, cu un diametru de cite 9-10 m, existente pe „Piatra Coziei",
cu o privelişte minunată, atotcuprinzătoare spre nord-vest, nord şi nord-est, pinii
la zona depresion·ară Jibou - Fericea - Chioar - Buteasa, pînă la micile ma~ive
cristaline „Dealul Mare" - „Prisaca" (Ţicău)19.
4) Pe prima înălţime situată la vest de satul Văilişoara (Valea Rea), nw,1ită
de localnici „Piatra deasupra Văii Rele", acolo unde drumul de care începe să
coboare spre aşezarea sus-amintită, pe un teren relativ neted sint dowi sau trei
movile, cu o formă destul de regulată. Făcînd un mic sondaj în suprafaţa unf'ia
dintre ele, chiar la o adîncime de 30-40 cm apar bucăţi ele cărbune. Material <1rheologic nu ·a ieşit însă la iveală. Diametrul movilelor mt1surat la bază a'.inge
9-10 m. Ca formă şi dimensiuni s-ar încadra perfect în rîndul turnurilor cu r·onaceeaşi

formă şi

constatată ... ", după

1

ţiile

16 Urme din războaiele romanilor cu dacii. Studiu arheologic, în ser. PublicaComisiunii Monumentelor Istorice, secţiunea pentru Transilv'ania, I, Cluj, 1921,

p. 11.
17 B. Mitrea, în SCJV, 12, 1, 1961, p. 152, nr. 48; N. Vlassa, în SCIV, 15, I,
1964, p. 118; D. Protase, Problema continuităţii în Dacia, Bucureşti, 1966, p. 169. nr.
57; Al. V. Matei, în ActaMP, 3, 1979, p. 485--486, nr. 10.
'" Cf. J. Kadâr, op. cit., vol. VI, Dees, 1904, p. 90. „ ... A. Cărămidă hegyen sok
tegla es vastag cserep-maradvany lathat6, szântaskor az eke gyakran fordit ki
ilyeneket. Errol azt tartjak, hogy egykor itt var vagy valami mastele eriic! i:·s
lakott hely volt ... " T.I.R., L
34, Budapest, 1968, 1s. v. Şoimuşeni, p. 10-1
(„ ... Dachziegel, Ziegel und romische Mi.inzen ... "). Vezi şi I. Ferenczi, în StCom
Satu Mare, II, 1969, p. 102, nr. 9, 106 cu nota 35.
19 Prin -:;aua situată la.j •nord-est de „Piatra Coz lei" trece calea cea mai
scurtă de acces între Năpradea -:;i Letca, traseul acestui drum (astăzi nepracticat)
formînd ipotenuza imaginară a cotiturii văii Someşului între Letca ~i Năpradea,
reduce o diStanţă de aproximativ 30 km la numai 12 km ..
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strucţie de lemn. Deşi nu avem nici o ·siguranţă în privinţa originii lor, nu putPm exclude de la bun început posibilitatea că pe acest capăt dominant, estic de
platou au existat mai multe puncte de observaţie (improvizate?), folosite în perioade
de primejdie, supraveghind posibilitatea de acces mai uşor dinspre mica Depresiune Guruslău, mai precis dinspre actuala localitate Năpradea, pe la Valea Rea,
prin înşeuarl'a relativ joasă ce trece la poalele „Tămiiţei" (655 m) şi, în continuare, prin folosirea unei văi nu prea adinci, care duce la Letca, ajungînd în lunca
Someşului. Acest acces, nefolosit actualmente, ocoleşte bucla mare a Someşului
dinspre Letca şi Guruslău, scurtînd mult distanţa între cele două localităţi actuale.
In plus, toţi acei C'are (în epoca stăpinirii romane) au vrut să scape de controlul
garnizo·anei castrelor de la Porolissum şi Tihău, au avut o cale „liberă".
5) La nord-vest de satul Topliţa, pe coama principală de deal (pe interfluviu),
In apropierea limitei hotarului acestei localităţi cu hotarul satului Mesteacăn, la
punC'tUl numit „La Preluciţa", acolo unde creasta dantelată a aliniamentului de
cucste se întrerupe şi se deschide o 'altă posibilitate de acces mai puţin anevoioasă
dinspre bazinetul depresionar Fericea înspre Lemniu, adică spre valea Someşului,
pe o înălţime dominantă iarăşi se poate observa o movilă scundă, în formă de
calotă sferică. Sondajul de verificare nu ne-a oferit însă altceva decît bucăţele de
c<-1rbune.
6) In sfîrşit, trebuie să pomenim două ruine (?) inelare din
hotarul
satului de munte Mesteacăn.
Una se găseşte nemijlocit la nord de sat. la aproximativ 1 km distanţă
spre nord de biserică, pe punctul culminant al „Dealului Mesteacănului" (sau al
„Secăturii"), la liziera pădurii, iar
7) cealalt1\ se poate vedea în colţul extrem nord-estic al teritoriului satului,
acolo unde se întîlnesc hotarele a trei localităţi: Văraiu, Lemniu şi Mesteacăn, pe
dealul înalt, plat, numit „Ştiubei" (572 m). Acest punct se află la o distanţă de
circa 2.800 m spre nord în linie dreaptă de biserica satului Lemniu20.
Din amîndouă aceste ultime puncte se pot controla excepţional de bine diforite porţiuni ale Văii Bîrsăuţei care, după cum am m'ai pomenit la locul potrivit,
curge drept spre nord, spre Şomcuţa Mare, mai departe spre larga Depresiune
Raia Mare. Totorlată presupusele turnuri au avut legături vizuale cu mai toate
turnurile amplasate pe frunţile cuestelor situate la sud de matca Someşului.
Ruina presupusă, circulară (nr. 1) deasupra satului Mesteacăn, are un diametru de 9 m, iar ceal'altă (care, de altfel, s-a putut găsi foarte greu din cauza desi )ului existent în toamna anului 1971 cu ocazia perieghezelor noastre, fig. 6)
numai de 7,2 m. Efectuînd unele mici sondaje de verificare în interiorul acestor
formaţiuni atropice de teren, nu am reuşit să depistăm nici o urmă arheologică21.

0 K. Torma a descoperit aici ruinele unui element roman de apărare (vezi
relatărilor foarte sumare, nu se
poate nicidecum identifica însă cu nici unul dintre punctele amintite din rîndurile
precendente.
21 Menţionăm de dragul adevărului că formaţiuni de teren asemănătoare,
inelare (care în nici un caz nu se poate confunda însă cu nişte doline existente în
acelaşi vîrf de deal!) în număr mai mare, se mai pot vedea pe suprafaţa unei
alte cueste, vecine, situată la 400-500 m distanţă spre vest de primul punct semnalat de pe teritoriul localităţii Mesteacăn care, luind în considerare numeroasele
bucăţi de zgură de fier, pot fi socotite ca ruinele unor cuptoare de redus minereu
Epoca căreia aparţin n-o putem preciza deocamdată. Aflîndu-ne la extremitatea de
nord a fî~iei cercetate, este cazul să relevăm faptul că într-un ghid vechi al oraşului Baia Mare şi împrejurimilor sale (cf. K. Palmer, Nagybanya es kornyeke. Nagybanya, 1894, p. 264-265) se poate citi afirmaţia conform căreia lingă satul Buteasa
stnt vizibile urmele unui drum roman vechi, care, după tradiţie locală, ar fi
uşurat accesul între cetăţile Chioarului şi cea a Reteagului (??). Presupunerea, în
orice caz, necesită încă cercetări riguroase pe teren! Tot în acelaşi ghid este pomenit şi înălţimea „Prisnelu" (de vest = „Tămîiţa") în virful căreia, conform
tradiţiei localnicilor, „ar fi existat o cetate". Virful de deal izolat, dominant, apă
rat de condiţiile geomorfologice nu are însă nici un fel de element de fortificaţie
artificială. Platoul întins, înclinat spre sud, cu o largă vizibilitate în toate directiile, greu accesibil, astăzi pleşuv, este format din straturi de calcar eocenic re2

J. Kâdar, op. cit., IV, p. 474) care, din cauza
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Pînă

la efectuarea unor

săpături

arheologice sistem'atice, problema turnurilor

(?) presupuse pe toată Culmea Prisnelului, cit şi a cuptoarelor de redus min<'reu

de fier de la Şoimuşeni şi Mesteacăn, cel puţin pentru un timp oarecare, va ră
mîne ipotetică.
8) Rămînînd la problema presupusei linii a turnurilor de pe malul drept al
Someşului, tot ca element probabil de acest gen, pomenim o formaţiune de terc•n
antropică, în formă de calotă sferică, cu un diametru de 5,2 m, care poate să <te·opere resturile unui turn de pază şi semnali:!are, cu „picioarele" de stîlpi. El se află
pe un pisc secundar al dealului „Ciuha" (383 m) ce se înalţă imediat la vest de
Ileanda.
Şi din 'acest punct se deschide o privelişte frumoasă atît spre porţiunea văii
Someşului, de la Rus şi pînă la Letca [fiind amplasat (?) în „vîrful" cotului mare,
de aproape 90° a văii rîului], cit şi spre toate elementele de apărare romam·. incepînd cu turnul situat pe înălţimea numită „Faţa prisăcii în spate", pînci la
punctul numit „L'a Bontauă" ele la Rogna, respectiv, pînă la vatra satului Podi~u.
9) ln apropierea dealului „Ciuha" se ridică o altă înălţime, denumiti1 „La
Căsoi". Şi în vîrful acesteia aplatizat (?) pal'C'ă s-ar observa contururile unei ru:ne
(?) inelare cu un diametru de 6-7 m. Din micul sondaj de verificare au iesit }a
ive·ală numai bucăţi mici de cărbune.
BJ Intorcîndu-ne la problema liniei turnurilor din stînga rîului Somes
să
plecăm de pc terasa bine apărată de condiţiile geomorfologiC'e a castrului d,• la
Tihău.

1) Primul turn al acestei de a doua (?) linii se află la aproximativ 2 km cledepărtare spre norcL-est de centrul comunei S~duc, pe punctul cel mai înalt al
terasei spaţioase, largi, bine păstrată, ce se întinde între valea Someşului, V;iJPa
Cristolţelului şi Valea Hrăii. Mai exact, el se află deasupra acestei ultime 'l.'cii. în
apropierea locului de unde aceasta, în porţiunea finală, cote~te spre nord -:;i ~e intîlneşte cu valea principală (în apropierea cotei 223) 22 •
Din acest punct, foarte bine apărat de un abrupt dinspre valea Sompsului
(fig. 8), deci dinspre nord, cu toate că nu are o înălţime relativă mare, fiind pe
terasa pleistocenă (? T 3 după numerotarea lui Al. Savu) ·a riului, se poate n:dea
totuşi departe spre sud-vest, pînă la turnul proxim, amintit, aşezat pe cul:nea
lată, păduroasă, ce se înalţă dinspre sud asupra castrului de la Tihău (fig. 7), pină

la burgul, respectiv turnurile de pe „Dealul Cucului" (cota 368); de pe „DPiilul
Taraboilor" (347 m), „Dealul Cigleanului" (472 m) şi chiar pînă la grupul de turnuri de pe înălţimile „Dumbrava" (558 m) şi „Dealul Mare" (444 m). Mai mult.
printr-o înşeuare joasă a dealurilor din 'apropierea „D. Tărăboilor", se văd incii
şi înălţimile „Pomătul" şi „Citera" de la Porolissum, precum şi capătul de nordest al Munţilor Meseşului cu înălţimile „Druia" (670 m) şi „Vîrful Stînii" (71-t m,
fiecare cu cite un turn de observaţie şi de semnalizare), nPmaivorbind ele C'Onturul aşa de caracteristic (asemănător unui sicriu) al „Măgurii" de la l\foigracl
(504 m!).
·
Ruinele turnului de Ja Surduc-Valea Hrăii (fig. 9a-b), înconjurate de· un
„şanţ" caracteristic, foarte puţin adinc, observat, de altfel, şi în alte cazuri. ·au
o ~onnă inelară cu un diametru de 7 m. Pe suprafaţa lor, ici-colo, se văd gropi
mărunte ale căutătorilor de comori. Dintr-un mic sondaj de verificare au ic>si: la
iveală o serie de fragmente ceramice (mai ales buze de V3se) cu o pastă, ardere
şi profil, caracteristice epocii romane.
zistent, de pe supr'afaţa cărora a fost de mult spălată şi cărată cea mai mare
parte a solului fertil imediat după defrişarea neraţională, din trecut, a pf1clurii.
Asemănător scheletului unei reptile uriaşe, din era mezozoică, calcarul de culoare
galbenă este în cele mai multe locuri descoperit. ln petele de sol original (ele pă
dure) încă se pot aduna fragmente de ceramică cu orn·amentaţie variată, aparţi
nînd culturii Sighişoara-Wietenberg (faza evoluată), din a doua jumătate a epocii
bronzului. Prin descoperirea acestor vestigii străvechi este dovedită aici, în acest
vîrf semeţ, existenţa unei aşezări importahte, întărită ele chiar condiţiile naturale,
fiind superfluu orice element de fortificaţia antropice, deşi în tradiţia populară au
fost presupuse astfel de urme. (Cf. şi I. Ferenczi, în ActaMN, 13, 1976, p. 44 nr. 6
cu nota 11.
·
22 Cf. şi Al. V. Matei E. Lak6, în ActaMP, 3, 1979, p 132, nr. 44.
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Parterul (?) turnului a fost construit din piatră de -riu, legată cu mortar, în
tehnica opus incertum. Fragmente de ţigle sau bucăţi de olane nu au fost descoperite.
2) Cam pe la jumătatea distanţei dintre Surduc şi satul Cliţ, ocolo unde banchizele de conglomerate şi gresii oligicene încep să ia proporţii mai mari (în sens
vertical), şi există şi un „tunel" săpat în rocă relativ uşor <le perforat (fig. 10),
pe o porţiune de terasă (Ta) cu o diferenţă de nivel de circa 20 m, c!Pnumit;i ele
populaţia locală „Poclinucu deasupra tunărului" (= tunelului), se observă o ruin<'i
de turn cu dimensiuni considerabile23 • Diametrul lui la bază se poate aprecia la
15,4 m, iar coroan·a valului inelar are un diametru de 7,2 m. înălţimea ei ajunge
la aproape 2 m. Cu ocazia efectuării unui mic sondaj de verificare s-au găsit numai bucăţi de lemn carbonizat; fragmente ceramice nu au ieşit însă la iveală. Are
o formă de calotă sferică aproape perfectă. (Lîngă această colină există o groapă
cu un diametru de aproximativ 3,5 m, cu o adîncime de circa 2,5 m. Se purn! µroblema dacă nu cumva pămîntul segmentului ele glob este rezultatul scoaterii cantităţii de pămînt din această groapă? Faţă de această întrebare putPm răspunde
fără nici un dubiu că 'atare cantitate de pămînt nu a putut ie!;ii dintr-o groap<i cu
asemenea dimensiuni.)
3) Rămăşiţele turnului (??) următor, foarte greu
observabil pe terf'n (nemarcat pe schiţa-hartă anexată), neverificat prin sondaj, se recunosc pe unul dintre virfurile cele mai înalte (386 m, situat la aproximativ 2 km dep[irtare su<l în
linie dreaptă de biseric'a localităţii Băbeni) ale culmei ondulate ce se ramifică clin
nodul orografic al „Măgurii Dejului" (606 m, din vecinătatea satului Va!Pa Loznei, fig. 11) şi se continuă spre nord-vest, apoi spre vest-sud-vest, fiind cuprinsă
intre valea Someşului, Valea Hrăii şi Valea Cliţului. 1ncepînd de la satul Cliţ, spre
sud-vest eulmea are un abrupt, formînd un perete de stincă moale (fig. 12), de
gresie, pitoresc, înalt de multe ori peste 80-90 m. (Acest „stan", după cum s-a precizat şi mai înainte, se întinde de la Cliţ pînă la întîlnirea „Văii Hr[1ii" cu valea
Someşului.) Nu este cu totul exclus ca in unul sa.u mai multe alte puncte ale acestei culmi prelungi de deal să existe şi urmele altor posturi de obs<'rvaţie şi de
semnalizare, momentan necunoscute nouă. ln viitor este necesară, deci, cutreierarea mult mai amănunţită a acestuia.
3a) Următorul loc în care se găsesc urme de pichete, cu toate eă nu am avut
ocazie să verificăm existenţa lor cu ajutorul hîrleţelor şi lopeţilor, este cte·alul
denumit „Faţa Chicerii" care se ridică brusc imediat spre est de centrul sătucului
Cliţ. Pe jumătatea apuseană virfului acestui deal ţuguiat se pot vedea două formaţiuni de teren, asemănătoare unor tumuli, care ·ascund, probabil, urmele unor
turnuri de observaţie şi de semnalizare romane. Pînă la efectuarea unor sondaje
<le verificare nu putem spune însă nimic precis. Chiar dacă nu ar fi existat în
acest virf (apuse'an) un post de veghe, in împrejurimile nemijlocite trebuie s;i fi
fost, deoarece altfel nu ar fi fost asigurată legătura vizuală între turnul preeedent (cel de la „Podinueu deasupra tunărului") şi cel următor24 •
3b) La cîteva sute de m distanţă de acest vîrf păduros, tot din eoama aceluiaşi deal se înalţă un alt vîrf tot acoperit de pădure, denumit, de asemen<'a,
„Faţa Chicerii". ln punctul culminant acestui de-al doilea vîrf, una in apropierea
celeilalte, se văd două ruine ale căror contururi sînt destul de greu observabile.
Cea de nord, în formă de calotă sferică, are un diametru de 10 m. ln pămintul
acesteia, sînt bucăţi de cărbune de lemn. Colina respectivă p·are s<l ascundă resturile unui turn cu schelet lemnos, aetualmente avîn<l înălţimea maximC1 de circa
0,6 m faţă de terenul înconjurător.
23 Ibidem.
24 Menţionăm că datorită ocaziei oferite de cercetarea co·amei de deal stîneos
se întinde între sătucul Cliţ şi „Valea Hrăii", pierzîndu-şi treptat din în;ilţ!me,

ce
nu am putut observa nimic demn de amintit din punct de vedere arheologic.
Numai pe terminaţia în formă de promontoriu a terasei ee se află faţă-în-faţ{t cu
teras·a eare poartă turnul de lîngf1. „Valea Hrăii" (într-o poian[1 care se întind0
puţin mai spre est socotind ele la marginea terasei). se a flii o rirlieătură, „<lîlm[1"
joasii, „valliformă", eu un plan patrat, cu dimensiunile aµroximative de 20 X :10 m,
pe care, din cauza „pădurii de spini" nu am putut-o cerceta.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

I. Ferenczi

262

Celălalt turn de observaţie (fig. 13), cel puţin la parter, avea un perete construit din piatră de rîu (!) cu mortar. Din interiorul lui au ieşit la suprafaţă fragmente de mortar, de vase romane şi fragmente de lipitură arsă. Diametrul la
bază este de 12 m, diametrul valului inelar 4 m, înălţimea relativă aproximativ
0,8 m. Ambele au fost construite pe un teren 'aproape orizontal, în formă de treaptă (antropogenă?) a dealului. Din cauza pădurii dese nu s-a putut predza legătura
vizuală cu turnuriJle vecine, dar judecind pe baza experiPnţei noastre de pînă
acum - este de neînchipuit să nu fi avut aşa ceva.
Avînd în vedere ·aşezarea acestor clemente ale sistemului rlP apărare, Pste
evident că romanii şi-au ales pentru amplasarea pichetelor lor locuri potrivite,
care, pe lîngă faptul că au permis o posibilitate de .supraveghere a zonei din faţă
au fcst, totodată, relativ uşor accPsibile.
4) Locul proximului turn sigur, cu un plan „inelar" este pe o ultimă ridic<1tură m'ai însemnată a unl'i (alte) culmi prPlungi, numită „Piatra Prelucilor"
care
se ramifică drept spre norei, adic(1 spre sat ul Cuciulat, tot din nordul orografic al
„Măgurii Dejului". RuinC'l<' turnului Sl' vfict pe muchia crestei ce se ridică nemijlocit la apus de biserica satului Preluci. De aici se deschide o privelişte largă, minunată atît spre platoul rnkarns, carstic, situat la norei-vest rle valea Someşului,
între Mesteacăn şi Rona, care se ridică domol din valea principală, cit ~i pe o
bun<.'"i bucată, spre porţiunea văii Someşului dintre Cuciulat şi Răstoci. Imediat
spre v0st ar avea legătur;i vizU"ală şi acustică cu turnurile dP pP „Faţa Chicerii"
deasupra Cliţului, iar spre est cu turnurile de la „Grind" ('?) şi de pe locurile
„Cetiiţeaua" de la Lozna, respectiv „Curmăturiţa", ,,'j'iclăul" de la Valea Leşulm,
precum şi cel de pe următoarea înălţime spre răsfirit a cărei nume nu ne este cunoscut. Primul şi ultimele trei turnuri, de altfel, se înşiruie într-o linie dn•aptă
perfectă.

Locul acestui element de ·apărare este denumit „Pădurea prelucanilor deasupra". Are o formă inelară cu o mică adîncitură la mijloc, diametrul de bază atingînd 15,4 m, diametrul superior 5 m, înălţimea maximă fiind de circa 1 m. (fig.
14). Cu ocazia efectuării unui mic sondaj de verificare am dat de bucăţi mai mari
sau mai mici de lipitură arsă. (O altă denumire a locului ar mai fi „Holm" ~
„Volm" 25 .)
La o distanţă de aproximativ 50 m mai spre miazăzi faţă de punctul pn•cellf'nt, se vede ruina (fig. 15a-b) unui turn cu un contur şi mai pregnant la care
dbr.wtrul de bază este de 14,2 m, diametrul superior de 8 m, înălţimea relntivă
de 0.6 m, ruina fiind înconjurată de un „ş·anţ" puţin adînc. Acest punct a fost
denumit rle localnici „Hornicior" 26 • Pe cind în sondajul efectuat la punctul pr<'C<'lll•n l au ieşit la iveală fragmente de lipitură, ultimul avea un perete construit
din lespezi de piatră, legate cu mortar. Evident, acest ultim turn putea fi mai recent faţă de celălalt. Punctul cel m·ai adînc din interiorul lui este cu circa 1 m
mai jos faţii de coroana valului inelar.
Am constatat, aşadar, că din compoziţia „valului" rle la primul turn lipse~te
piatra, în schimb se găsesc din abundenţă bucăţi mai mari sau mai mici de chirpic, precum şi fragmente ceramice romane. ln cazul turnului nr. I de deasupra
satului Preluci apare, deci, un element nou de construcţie: fragmente de lipitură
arsă, ceea ce denotă că în legătură cu aceste elemente de apărare trebuie să se
ţinit cont şi de alte tipuri de turnuri, faţă de cele cunoscute pînă acum din experienţă personală, şi anume, posturile de observaţie şi de control. cu un schelet
construit exclusiv din lemn (şi nu mixt: din piatră şi din lemn). 1n acest caz, ca
şi în cazul altor turnuri similare, acest lucru pare a fi cumva o soluţie fireasdi,
deoarec(• piatră de construcţie (în pofida prezenţei banchiwlor ele gresie oligocern'i)
nu se găse~te decît la depărtări apreciabile. Roca locală fiind o gresie de compoziţie fină, moale, puţin rezistentă, este propice construirii zidurilor.) ln orice caz,
din .vîrful acestui deal se poate controla nu numai respectiva porţiune a văii Some.:;ului ci şi micul bazinet-„golf" al Loznei, v·alea căruia izvorăşte departe în inima zonl'i Dealurilor Şimi~na - Gîrbou, oferind du'.>manului posibilitatea de a pă
trunde adîne spre Napoca în spatele liniei de turnuri.
2j

Cf. Al. V. Matei -

21;

Ibidem.

E. L'ak6. în Acta.1\f P, 3, 1979, p. 130, nr. 32.
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In mica depresiune a Loznei nu am mai descoperit alte elemente de apăra
re27. Totuşi. trebuie să acordăm atenţie încă -.unei observaţii. La apus de centrul
comunei Lozna se ridică un mic deal, mai mult o colină curioasă, naturală, izolată
(o cuestă minusculă) denumită de localnici „Grind", format din mai multe banchize de gresie în formă de trepte. Pe banchiza mai înaltă, din spate, la marginea ei apuseană, este o groapă adîncă de circa 1,8 m, în formă de pîlnie, ale că
rei începuturi de pante sînt înconjurate de o ridicătură mică valliformă, inelară.
Pe latura apuseană această ultimă formaţiune este mai puternică, pe latura ră
săriteană mai puţin pregnantă. Diametrul acestei form·aţiuni (antropogene?), mă
surat din exterior în exterior este aproximativ de 10 m. ln masa de pămînt scos
din latura gropii s-au observat mici bucăţi de cărbune. Pînă la efectuarea unor
săpături mai intense nu se poate 'afirma nimic precis. Cu titlu ipotetic
s-ar putea vorbi despre un turn (?) înaintat faţă ele linia turnurilor descrise mai sus,
eventual, poate fi însă o simplă dolină (mică) formată din gresie, care la bază are
straturi de calcar eocenic. Pînă la executarea unor cercetări mai aprofundat(• este
foarte greu de decis.
Dacă în mica depresiune erozională a Loznei nu am mai dat de alte demente
de apărare, în schimb, pe înălţimea impozantă, izolată. în formă ele „mamelon",
împădurită în cea mai mare parte, cu numele de „Cetăţeaua", care străjUil''ite dinspre răsărit bazinetul Loznei şi care se ridic<"i dinspre apus deasupra cătunului
Valea Leşului (fig. 16), se văd urmele nesigure ale unui alt turn {"!), dt'scoperit
încă în anul 1882 de K. Torma28 •. „Dimensiunile" şi „aspectul" lui se asl'amăn[1
întrucîtva cu celor ale ruinelor aflate lingă satul Preluci, dispunîncl de aceeaşi
vizibilitate bună pe care am amintit-o, în legătură cu turnurile precedente de pe
„Faţa Chicerii". Pînă la executarea unor săpături de verificare, problema „turnului" de pe „Cetăţeaua" trebuie s-o privim totu~i cu rezerve.
Dacă din punct de vedere 'al problemei limes-ului Daciei „mamelonul" „Cetăţuii" nu ne-a
oferit nimic sigur, această cuestă izolată merită totuşi o atenţie
deosebită din partea arheologilor, cleoarcC"e coama dinspre miazăzi pe carp se
poate urma mai uşor în vîrful cuestei, cu puţin înainte de margine·a vîrfului care
este un platou minuscul, este barată de un val puternic, urmat de un ')anţ de apă
rare. Cu toate acestea în virful cu o suprafaţă nu prea întinsă, năpădit de o vegetaţie deasă (formată din ferigi şi ericacee) nu am reuşit să aflăm nici o urmă
pe baza căreia am fi putut preciza perioada căreia i-ar fi putut aparţine mica
întăritură cu pricina.
5) Pe şaua de deal numită „Curmăturiţa"w care leagă „Stanul Cornetului" cu
sus-amintita „Cetăţeaua", în vîrful unui teren mai ridicat, ce cade cam pe la mijlocul şeii, sînt doUă ruine de turnuri de pază şi semnalizare (fig. 17-18). Distanţa
intre cele două ruine pe meridianul locului este de 32 m. Cel de sud are forma
unei calote sferice cu un diametru de aproximativ 7 m, cu o înălţime relativ<i
de circa 0,7 m. Cel de nord, cu un diametru de 9 m, are un plan inelar, fiind acoperit de tufe cu spini. Acest ultim obiectiv a fost deranjat de ·activitatea necruţă
toare a unor căutători de comori. Cu ocazia efectuării unui mic sondaj au iesit
la iveală fragmente de lipitură arsă, de mortar şi bucăţi de cărbune ele lemn.
Cu toate că din cauza dealului „Cetăţuii", care se ridică între a.ce·astfi s<i -:;i
o porţiune a văii Someşului, supravegherea este~ imposibilă în direcţia de nord-est.
totuşi se deschide o panoramă largă spre platoul calcaros dintre Turbuţa ~i punctul „Ştiubei" (ce se înalţă deasupra localităţii Lemniu), apoi dealul „Dumbrava"
(cu cele trei turnuri ale sale care se rididi deasupra oră-:;P!ului Jibou!), lorul tur27 Dealul numit „La Bliduţ", ce se înalţi'1 la suci dP centrul comunei Lozna,
care după toponim a apărut a fi suspect, nu reprezintă nimic deosebit clin punct
Je vedere arheologic.
28 Cf. J. Kâdâr, op. cit., V, p. 81. „ ...Cetăţea, erdos !..:oszikla, melynek tetP,ien
1882-ben Torma Kâroly [... ] r6mai ortorony nyomait fedezte fel ... " Vezi şi I.
Ferenczi, în StCom Satu Mare. 2, 1969, p. 101, nr. 8, 106 nota 34. Nu se poate
preciza dar nu este exclus că Torma
a văzut una. dintre ruinele de pe 'aua
„Curmăturiţei", nPaflinrl denumirea exactă a punctului rrspectiv!
29 în repPrtoriul lui Al. V. Matei E. Lak6, în ActaM P, 3, 1979, p. 12fi, nr.
22) figurează în )Tlod gw~it toponimul de „Hurm{1tm-iţa" (poate este vorba numai
de o simplă gre~eală de tipar.).
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nurilor de pe „Faţa Chicerii" de la Cliţ, respectiv, locul turnurilor deasupra satului
Preluci, apoi vîrful retezat, caracteristic 'al „Măgurii Dejului" (606 m), iar spre
răsărit locurile turnurilor c·are urmează spre est de la „Ţiclău": „Faţa Prisăcii în
s•Jate" etc.
·
In cazul amplasării turnurilor de la „Curmăturiţa" castrametatorii romani
prin alcătuirea unui unghiu mort, au renunţat deci de a folosi unghiul mult mai
mare ce li s-a oferit prin cuprinderea vîrfului „Cetăţuii" în dispozitivul de apă
rare. Momentan nu ştim care putea să fie raţionamentul alegerii acestei soluţii:
menţinerea pe cit era posibil - a unei linii de pichete cit mai drepte, asigurarea unei ·accesibilităţi cit mai uşoare, deşi - avem impresia - nici unu dintre
aceşti factori nu avuseseră o pondPre mai însemnată.
6) Stanul „Ţiclăul" se ridică brusc deasupra sătucului Valea Leşului,
cu
punte prăpăstioasP. Vîrful lui, în schimb, arc> o suprafaţă uşor ondulat<\, alcătu
ind un fel de ieşind spre norei-vest din <'oama principală (tig. 19). Pe una dintre ridicăturile mai însemnate, care se găsPsc in vîrf, într-o poziţie retrasă faţă de coasta
abruptă cu care dealul coboară sprP terasPh! joasr ale Someşului, se vecie ruina
turnului. Ea este într-o stan• proastă din care c•auză şi în anul 1969 şi în 1971 am
trecut de mai multe ori pc> lîng[1 ea fără a o observa. Cu dteva decenii în urmă,
c:11
ocazia aranjării terenului pentru a trasa pe aici un drum de care, partea
apusean<i a turnului a fost distrusă. Iniţial, el a avut un plan „circular", diametrul la bază fiind de 12,4 m, diametrul de sus 7 m, înălţimPa în partea cea mai
bine păstrată de 1,2 m. Din micul sondaj efectuat în ·acest loc au ieşit la iveală
fragmente de ceramică romană, precum şi bucăţi de mortar. Spre vest-sud'-vest
se văd turnurile de la „Curmăturiţa", apoi şi cele din hotarul satului Preluci,
pînă la cele amplasate în vîrful cuestei „Faţa Chicerii" deasupra loc·alităţii Cliţ.
Spre răsărit avea legătură vizuală cu cel puţin două elemente, inclusiv turnul ele
la punctul „Faţa Prisăcii în spate", deoarece aceste trei turnuri sînt aşezate la
·aproape aceeaşi altitudine, aflîndu-se la relativ mici distanţe unul faţ<i de celă
lalt; ultimele două turnuri sînt însă în pădure sau în tufiş des (fig. 20).
7) Proximul turn se află tot pe o ultimă ramificaţie a aliniamentului de
cueste dantelate, compartimentate. abrupte, a zonei „Dealurilor Şimişna Gîrbou", fiind excelent conservat faţă de cele prezentate pînă acum (fig. 21). Diametrul la bază este ele 14,5 m, diametrul inelar superior de 7 m, iar înălţimea lui
atinge 2 m şi ceva, obiective într-o stare perfectă de păstrare negăsindu-se decît
în unPle subsectoare ale liniei de apărare de pe coama Munţilor Meseşului. (Ar
nwrita să fie săpat complet şi să fie restaurat!) Denumirea locului nu am putut-o afla, deoarece în zonă nu am întîlnit nici un localnk. ln ori.ce caz, Pste
a~c-zat la o distanţă de aproximativ 400 m sud faţă de terminaţia coamei principale
ponwnite la pct. G).
8) Următorul turn depistat de noi la răsărit de „Cetăţeaua", respectiv ele
„Curmăturiţa" de la Lozna se găseşte pe ultimul punct mai înalt, împădurit al
dPalurilor, care formează linia de despărţire dintre hotarele localităţilor Lozna
~i Cormeniş, punct numit ,,Faţa prisăcii în spate" (392 m, fig. 22) 30 • El reprezintă
o ramificaţie prelungă spre miazănoapte al dealului „Prislopelu" (492 m) din apropierea satului Valea Loznei, o coamă de deal care se înalţă între Valea Leşului
şi ramura cea mai vestică a pirîiaşului (cu numele de „Valea Lungii") ce se Varsă
în Some~ la Cormeniş şi care .izvoreşte din versantul de nord-vest al „Vîrfului
Măgurii" (595 m). (Intre „Faţa prisăcii în spate" şi „Cetăţeaua" aşa cum am
văzut mai există o înălţime considerabilă: „Ţiclăul", pe care, în anul 1969, la
tel, am presupus existenţa unui turn. Rezultatul perieghezei efectuate în toamna
anului 1971 ne-a justificat ipoteza). (fig. 21).
Şi ruinele turnului de pe dealul numit „Faţa prisăcii în spate", care se gă
sesc la o distanţă de trei km în linie dreaptă spre sud--sud-est de biserica satului Lemniu, sînt dintre cele m·ai puternice, mai bine păstrate, printre cele observate începînd de la castrul Tihău spre nord-est. Coroana valului inelar are un
diametru de 7 m, la bază de 14,2 m, înălţimea ajungînd la 1,7 m. (Ultimele două
elempnte sînt aşezate la relativ mari distanţe faţă de localităţile moderne din care
cauză ele nu au fost afectate cu scopul de a servi drept „cariere" de piatră.) Pos• 0 La Al. V. Matei E. Lak6, în ActaMP, 3, 1979, p. 124, nr. 10
sub numele „Faţa Prisăcii".
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tul de veghe şi semnalizare a fost amplasat pe ultima r·amificaţie a coamei dP 1k•al
amintit la pct. 7). El se găseşte, de fapt, cu circa 150 m distanţă mai la sud faţă
de terminaţia abruptă a dealului. Cu ocazia unor săpături făcute de ocolul silvic
(natural, fără înştiinţarea prealabilă a direcţiunii Muzeului din Zalău), în cu totul
alte scopuri decît cele arheologice, au ieşit la iveală din abundenţă, în interiorul
gropii inelare vari'ate fragmente de ceramică romanii, precum şi cîteva buciiţi de
mortar (fig. 22).
.
In legătură cu ultimele trei turnuri trebuie să relatăm două lucruri: a) Pe
lingă posturile de veghe amplasate în vîrful cuestei „Faţa Chicerii" dintre localităţile Cliţ şi Preluci, cele în discuţie se găsesc la altitudinile cele mai mari faţă
de lunca Someşului (circa 150 m), şirul turnurilor dintre Tihău şi Podişu (Ileanda)
în 'această porţiune atingînd punctul culminant. (Reamintim că între „Faţa Chicerii" şi „Curmăturiţa", respectiv „Cetăţeaua", apoi „'ficlăul" se intercalează micul bazinet al Loznei.) Şirul turnurilor de aici începe apoi să coboare spre localitatea Podişu, pînă la albia Someşului, proximele turnuri de la „Ripa Malului"
găsindu-se l'a o altitudine mai mică faţă de „Faţa prisăcii în spate". b) Pe porţiu
nea dintre „Faţa Chicerii" şi „Faţa prisăcii în spate" turnurile nu sînt amplasate
în vîrful frunţilor cuestelor, ci sînt aşezate în spatele acestora, mai la sud de
linia arcuită puţin a lor, cu vădita intenţie ·a castra:netatorilor de a obţine o linie
de observaţie cit se poate de dreaptă. Astfel, în dreptul ultimelor trei turnuri s-a
format un unghi mort mai mic sau mai mare, afectînd o zonă, o fîşie mai îngustă
sau mai lată de la poalele nordice ·ale aliniamentului de cueste. Pe cit am putut
însă deduce din observaţiile noastre vizuale făcute la faţa locului (acest lucru era
posibil numai din poziţia turnului de pe micul platou al „Ţiclăului", deoarece ruinele celorlalte se află în pădure s·au tufiş), unghiurile moarte nu ajungeau pînă
la matca Someşului. ln plus, era extrem de bine controlabilă cea mai mare parte
a acelui plan imens de straturi, înclinat spre sud-est, cu o suprafaţă relativ netedă,
care spre nord se termină cu nişte 'abrupturi stîncoase, crenelate în sens vertical şi orizontal, un adevărat aliniament de cueste impozante, făcînd parte din
Culmea Prisnelului.
10) Următorul punct de însemnătate arheologică este capătul de sus al tPrasei mijlocii (? T 4 ) a Someşului numite ele localnici „Ripa Malului". El se află
l'a o depărtare de aproximativ 2.200 m sud-sud-vest faţă de biserica ·satului
Cormeniş, lingă drumul de care. Acesta urcă din sat pe terasele
în formă de
trepte, situate la sud şi sud-vest de localitate, ajungînd, într-un urcuş lent pînă la
turnul de pe „Faţa prisăcii in spate". In acest loc, aproape de poalele dealului
sus-amintit, deasupra vălişoarei unui pîrîiaş neînsemnat, numit de săteni „Valea
Lungii", care curge deja în albie de calcare eocenice, în direcţia sud-nord spre
centrul localităţii Cormeniş, la marginea abruptă a vălişoarei „Vale·a Lungii", se
văd urmele puternice a două turnuri (fig. 23-24), aşezate unul la distanţă de
120 m faţă de celălalt3t. Cel de sud (nr. 1) are un diametru puţin mai scurt, cel
ele nord (nr. 2) avînd dimensiuni mult mai ·apreciabile. Ambele sînt înconjurate
<le ,,şanţuri" puţin adînci, în care creşte iarbă deasă.
Dimensiunile turnului nr. 1 sînt următoarE'le: diametrul la bază 14 m, la
coroană 4,1 m, înălţimea relativă 1,6-1,7 m, măsurati't Ia punctul cel mai adînc
al „şănţuleţului". Avea legăturii vizuală atît cu turnul de pe „Faţa prisăcii în
spate" cit şi cu turnul cel mai apropiat spre răsftrit, de pe locul numit „Poiana
1 3 Arbore". Cînd am efectuat un mic sondaj, au ie~it la iveali'1 fragmente de lipitură arsă, pietre arse, dar nu run dat de fr'ar,m1>nte ceramice sau de alte obiecte
de interes arheologic.
Turnul nr. 2 la bază are un diametru <le 16,5 m, diametrul coroanei valului
inelar este de 7 m, înălţimea relativă ajunge la 1,4 m. Cu ocazi'a sondajului făcut
i'11 groapa înconjurată de valul inelar s-au descoperit bucăţi mai mici sau mai
mari de lipiturii arsă cu amprentl de grindu, precum ~i fragmente de zgură (pă
mînt zgurificat?). Avem impresia că acest post de observnţie şi de semnalizare a
fost mistuit de un incendiu ;;i după distrugerea lui a fost construit C'elălalt, amplasat pe un loc mai potrivit.
at

Ibidem.
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Ambele au avut legătură vizuală numai cu cîteva dintre turnurile vecine,
anume, spre apus cu cel de pe „Faţa prisăcii din spate", iar spre răsărit cu
cel de pe punrtul numit „Poian·a la Arbore".
11) Incă de la începutul secolului nostru este semnalat următorul obiectiv de
acest gen (la aproximativ 2.600 m sud-est de satul Cormeniş, la circa 1.800 m
sud-vest de biserica localităţii Negreni), căzlnd în hotarul acestui IUltim sat, şi
anume, în punctul numit „Poiana la Arbore" 32 • Locul indicat se află pe m·alul
drept al ramurei de răsărit a pîrîiaşului „Valea Lungii" (al cărui nume nu ne este
cunoscut), nu departe de obiectivele precedente, şi cam la aceeaşi ·altitudine, deci,
aproximativ tot pe terasa mijlocie (? T 1 ) a Someşului, la marginea de vest, abruptă
a terasei, la o distanţă dP nunl'ai 2!'>0-300 m de la liziera pădurii. Terasa amintita
este legalii printr-o ~a. destul de în;ilt<i, eu prima înălţime mai important<i, şl
anume, cu „Dealul Nucului" (403 m), o ramificaţie de deal care, continuîndu-se şi,
totodată, înălţindu-se spre miazăzi (facp parte organică din seria cuestelor „arcuite" spre nord aparţinătoarr zum•i „Df'alurilur Şimişna - Gîrbou") culminează în
„Vîrful Măgurii" (597 m), pomenit mai înainte. In punctul cel mai ridicat al „Poienii la Arbore" se poalP observa o movilă antropogenă (fig. 25), de o formă foarte regulal;i: un segment de glob, cu un diametru de aproximativ 14 m. Pentru verificare s-a executat un mic sondaj, cu ocazia căreia am pătruns într-o mas;l de
pămînt provenit din dez'agregarea gresiei. Au ieşit la iveală bucăţi de cărbune de
lemn, precum şi de lipitură puţin arsă. Movila respectivă ascunde, deci, rămăşiţe
le unui turn de observaţie şi semnalizare roman, probabil cu suporturi de lemn,
analog unor astfel de urme cunoscute atît pe linia Munţilor Meseşului [de exemplu cu citeva sute de metri la vest de .„Vîrful Păstăii" (705 m)], cit şi pe limes-ul
Germaniei Superior (aş·a-zisele „Begleithilgeln ")33 •
Din acest punct bine ales se pot vedea obiectivele descrise mai sus: turnurile de pe dealul „Faţa prisăcii in spate", cele de pe „Ripa Malului" spre vest, înăl
ţimile „Prisnel", „Tămiiţa", „Ştiubei", „Dealul Mesteacănului" spre nord. iar spre
est pîn:l la proximele turnuri, c·are se află la punctele numite „Podireu", respectiv „La Bontauă" (in hotarul satului Rogna), apoi dealurile mai înalte din împrejurimile comunei Ileanda, inclusiv „Toaca Glodului" (620 m), fiind, foarte probabil, o verigă importantă de legătură între punctele topografice amintite adine·auri.
12) „Valea Cormenişu.lui"' se formează prin confluenţa mai multor pîrîiaşe
neînsrmnate. Deasupra confluenţei lor, şi deasupra clădirii ocolului silvic se ridică
„Dealul Hoancelor" 34 • Pe un tăpşan al acestui deal, situ·at mai la nord de vîrful
lui, într-un loc relativ neted, a fost amplasat un alt post de observaţie şi de
semnalizare. (fig. 26). Diametrul lor de la bază se poate eva1u·a la 9 m, diametrul
coroanei valului inelar este de 4 m, înălţimea relativă fiind mai mică de 40 cm.
Din interiorul ruinei au ieşit la lumina soarelui numai bucăţi mici de cărbune de
lemn. După aparenţă, în ·acest loc putea exista un pichet cu construcţie de lemn,
de o importanţă mai redusă. A avut o legătură bună vizuală cu turnurile de la
„Faţa prisăcii în spate", de la „Rîpa Malului", de la „Poiana la Arbore", „Podireu",
eventual şi cu cele de la punctul „La Bont'auă". Aşezarea lui în acest punct, cu
o altitudine relativă mai mare, se poate datora, probabil, faptului că acest vîrf a
fost ferit de „marea" de ceaţă care se formează in părţile mai jo'ase ale văii
Someşului (fig. 27a-c), putînd transmite sau primi semne optice spre sau dinspre
turnurile de pe platoul calcaros, inclusiv cele de pe „Toaca Glodului".
13) Negreni - „Podireu" - „Dealul Secăturii". In decada a opta a secolului
trecut, în vîrful numit „Dealul Secăturii", unde se întilneşte hotarul satului Cormeniş cu hotarul Negrenilor, K. Torma ar fi descoperi un post de veghe roman,
şi

Ibidem, p. 129, nr. 26.
Cf. de exemplu, I. Ferenczi, în Dacia, N.S., 11, 1967, p. 150, fig. 7; A.
Buday, în DolgCluj, 1, 1910, p. 50-55, 61, fig. 22.
31
La Al. V. Matei - E. Lak6, în ActaMP, 3, 1979, p. 124, nr. 10, figureazA
sub numele de „Dealul Huancelor".
32
33
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care ar fi putu să aibă legătură cu cel de pe vîrful dealului de la Mesteacăn3!1. Noi
nu am reuşit ln anul 1969 să identificăm acest punct pe teren. Ne-am gindit că
ar putea fi unul şi acelaşi cu pichetul semnalat la „Poiana la arbore". Cu ocazia
cercetărilor din anul 1971 am izbutit însă să depistăm şi aceste urme. Deşi localnicii au denumit locul de amplasare a lor „Podireu", „Dealul Secătw-ii" găsin
du-se la sud de traseul drumului judeţe'an, la o distanţă de numai aproximativ
300 m, restw-ile de pe „Podireu" le putem identifica cu siguranţă cu urmele descoperite de K. Torma în anul 1882!
Atît Cormenişul cit şi Negrenii sînt aşezate pe nişte terase late ale Someşului (? T„-T2), alcătuite de banchize de calcare eocenice. Piraiele care curg dinspre miazăzi, din zona „Dealurilor Şimişn·a-Gîrbou", au săpat văi obsecvente în
marginea (în formă de cueste joase) teraselor. Pîrîiaşul ce curge prin satul Negreni
şi el a săpat în straturi de calcare o albie adîndi de 16-18 m. Malul de vest se
ridică cu un abrupt. La vest de marginea acestui abrupt, cam în dreapta acelui
punct unde (dincolo de matca Someşului) din şoseaua naţională Dej-Baia Mare
se ramifică drumul judeţean (asfaltat) spre Jibou, în arătură proaspătă flicută în
solul de culoare deschisă provenit din dez·agregarea gresiei oligocene, am observat,
pe neaşteptate, două pete de culoare închisă. a) Solul uneia, de culoare mai închisă conţine multe bucăţi de cărbune, cenuşă, numeroase fragmente de ceramică,
lucrate la roată, de culoare cenuşie. Diametrul petei atingea 6,5-7 m. bj Pata
cealaltă de pămint conţinea multe bucăţi de piatră, aduse din zona cu calcare
eocenice, cu „coajă" de mortar, fragmente cer·amice de culoare roşie, la fel de
bine arse, lucrate la roata olarului. Diametrul celei de a doua pete de pămînt
atingea 14,5 m. Distanţa intre cele două pete nu era mai mare de 10 m! Ambele
aparţin unor turnuri de pază şi de semnalizare romane 36 . Primul obiectiv, fără
îndoială, avea o construcţie de lemn; acesta, foarte probabil, a fost incendiat. Cel
puţin parterul celuilalt turn a fost durat însă în maniera, opus incertum. Majoritatea materi'alului litic de coP1strucţie a fost scoasă de săteni.
Cele observate la punctul „Podireu" ne oferă o dovadă sigură a existc•nţei
turnurilor cu schelet de lemn, lucru pe care îl presupuneam încă de la începutul
cercetărilor, dar despre care, în lipsa săpăturilor exhaustive, nu am avut nici o
certitudine.
In cazul pichetelor de pe „Podireu", ca şi în cazul punctului următor: „L'a
Bontauă" se poate vorbi de o anumită greutate în privinţa semnalizării. Cînd se
forma ceaţa groasă obişnuită în nopţile senine, care persista de multe ori îneă şi
înainte de masă, în valea Someşului, ·aceste dispozitive deveneau „oarbe", nemaiputînd transmite decît semnale acustice! (fig. 27a-c).
14) Următorul punct depistat de noi se află pe o mică porţiune a şesului
(luncii) pleistocen al Someşului (? T„), aflat la aproximativ 1,2 km depftrtare vestnord-vest de biserica satului Rogna. Promontoriul secund, la bază cu banchize
dure de calcar eocenic, este mărginit dinspre vest de către văioaga „Văii Oşenii",
adîncă de 15-18 m, care curge din direcţia „Dealului Nucului" (403 m), iar dinspre
miazănoapte, dinspre albia Someşului, este ap<'irat tot de un mal abrupt, stîncos.
35 Cf. J. Kădâr, op. cit„ IV, p. 474. „ ... A. Dealu secăturii" hegyteton, hol e
koszeg es a konkolyfalvi hatâr osszeer, [ ... ] ·rorma Kâroly kutatvân, [... } a r6maiak epitettf; orhelyre bukkant, ame:Iy [, .. ] a Szamos jobb partjân, a kisnyiresi
hegyteton ungyancsak tole felfedezett orhellyel Iehetett ăsszekiittotesben ... " Vezi
şi I. Ferenczi, în StCom Satu Mare, 2, 1969, p. 101, nr. 5, 106 nota 32.
3s Vezi şi repertoriul lui Al. V. Matei E. Lak6, în ActaMP, 3, 1979„ p. 129,
nr. 26. Menţionăm în completare că faţă-în-faţă de teritoriul localităţii Negreni, pe
mailul opus al Someşului, la Perii Vadului (Curtu.iuş), „în dreapta ~oselei naţio
nale", făcînd investigaţii şi în această zonă, arheologul K. Torma a văzut încă
substrucţiile unui turn roman. Cf. J. Kâdâr, op. cit„ vol. V, p. 559 „ .... Hat<'tran,
az allami ut mellett jobbra [din nefericire nu se precizează: venind din cari:' direcţie se socoteşte dreapta] [ ... ] kerek r6mai ortorony ·alapfalai 1882-ben, midfm
[ ... ] Torma Kâroly e tâjon kutatott, meg lâthat6k voltak ..." Noi nu am reuşit,
deocamdată, să depistăm urmele acestui turn.
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Existenţ·a a două torente separă în două părţi inegale bucata de terasă3 7 , ol:>iectivul nostru (care se poate observa bine şi de pe şoseaua Dej-Baia Mare, şi anume,
de pe porţiunea dintre Bizuşa şi Perii Vadului) găsindu-se pe cea mai mică, apuseană. Situaţia favor·abilă face şi mai greu atacabilă această zonă restrînsă. (Menţionăm că valea Someşului, sub nivelul teraselor pleistocene (deci în planul cel
mai jos al ei) intre Bizuşa şi Cormeniş alcătuieşte un sector de defileu adevărat,
tăiat de riu în calcarele sus-amintite!
Pe acest promontoriu, bine ·apărat, deci, în mod natural, se vede urma inelară a unui turn roman (fig. 28), de dimensiuni mai mari (cu un diametru de 10 m).
Coama ruinei se ridică la o înălţime de 0,5-0,6 m, interiorul lui formînd un fel
groapă în care cresc tufe. Cu ocazia efectuării unui mic sondaj de verificare am
constatat că turnul avea parterul clădit din piatră (pietroaie nefasonate de calcar).
Au ie!iit la iveală în cantitate marc ~i l'ragmente de ceramică romană, uzuală.
De aici se văd bine atît locul turnului de pe „Poiana la Arbore·• de la Cormeniş, dealurile mai înalte din nemijlocita apropiere ·a comunei Ileanda (între
care, natural, şi „Toaca Glodului"), ('Îl ~i locul turnului presupus de pe „Dealul
Mesteac;lnului", amintit în monografia fostului judeţ Solnoc-Dăbîca38.
Neapărat trebuie sr1 notăm în această ordine de idei cr1 nu dep'arte de ruina
turnului de „La Bontauă", la aproximativ 400 m spre apus, în partea de hotar

Cf. Al. V. Matei - E. Lak6, în ActaMP, 3, 1979, p. 130, nr. 34. Partea
a terasei, care se întinde în formă de promontoriu spre Bizuşa, denumită
de loc'alnici „Şesul Mic", separată prin văioaga amintită de terasa „La Bontauă",
merită să fie cercetată mai aprofundat de arheologi, deoarece de pe suprafaţa ei
care era arată proaspăt la începutul lunii septembrie 1969, am putut aduna fragmente de ceramică, urme de vetre de foc, observîndu-se totodată ~i pete mari de
culoară închisă, deosebite net de culoarea gri-deschis a restului arăturii, mărtu
r:sind astfel existenţa pe vremuri a unor locuinţe, adică a unei aşezări. Pe baza
mati>rialului arheologic strîns nu am putut determina precis epoca căreia ar fi
putut s[1 aparţină. ln orice caz, pare a fi existat în acest loc o aşezare în epoca
comund primitive. in această ordine de idei menţionăm în legătură cu alte aşe
zări din diferite perio'ade, depistate cu acazia investigaţiilor noastre în fîşia Căşei
Tihău c[t ele au fost prezPntate cu cîţiva ani în urmă; cf. în ActaMN, 13, 1976,
p. 37-50.
38 Cf. J. Kadar, op. cit„ IV, p. 474; I. Ferenczi, în StCom Satu Mare, 2, 1969,
p. 101, nr. 7, p. lOG nota 31. Fiind vorba de hotarul satului Rogna, trebuie să
atragem atenţia neapărat asupra faptului că în literatura de specialitate s-a strecurat o g.rcşeală supărătoare, care a fost preluată fără control, în mod automat
de mai multe generaţii de arheologi clasici. S-'a afirmat în mod cu totul eronat
c:1 pe tPritoriul acestei localităţi au fost constatate „... urmale exploatării sării
în epoca romană ... " („ ... Auf den Gebiet dieses Ortes, sollen sich Spuren romischen Salzbaus finden ... ") Cf. C. GooB, Chronik, p. 103; V. Russu, în Pesti Napl6,
1887, nr. 237; idem, în BSRG, 10, 1889, p. 361; idem, Dacia Porolisense cu distinctă
privire la Silvania, I, Bucureşti, 1890; V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 50; T.l.R., L-34, p. 97. Existenţ'a unor saline în acest loc
este exclusă însă de la bun început din cauza unor condiţii naturale, geologice.
(Cf. E. Balogh, în Szolnok-Doboka magyarsaga, Des-Kolozsvâr, 1944, p. 4; Harta
geologictt a R. S. România, scara 1 :200.000, fasc. şi foaia L - 34 - XII, 10. Cluj,
redactori coordonatori: Gr. Răileanu. Emilia Saulea; redactori: Emilia Saulea, I.
Dumitrescu, Gh. Bombiţă,
Fl. Marinescu, M.
Borcoş.
losefina Stancu;
notă
explicativă:
I. Dumitrescu, Bucureşti,
1968, p. 16-28, 36, pliant
caroul :ia. Ero'area se datoreşte
fără
îndoială
lui C. GooB care,
interpretînd greşit informaţiile lui A. lpolyi referitoare la mine 1 e de aur, arg i n t, c u p r u şi p 1 u mb m e d ic v a 1 e d e 1 a Rod n a (în textul lui lpolyi cu
numele denaturat al localităţii: Rog no; cf. în Kozl., 2, 1861, p. 256, nr. 199) a dat
naştere acestei confuzii, De altfel, conform afirmaţiei lui J. Kadar {op. cit., IV,
p. 410) în partea de hotar „L'a bontana" (!) „ ... se pot deosebi zidurile de fundaţie
ale unei cetăţi preistorice ... "; cf. şi Roska, Rep, p. 136, nr. 246). ln J. Kadăr, ibidem, referitor la aşezarea din partea de hotar „Pe Zănoagă" (p. 410, nota 3) se mai
poate citi că sătenii „Toma şi Ioan Costin au aflat în locul cu pricina fragmente
de ceramică grosieră şi obiecte de fier care au dispărut însă cu timpul".
37
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numit „Pe Zănoagă", pe suprafaţa arată se pot ad"un·a fragmente ceramice romane.
In acest loc sint necesare săpături pentru clarificarea problemei legate de existenţa
ceramicii de cea mai bună factură romană.
15) Următorul punct de o importanţă specială în legătură cu problematica
noastră se află în vatra satului Podişu (corn. Ileanda). Conform celor relatate în
1971 de podarul Al. Pocal, în anul 1939 sau 1940, cind în curtea sa s-a săpat o
fintînă, la o adîncime de circa 2,5 m ·au ieşit la iveală cărămizi foarte rezistente,
de formă „curioasă", precum şi fragment!' de ceramică. Şi în restul curţii lui
s-au dat de bucăţi de piatră fasonată, iar în celelalte părţi ale intravilanului au
fost ooservate şi resturile unor ziduri legate cu mortar. Cu ocazia primei vizite a
noastre în curtea respectivă nu am putut observa nimic deosebit; în grădina lui,
în partea folosită pentru producerea zarzavaturilor, am adunat însă multe fragmente ceramice de cea m:ai bună factură romană. Ulterior, la a doua vizită a
noastră în curtea cetăţeanului - în pămîntul scos dintr-o groapă făcută pentru
stingerea varului, am văzut_ fragmente de cărămizi şi de olane (!) care. .IJU,teau fi de
provenienţă romană.
· ·
Terasele de la Podişu (? T 3, T 2 , T 1 ) coboară în formă de trepte majore ale
terenului. Urmele observate au ieşit la iveală din solul terasei inferioare, în
dreptul acelui loc unde albia Someşului se îngustează (cum a fost - fără doar şi
poate - şi în epoca stăpînirii romane), fiind cuprinsă între terasele grefate pe
c·alcare dure, eocenice, pe de o parte ca capătul unui bot abrupt de deal, care
este terminaţia prelungă spre vest a dealului înalt, denumit de localnici „Toaca
Glodului" (620 m) cu o diferenţă de nivel de peste 400 m.
Şi încă o observaţie care cere neapărat o verificare: în cele două intravilane
vecine d,in stînga şi din dreapta sînt parcă două „valuri" aplatizate, paralele care
s-ar urca lin spre treptele superioare de terase. Nu am putut măsura lungimea lor,
nici dacă există un val transversal, care leagă cele două ·ridicături valliform.e
pentru că proprietarii nu ne-au permis. Deşi pînă la efectuarea unor săpături pe
verificare nu se poate afirma nimic precis, c·u titlu de ipoteză de lucru, totuşi, am
putea avansa presupunerea că aici, în vatra localităţii Podişu s-ar afla acel punct
fortificat, burgus sau chiar castellum, a cărui lipsă s-a simţit de mult, dar existenţa lui nici pînă astăzi nu ne este cunoscutr1. Acesta ar fi fost punctul terminus
al sectorului de apărare al garnizoanei castrului de la Tihău: Cohors I. Cannanefatium:JS. Presupunerea pare a fi cu atît mai firească cu cit cohorta sus-amintită
pare a fi fost numai quingenaria, pe cînd garnizoana castrului de la Samum (Că
şei) era şi milliaria şi equitata; pe lingă aC"eastă mare unitate auxiliară, se pare că
au staţionat concomitent şi alte unităţi mai mici·•O.
09 Referitor la această unitate de trupă auxiliară, vezi recenzia lui /
I. Russu,
in Dacia, N.S„ 1, 1957, p. 361; idem, în SCIV, 23, 1, 1972, p. 70, nr. 32; I. Ferenczi,
în Omagiu Kelemen, p. 288; C. Daicoviciu - D. Protase, în ActaMN„ 1, 1964, p.
170; V. Wollmann - Gh. Bot, în ln memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974,
p. 431-434; V. Wollmann, în Germania, 52, 1974, p. 150-153; N. Gudea, în ActaMP,
1, 1977, p. 110, nr. 27, 119; G. Forni, s.v. Limes, în Dizionario Epigrafico di Antichita Romane, Roma, 1982, fasc. 40-41, p. 1285-1286.
4° Cu priv-ire la Cohors I Britannica ( = Britannorum) milliaria
civium Romanorum equitata, cf. A. Buday, R6mai felirattan, Kolozsvâr, 1914, p. 276; V.
Christescu, Istoria militară ... p. 136 şi urm.; W. Wagner, Die Dislokation der Au-

xiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von
1lugustus bis Gallienus, Berlin, 1938, p. 104-105; C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8,
l!l37-1940, p. 332; K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am
llhein und Donau, Bern, 1951; J. Szilâgyi, A daciai erodrendszer helyărsegei es a
1-:atonai teglabelyegek. Die Besatzungen des Verteidigungssystems von Dacien und
i.hre Ziegelstempel, în DissPann, SPI'. II, nr. 21, Budapest, 1946, p. 14-15 (citeşte
greşit ştampilele de la Căşei (CIB=f B(rittonurn) în loc ele C(ohors) I B(ritannica)
sau B(ritannorum); I. I. Russu, în Materiale, 2, 1956, p. 708-710; idem, în SCIV,
2:1, 1, 1972, p. 68-69 (scrie despre C(ohors) I B(ritannica)
c.R.J; idem, Dacia şi
J'nnnonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 123, Bucureşti, 1973, p.
:I:>; G. Forni, în Athenaeum, 3G, 1958, p. 32-33 (extr.); idem, în Dizionario Epigra.11('0 •• •, p. 1286; C. Daicoviciu D. Protase, Un nouveau diplâme militaire de
J>acia Porolissensis, în JRS, LI, 1961, p. 65, 66; iidem, în Acta MN, I, 1964, p. 168-
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Judecind pe baza observaţiilor noastre, pe aici (unde şi actualmente este un
loc de trecere aproape obligatoriu), traversează linia turnurilor Someşul, urclnd
apoi pe înălţimile din dreapta rîului, mereu mai înalte spre sud-est, din împrejurimile comunei Ileanda. Prezentarea lor· pe distanţa „Coama Pietrar" deasupra
Ilenzii - „Ţigla" de la Fălcuşa sau „Muncelul Sălişcăi" (708 m) formează însă
subiectul unei alte lucrări.

După prezentarea în linii mari - a condiţiilor de geografie fizică, precum
a dispozitivului de apărare roman pe distanţa Tihău-Ileanda, se impune a se
trage cîteva concluzii, cel puţin cu c'aracter provizoriu.
După cum putem să ne dăm seama, de la castrul de la Tihău şi pînă la
fortificaţia (?) de mărime mijlocie dl' Ia Podişu (corn. Ileanda) Someşul exista
nu atît ca barieră propriu-zisă, ci mai mult ca o zonă m'ai mult sau mai puţin
deschisă (este vorba de valea propriu-zisă) relativ uşor observabilă, controlabilă şi,
mai ales, favorabilă desfăşurării de forţe. Romanii erau, probabil, familiarizaţi cu
zona deluroasă, destul de accidentată din sudul rîului aparţinătoare „Dealurilor
Şimişna-Gîrbou" şi, foarte posibil, controlau şi malul drept al Someşului cel puţin
pînă la creasta destul de sinuoasă a Culmei Prisnelului (în sensul cel mai larg al
noţiunii), începînd deasupra satului Rona şi pină dincolo de mica localitate Mesteacăn, trecînd peste scundul masiv cristalin al Prelucăi.
Cercetările cit mai exhaustive (limitate totuşi de fondurile băneşti ce ne-au
stat la dispoziţie, în pofida cărora mai există o gamă întreagă de probleme nerezolvate!) efectuate în legătură cu depistarea elementelor sistemului defensiv
au adus un rezultat palpabil. Linia principală (?) de turnuri se găsea la numai
cîteva sute de metri (maximum 11/ 2 km în linie dreaptă) în spate faţă de albia
meandrată a rîului, în bună parte pe aliniamentul de cueste, supraveghind în majoritatea cazurilor deschizătura (de nord) a văilor secundare, transversale pe axul
longitudinal al văii Someşului, ce coboară dinspre zona centrală a Podişului Someşan (dinspre mijlocul subunităţii de geografie fizică „Dealurile Şimişn·a-Gîr
bou"), spre porţiunea largă a văii rîului dintre Ileanda-Tihău, respectiv Jibou.
Explicaţia ne este dată tot de configuraţia terenului"-.
Judecind pe baza observaţiilor noastre din primăvara anului 1965 legate de
cercetarea sistemului de apărare complex de pe coama ondulată a Munţilor Meseşului42 (în sensul cel mai larg al noţiunii!), precum şi pe baza experienţelor no"astre ciştigate cu ocazia investigării liniei (duble?) defensive dintre Tihău şi Podişu,
efectuată în toamna anilor 1968-1969 şi 1971, avem impresia tot mai întărită că
sectorul de apărare al unităţii auxiliare Cohors I. Cannanefatium era cu totul
asimetric, lnceplnd de Ia confluenţa rluleţului Almaş şi pînă la satul Podişu, pe o
distanţă de aproximativ 30 km, distanţă, de altfel, obişnuită în majoritatea cazurilor pe frunt'ariile cunoscute ale provinciei Dacia, distanţa dintre garnizoana de
bază şi extremitatea sectorului putînd fi parcursă chiar în ziua cea mai scurtă de
iarnă (viteza de marş fiind socotită 4 km/h). Presupunind chiar existenţa unor
avanposturi în Depresiunea lunguiaţă a Guruslăului sau cel puţin patrularea în jumătatea ei de sud, ar putea intra în socoteală mai mult trupele auxiliare din marele castru (castre?) de pe „Pomăt" (şi „Citera") de la Porolissum, cu toate că
garnizoana de acolo se afla la o depărtare puţin mai mare faţă de depresiunea
pomenită. Apărătorii castrului de la Tihău ai sectorului aferent după părerea
noastră îşi îndreptau mai mult atenţia asupra acelei porţiuni a văii Someşului
care între Ile'anda şi Turbuţa arP un ax longitudinal relativ drept, uşurînd atît
controlul cit şi circulaţia.
Drumul de graniţă (adică limes-ul în sensul strict, originar al cuvintului}
ducea, foarte probabil, la poalele (de nord) ale frunţilor cuestelor din stinga So-

şi

169; N. Gudea, în ActaMP, l, 1977, p. 111, nr. 28, 120; în privinţa unităţii ecvestre
Ala Electorum, cf. I. I. Russu, în Act Muz, 2, 1965, p. 130-131 (admite că este

vorba de schimbarea numelui unei unităţi de
in Dizionario Epigrafico, p. 1286.
41 Vezi în Omagiu Kelemen, p. 200-291.
4:1 Cf. în Dacia, N.S., 11, 1967, p. 143-162.
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meşului pe lunca actuală sau (de la
tocenă a riului, căutînd şi folosind
de semnalizare să fie cit mai uşor

Valea Leşului pînă la Pedişu) pe lunca pleisorice posibilitate ca turnurile de observaţie şi
accesibile chiar în condiţiile unor ierni grele
sau unor vremuri ploioase. In unele caziiri, cum, de pildă, se poate presupune situaţia legată de turnurile ce cad ~a ~PliSi de pichetul aşezat în locul „Faţa Prisăcii
in Spate" (de aici şi pînă la Valea Leşului), era .!lecesar să se ocolească, probabil,
deoarece de la cătunul actual Valea Leşului este extrem de anevoios de a urca
pmă la posturile respective (fig. 20), cită vreme trecînJ pe lingă turnul de la
„mpa Malului'' de la Cormeniş urcuşul este incomparabil mai uşor!
In caz că s-ar dovedi prin săpături arheologice sistematice existenţa unei
linii de apărare exterioare, amplasate pe coama ~ngustă, mai apoi pe platoul calcaros al Culmei Prisnelului, „drumul de rond" al acestei linii presupuse putea să
pornească şi să urce pe coama principală din dreptul castrului de la Tihău, fie
de la Turbuţ'a, fie de la Ciocmani de pe malul celălalt al Someşului.
Dacă pichetele de la Turbuţa-Ciocmani, Şoimu~eni („La Cărămidă" şi „Piatra Cozlii" (579 m) într-adevăr existau, atunci ele nu numai că flancau dinspre est
printr-un control vizual jumătatea de sud a micii unităţi orografice care este Depresiune·a Guruslău, dar puteau transmite semnale vizuale (mai puţin probabil
acustice din cauza distanţelor existente, considerabile), fie la postul aşezat pe
dealul care se ridică imediat la sud de terasa castrului, fie prin intermediul turnurilor deasupra „Văii Hrăii", respectiv de la punctul „Podinucu deasupra tună
rului", restul pichetelor (?) ·amplasate pe platoul calcaros pină la Mesteacăn, a.vind
legătură vizuală mai degrabă cu cele care se aflau intre Cliţ şi Preluci, respectiv
„Curmăturiţa" Lozna, „Ripa Malului" - Cormeniş, „Poiana la Arbore" şi „Dealul Hoancelor" - Negreni.
Dacă presupuneam că în fiecare pichet au făcut serviciu concomitent cite 10
ostaşi, comandaţi de cite un subofiţer, sau gradat~a şi dacă această cifră o înmulţim cu numărul de turnuri sigure cunoscute în acest subsector (15) actualmente
între cel amplasat deasupra castrului de la Tiliău şi presupusul burgus (sau castellum?) de la Podişu, ajungem la un efectiv total de 150 de luptători. In caz că admitem existenţ'a a încă 7-8 posturi de veghe ~i de semnalizare pe linia exterioară,
ipotetică, de pe Culmea Prisnelului (inclusiv burgus-ul posibil de la Şoimuşeni,
punctul „La Cărămidă"), atunci am avea de-a face cun un efectiv de aproximativ
220-240 de ostaşi, care - neluind în consideraţie, deocamdată, garnizoana admisă
:a presupusei fortificaţii mai ~ri de la Podişu, ar reprezenta aproximativ jumă
tatea efectivului garnizoanei din castrul de la Tihău, deoarece - după cum se ştie
- Cohors I Cannanefatium ce staţiona în această fortificaţie de trupă auxiliară in mod cert era o unitate quingenaria4'.
In privinţa repartizării elementelor de apărare în legătură cu linia exterioară (?) se poate preciza că ele au fost aşezate în nemijlocita apropiere a unor
puncte (oarecum) obligatorii de trecere (şi relativ uşor practicabile), dar în locuri
dominante, cu o privelişte, largă în mai toate direcţiile.
In privinţa liniei de turnuri de pe malul stîng al Someşului (cea interioară?)
se poate uşor observa că pe distanţa Tihău-Cliţ desimea pichetelor este sensibil
mai scăzută, :inalul de nord şi nord-vest, abrupt, stîncos ·a1 teraselor joase şi mijlocii, mai apoi „Stanul Cliţului" făcînd superfluă orice întărire mai eficace a porţiunii respective a liniei de apărare. Incepînd de la vîrful „Faţa Chicerii" de la
Cliţ desimea turnurilor creşte în mod vădit, probabil, pentru închiderea gurii
largi ·a Văii Loznei (3B-BB). Desimea cea mai mare a pichetelor se poate observa
lnsă, fără îndoială, între cuesta înaltă a „Ţiclăului" (deasupra Văii Leşului) şi
turnul depistat în partea de hotar „La Bontauă" de la Rogna, demonstrînd, indirect, eventual, existenţa unei fortificaţii de dimensiuni mai mari în vatra satului
Podişu, adică la extremitatea de est-nord-est a sectorului de apiirare a unităţii
<.'ohors I Cannanefatium din castrul de la Tihău.
Judecind pe baza posibilităţilor de semn'alizare, socotim că turnul aşezat
tl•~asupra „Văii Hrăii" putea să aibă un rol cheie în ceea ce priveşte sarcinile
4

a Vezi A. Buday, op. cit., p. 291; I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior, p. 33.
Vezi V. Wollmann - Gh. Bot, în In memoriam Constantini Daicoviciu,
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de „transmisiuni" între castrul de la Tihău, pe de o parte şi cele de la Porolissum.
pe de altă parte, chiar în condiţii mediocre de vizibilitate puttnd ţine legătură
vizuală directă cu castrele amplasate în vîrful înălţimilor „Pomăt" şi „Citera".
Materialul litic folosit la construirea celor mai diferite elemente poate fi
pietriş d~ riu (cum este cazul la unul dintre turnuri de pe „Faţa Chicerii" de la
Cliţ) transportat în acel virf destul de anevoios de undeva din lunca Someşului
s·au din lespezi de piatră nefasonată (cum s-a observat în cazul turnului de pe
„Păşunea Prelucanilor Deasupra" „Hornicior") sau, în sfirşit, lespezi de calcar
eocenic (Negreni-„Podireu", Rogna - „La Bontauă".

Avînd în vedere aşezaTea majorităţii elementelor sistemului de
(turnuri şi burgus-uri), este evident că romanii şi-au ales pentru
amplasarea pichetelor lor locuri ,potrivite, care, pe lîngă faptul că au
permis posibilitatea de supraveghere a zonei din faţă au fost totodată,
relativ uşor aocesibile.
Pe porţiunea dintre „Faţa Chicerii" şi „Faţa Prisăcii în Spate" •turnuri'le nu sînt amplasate în vidul frunţilor cueştelor, ci sînt aşezaite în
spatele aces,tora, mai la sud de linia puţin arcuită a lor, cu vădita intenţie a castremetatorilor romani de a obţine o linie de observaţie dt se
poart:e de dreaptă, unghiurile moarte neajungînd însă pînă la albia Someapărare

şului.

JSTV AN FERENCZI

DER LIMES, DAZIENS SEKTOR AM (GEEINIGTEN) SOMEŞ-FLUB
Die Wehrelemente auf dem Un.tersektor Ileanda-Tihău

(Zusammenfassung)
Im ersten Teil der Arbeit stellt der Autor - in groBen Ziigen - die geographisch-physischen Bedingungen dar. Dano zăhlt er die Elemente der romischen
Wehrvorrichtung der im Titel erwăhnten Strecke auf.
Unter der SchluBfolgerungen, zu denen der Autor gelangen ist, kann man
folgende wichtigere zitieren: vom Heerlager (Castrum) in Tihău bis zu der hyppothetischen mittelgroBen Festung in Podişu (Gemeinde Ileanda) am Someş-FluB.
existierte, als kein eingentliches Hindernis, sondern eher als cine mehr oder weniger offene Zone (es geht um das eigentliche Tal), die verhăltnismăBig leicht zu
ilbersehen, kontrollieren und dem Verlauf der Macht ganz besonders geeignet war.
Die Romer waren wahrscheinlich an die von der Sildseite des hiesigen FluBes.
.,Dealurile Şimişna-Gîrbou" genug unebenen Hilgelzone gewohnt, und kontrollierten sehr wahrscheinlieh, auch das rechte Ufer des FluBes Someş, mindenstens bis
zum ungleichen K'amm „Culmea Prisnelului" (im weitesten Sinne des Begriffes,
angefangen iiber dem Dorf Rona am Stădtchen Jibou) bis ilber die kleine Bergsiedlung Mesfeacăn, indem sie liber den niedrigen Kristallblock Preluca marschierten.
Die je mehr exhaustiven Forschungen (die noch von materiellen Bedingungen.
die dem Autor gestellt wurden, begrenzt waren, und in folge deren noch eine
ganze Reihe unge!Oste Probleme existieren!), die im Herbst der Jahren 196Pr--1969 und 1971 durchgefiihrt worden sind, und hatten den Zweck, die Elemente des.
Wehrsystems aufzudecken, filhrten zu einem handgreiflichen Resultat. Die Hauptlinie (?) der Tiirme befand sich bloB ein pa'ar hundert Meter (hochstens 11/ 2 km
în gerader Linie) hinten im Vergleich zum Fluf:lmăander, streckenweise auf einem
Aiignement, in dem die (nordliche) Offnung der Nebentăler in den meisten Făllen
bewacht worden ist, die Schnittlinie der lănglichen Welle des Someş-Tales, das
von zentralen Tei! des sogenennten .,Someş-Hochlandes" absteigt, gegen die breite

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Limesul Daciei romane. Sectorul de pe

Someşul

unit

273

Strecke des Flulltales zwischen Ileanda-Tihiiu. Die Erlăuterung wird uns von der
geographischen Gestaltung geboten,
Aufgrund der Beobachtungen wăhrend der Nachforschungen der doppelten (?)
Wehrlinie zwischen Tihău und Podişu, hat der Autor den immer stărkeren Eindruck, dall die Wehr'abteilung der Untereinheit Cohors I Cannanefatium (cler im
Grenzlager in Tihău stazionierte) vollig asymetrisch war, angefangen vom ZusammenfluJl des Baches Almaş bis zum Dorf Podişu, auf einem Abstand von 30 km,
die Strecke zwischen der Hauptgarnison und der Extremităt des Sektors konnte
sogar am ki.irzesten Wintertag zuri.ickgelegt werden. Sollte man die Existenz einiger Avantposten auf der lănglichen Niederung von Guruslău, oder mindenstens
die Patrulierung durch ihre sildliche Hălfte annehmen, so durfte man mit mehreren auxiliaren Truppen vom groBen Castrum in Porolissum rechnen, obwohl die
dortige Garnison sich in einer groBeren Entfernung im Vergleich zur erwăhnten
Niederung befand. Die Verteidiger des Castrums in Tihău und des dazugehorigen
Sektors lenkten ihre Aufmcrksamkeit - der Meinung des Autors nach - eher auf
die Strecke des Someş-Tales, clie· zwischen Ileanda und Turbuţa eine relativ
gerade Lăngenwălle hat.
Der Grenzweg (also der Limes im streng originellen Bedeutung des \Vortes)
fiihrte wahrscheinlich am Nordrand der Stirnseite der Kuesten auf der linken
Seite von Someş, ilber die FluBebene, in dem man jede Moglichkeit gesucht und
ausgeni.itzt hat, um die Beobachtungs- und Semnalisierungstilrme je leichter zu
erreichen, sogar auch wăhrend eines strengen Winters oder i.iber verregnete Zeiten.
Sollte durch systematische archăologische Ausgrabungen clie Existenz einiger
ăulleren Wehrlinien, die sich auf dem schmalen Kamm, dann auf dem kalkhaltigen
Plate·au „Culmea Prisnelului" sich befand, bewiesen werden, so konnte der „Rondweg" („Wehrgang") dieser vermuteten Linie auf dem Hauptkamm rechtzeitig von
Castrum in Tihău beginnen und steigen.
Wenn man vermutet, dall in jedem Picket gleichzeitig 10 Soldaten Wache
hielten, die von einem Unteroffizier oder Gradat gefilhrt wurden, und dann man
diese Zahl mit der in diesen Subsektor (15) genau gekannten Tilrme
vermehrt, zwischen Uber dem Castrum in Tihău und dem vermuteten Burgus (oder
Castellum?) in Podişu, gelangt man zu einer Gesamtzahl vom 150 Ka.mpfem. Sollte
man die Existenz von noch 7-8 Wach- und Signalisierungsposten auf der auBeren
Linie annehmen, hypotetisch, auf „Culmea Prisnelului" (eingeschlossen der vernommenen Burgus in Şoimuşeni), so konnte man mit einer Presenz von ungefăhr
220-240 Soldaten rechnen, die wenn man vorlăufig die Garnison
der
vermuteten groBeren Festung in Podişu nicht beachtet, ungefiihr die Hălfte der
Anzahl der Garnison aus den Castrum in Tihău darstellt, denn Cohors I Cannefatium war eine Quingenaria-Einheit. in Bezug auf die Verteilung der Wehrelemente im Zusammenhang mit der ăuBeren (?) Linie kann man feststellen, daB
sie in der unmittelbaren Năhe einiger (irgendwie) obligatorischen Durchgangspunkte
gesetzt wurden (relativ leicht verwendbare Engp·asse), doch an wichtigen Stellen
verfi.igten sie i.iber eine weite Aussicht in alle Richtungen.
Was die (innere?) Turmlinie auf dem linken Ufer von Someş betrifft, lăBt
sich leicht bemerken, daB auf der Strecke Tihău-Cliţ die Dichte der Pickete weit
niedriger ist, daB das nord-westliche und nordliche Ufer der niedrigen und mitUeren Terrassen stei:l, felsig ist, dann „Stanul Cliţului", die jede besondere Befestigung der betreffenden Strecke der Wehrlinie ilberfli.issig machen. Angefangen
von Gipfel „Faţa Chicerii" in Cliţ wachst die Dichte der Tilrme anheblich, wahrscheinlich um die weite Offnung des Valea Loznei (Lozna-Tales) zu schlieBen
Doch die gr6J3te Dichte der Pickete kann man zweifelsohne zwischen der hohen
Kueste von „Ţiclău" bemerken uber Valea Leşului und den auf der Grenzseite „La
Bontauă" in Rogna entdeckten Turm, eventuell die Existenz eines gri:il3eren Wehrungsystems im Weichbild des Dorfes Podişu beweisend, also au der E-N-E
Extremitat des Wehrsektors der Cohors I Cannanefatium - Einheit im Castrum
ln

Tihău.
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Fig. 1. Schiţa-hart ă a sectorului de limes dintre Căşei şi Tihău . Elementele de apărare
dintre Tihău ş i Ilean da slnt numerot ate în ordinea pre zentării lor de la I/A piuă la 9/A
(linia exterioar ă ?) ş i I /B - 15/B (liuia interioară) . Legenda: I , turu sigur; 2,_ turu nesigur;
3, burgus sigur; 4, burgus n esigur; 5, castru de graniţă (de trupe auxiliare) ; 6, limita probabilă a două sectoare de ap[Lrare aparţinătoare garnizoanelor castrelor de la Tihău şi
Căşei.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ljimesul Daciei romane. Sectorul de pe

Someşul

unit

275

Fig. 2 a-b. Aspecte clin „vorlandul" subsectorului de limes dintre Tihău - Ileanda. Defi·
leul rîului Lăpuş săpat în micul masiv cristalin Preluca: a) începutul defileuluî; b) o
porţiune a defileului ;

Fig. 4. Aspecte din „vorlandul" subsectorului de limes dintre lleanda-Tihău. O
parte a platoului calcaros cu puncte foarte prlelniclil pentru contrdl asupra ctM.oarului depresionar Vădurele-Valea Morii
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Fig. 2. Aspect e dlin „vorlandul" subsectorului de limes dintre Tihă u
Ileanda. Defileul rîului Lăpuş săpa t în micul m asiv crista lin Preluca.
c- e meandre î ncăt uşa t e

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

~

~

~

tl

Q

<")

~:
3"

3 b

I~
Q
;:i

.r:o

~
<")

....

o

~

i:i..
(Q

~
Cil

c

~

·co

~

f:!

;:,
....
Fig. 3 a-b. Aspecte din „vorlandnl" subsectorului de limes
dintre Tihău -- Ileanda. Cuesta „Piatra Coziei" (579 m), în
prim plan şaua dintre Năpradea - Cozia - Letca; a) „Piatra Coziei", văzută dinspre nord, b) „Piatra Coziei", privită
dinspre est. La dreapta bazinetul depresionar Yădurele; în
fundal masivul pitic al „Dealului l\fare" (637 m).

Fig. 4. Aspecte din „vorlandul" subsectorului de lime.~
dintre Tihău - Ileanda. O parte a platoului cakaros
cu puncte dominante foarte prielni2e pentru control
asupra culoarului depresiunilor Vădurele - Valea Morii.
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Fig. 5 a-c. Aspecte din „ vor land ni" snbsectorului de limes Tihău - Ileanda; a -b) cuestcle
„Tămiiţa" (655 m, la stînga) şi „Prisnelul" (663 m, la dreapta), văzute din sud-vest, în
prim plan şaua de la Vălişoara dintre bazinetul despresionar Fericea şi Letca; c) „Tămiiţa"
şi „Prisnelul", priviţi dinspre sud-est,
din depărtare.
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Fig. 15. Ruina presupusului turn de pe dealul

„Ştiubei"

(572 m) de la

Fig. 7. Ruina turnului de semnalizare situată deasupra castrului roman de la

Fig. 8. Peretele de

stîncă

de gresie de desubtul turnului de la „Valea
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Mesteacăn.

Tihău

Hrăi.i"

(325 m).

(223 m).

2130

I. Ferenczi

b

Fig. g, a-b. Ruina turnului de pe terasa Someşului deasupra „Văii Hri!.ii" (22 3 ni) ..
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Fig. 10. Peretele de stîncă de dedesubtul terasei denumite „Podinucu deasupra tunărului".

Fig. 11. Valea Loznei, în fundul

„Măgura

Dejului" (606 m).

Fig. 12. „Stannl" de la Cliţ, privit din lunca vrdi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Someşului.

Fig. 13. Ruina unui turn situat in virful dealului

„Faţa

deasupra slitucului

Fig. 14. Ruina turnului de pe

Fig. 16. Cuesta
riţa"

ridică

dinspre est

„Păşunea

Prelucanilor Deasupra" (partea de hotar „Voim"
sau „Holm").

„Cetăţelii" de la Lozna, văzută
două posturi de veghe şi

cu ruinele celor

Chiccrii", ce se

Cliţ.

dinspre yest. La dreapta şaua .,C'mmutusemnalizare, la stînga terminaţia nordicii,

stincoasă a cucstei „Ţiclău".
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Limesul Daciei romane. Sectorul de pe

Someşul

unit

283

a

b
„Prişunea Prelucanilor Deasupra" (partea de hotar
Chicerii", dealul înalt dintre Cliţ şi Preluci, privit dinspre
b) acelaşi obiectiY, văzut dinspre apus.

Fig. 1.5 a -b. a) Ruina turnului de la
„l!ornici:i~"J;

în fundal,

„Faţa

răsărit;
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Fig. 77. Conturul ruinei turnului de nord din

şaua

de la

„Curmăturiţa"

- Lozna,

văzut

dinspre sud.

Fig. 78. Ruina turnului _de sud de la

„Curmăturiţa"

- Lozna. In fundal, lunca Someşului

Fig. 19. J,a stînga cnesta împădnrită a „Cetăţelei" de la Lozna, privită 1le pe „Ţicl~u".
La mijloc vatra comunei, la dreapta lunca vilii Someşului, în funclal, clealurile dintre Prt!uci
şi Cliţ cu „F:iţa l'hicerii".
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Fig. 20. Cuesta

„Ţiclău"

Fig. 21. Ruina turnului

deasupra Văii Leşului, vlizută din vîrful
la stinge, lunca văii Someşului.

situată

Fig. 22. Ruina turnului de pe

·între cel de pe
Spate".

„Ţiclău" şi

înălţimea „Faţa Prisăcii
Leşului şi Corm<:::niş.

„Cetăţelii"

cel de pe

de la Lozna:

„Faţa Prisăcii

ln

în Spate" (392 m)l ntre Valea
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Fig. 23. Ruina turnului nr. 1 (cel de nord) de pe „Ripa Malului" spre apus.

Cormeniş,

Fig. 24. Ruina turnului nr. 2 (cel de sud) de la „Ripa Malului" -

Cormeniş.

Fig. 2!. Ruina turnului de la „Poiana la Arbore" - Negreni.
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Fig. 26. Ruina turnului de pe „Dealul Hoancelor", deasupra

unit

Văii CormenişuluJ.

a
Fig. 27 a. „::ifarea" de

ceaţă

din valea

Someşului,

pe la orele 10 a.m.
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Fig. 27 b. Ceaţa de dimineaţă in valea Someşului, privită
de pe cuesta „Ţicleu" . tn fundal, Culmea Prisnelului.

Fig. 27 c. „Marea de ceaţă" de dimineaţă, pe la ora 102°, văzută
de pe „Faţa Chicerii", deasupra localităţii Cliţ . In fundal, la termi~
naţia din stînga a şirului de dealuri care se ridică deasupra plafonului de ceaţll: cuestele „Cetăţeana" de la Lozna şi „Ţicleul" deasupra
Văii
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a văii Someşului la \•est de Ileanrla - Podişu. In fundal, Culmea
Prîsnelului.

Fig. 29. Ruina turnului „La Bontauă" - Rogna, situată pe lunca pleistocenă a Someşului·
19 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. XII/1988
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POROLISSUM ŞI AUGUSTA TRAIANA
Observaţii asupra inscripţiei IGB, III/2, 1590

Oraşul traco-grec Beroe, numit în epoca imperială Augusta Traiana
(azi Stara Zagora - l!lulgaria), era situat la sud de porţiunea centrală
a Munţilor Balcani şi aparţinea provinciei Thracia. El controla tTaficul
comercial .printr-un pas impor.tant al Balcanilor, pe drumul cel mai
scurt între Bosfor şi valea Dunării. In ultimele decenii s-au desfăşurat
aici intense cercetări arheologice1 •
În muzeul din Stara Zagora se păstrează şi o inscripţie greacă fragmentară, descoperită cu multe decenii în Ul'!Illă în satul A.sparuhovo (azi
StdtnO\'O) din aipropiere. Ea a fost publicată în ,repetaite !l"înduri2 şi utiiHzat[1 de cercetarea istorică 3 . Deoarece cuprinde unele referiri 'la Dacia,
inscripţia aceasta prezintă o importanţă deosebi,tă pentru istoria noastră.

Textul, aşa cum l-a stabilit editorul colecţiei de
garia, eruditul profesor G. Mihailov, este următorul:

inscripţii

greceşti

din Bul-

'Ayat&~L 't"UXlJ'

0ec7> ~a).'XlJV<7> Ult~p Tij:; •ou xuplou Yjµwv clVLl(~'t"t)I) ><atl cwvlo•J !ltatµaviji; ><atl v~xl}i; (sic)
<i•)-raxpa.-rap• x:xlootpt Mipx<p Aup( lJ Xl1:>) l;eo u~p ip 'A Xe~ivllp ·~ euoeffoui; eu-ruxoui; ot(30to•ou
x<Xl "h••Uqc Mxµotlqc oe(3:xo-:iji; ><ll<l !ep~ ouvxA~'t"ou xotl ll~µ<p 'Pwµll<lwv xll<l (epwv rJ't"pot-:euµ(hwv
x<Xl (3oul.iji; x<Xl ll~µo•J AuyouoTlJi; Tpa:tll<viji;
A,jp(~XL&;) ~(3eiv"i;
0ztoljl[Aou :Eupo:; !epeui; xo<l uvtµ:-:o~"i;
<'l"'iji; ~<Xxli:xi;> ><<Xl Aup(~hoi;)
llpîµoi; 'A<T't"E<~ '<T> ><'%l 'lou Xl<t> • . . • 13( ou) X(euT~:;) Tiji; ~lll:><L'%<; :Eeit-:tµ[qc II apo X[ooou 6t <7>l
<:â:va:M(!lov -rov votov> <iva:Xot(36v-re:i; Tov vGtov XGtTii •Ov v6µov ><Gtl 8Li;xmX{vGtv .-!iv IEPOI
(sic) eu•uxwi;.
A~a
şi

limbă•

cwn s-a observat de la început, textul este foarte dificil ; el abundă în erori de
dezacorduri gramaticale'. dintre care unele pun sub semnul întrebării înţelegerea

1 Datele esenţiale despre acest oraş antic la E. Oberhummer, în RE, III, 1
(lfl97), 306-307, s. v. Beroia-Beroe; D. Nikolov, în Recherches sur la culture en
Mcsie et en Thrace (Bulgarie), Je-JVe siecles (= IBAI, 37) Sofia, 1987, p. 96-98.
2 SEG, III, 537; JGB, 111/2, 1590; Dobo• 848.
" P. Merlat, Repertoire des inscriptions et monuments figures du culte de
Jupiter Dolichenus, Paris-Rennes, 1951, p. 11 sq., nr. 8; B. Gerov, în IBAI, 19,
1955, p. 187 sq.; I. I. Russu, in RevRHist, 5, 1966, p. 997; idem, in ActaMN, 4, 1967,
p. 94; D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 248; M.
Bărbulescu, în Pulpudeva, 1, 1976, p. 219.
• Cîteva exemple: expresia neclară din r. 2-3 ('t"ii' -rou xuplou iJµwv <ivtx~'t"ou xi:x[
i~1v!au Bti:xµoviji; xi:xl vtxfii;) în r. 10 - uv~µ7topoi; în loc de otveµ7topoi;; în r. 12 - 6tw în
loc de 8e<j>; în r. 14 - cuvîntul latin 8L(a)xt>tl.lva: (=disciplina) în loc de v6µo, sau p~µ°';
ultimele litere, înainte de eu•uxwi;, sunt neinteligibile.
" Le menţionăm pe cele mai evidente:
- în r. 4-6, numele imperiale la dativ (în loc de genitiv), dar epitetele lor sunt
la cazul genitiv; la fel, apar la dativ, senatul şi poporul roman, nu însă şi noţiun·He următoare (armata şi oraşul), în r. 6-8.
·
·- în r. li, 'Aod<t> şi 'lou>-l<t> sunt redate la dativ, în contradicţie cu celelalte nume ale
dedicantului - la nominativ.
- !n r. 11-12, diferitele părţi ale numelui oraşului apar Ila cazuri diferite.
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iui corectă. In r. 10, editorul IGB a considerat cuvintul uvtµ7topo<; drept scris în plus•.
iar cuvintele -.'ij:; lla.xla.<; i-au părut a fi repetate din greşeală - ele fiind necesare dcar în
1lndnl următor şi referindu-se numai la oraşul Porolissum. Int1eaga expresie uvcµ7topo<; Tij<;
âancla.<; o socotea dubioasă, incorectă'. Referitor la primul dedicant, cuvintul :EupQ<; din
r. 9 era apreciat ca un al doilea cognomen, deci acesta s-ar numi Aurelius Sabinus Syrus9.
In sfîrşit, acelaşi editor evidenţia eroarea grosolană din r. 12: cuvintele :iva:).i(3ov Tov va.ov
sunt, evident, inutile; ele apar şi în rindul următor, dar cu verbul la plural, aşa cum trebuia de fapt.
In orice caz, este sigur că inscripţia datează din anii lui Severus Alexander şi că ea
menţionează un decurion al municipiului daco-roman Porolissum. Acesta, împreună cn ceird
lalt dedicant, reface un templu al lui Iupiter Dolichenus, conform riturilor sacre. Cultul
dolichenian este slab reprezentat în Thracia1 . 8-a mai formulat presupunerea că negustorude vinuri pomenit în r. 10 ar fi deţinătorul unui monopol al importurilor de vinuri în
Dacia10 , presupunere respinsă de G. :\Iihailov în urma consideraţiilor amintite mai sus (erorile
din r. 10).
Este cit se poate rle arlevărat c[, textul în discuţie este foarte defectuos şi că el trebuie aborrlat cu discernămint. Totuşi, avem impresia că en1ditul profesor bulgar l-a privit
cu prea multă asprime. In anumite privinţe, critica formulată nu se justifică, deoarece
există soluţii logice şi analogii pentru formulările din inscripţie.
Acesta este cazul cu cuvintele menţionate din r. 10. Sw1tem de părere că expresia
uveµ;:opo<; T·r,:; j.a:xla.<; nu are nimic suspect. Ea s-ar traduce foarte bine prin negotiator
vinarius Daciscus. Formulări similare apar destul de frecvent în inscripţiile latine ale epocii11 •
Epitetul provincial nu indică etnia negustorului, ci teritoriul unde activa 12 • Faptul că numele
provinciei apare încă o dată în rîndul următor este şi el explicabil : în acest caz el localizează oraşul Porolissum, depărtat şi puţin cunoscut în Thracia. O asemenea utilizare a
numelui provinciei (fără a se indica subdiviziunile ei), pe inscripţii ridicate departe, în
afara Daciei, are suficiente analogii1•.
Cit despre cuvîntul :Eupo:; din r. 9, credem că el nu poate fi în nici 'un caz un c9gnomen suplimentar, odată ce este precedat de filiaţie. Faptul că este urmat de iq::dn; şi
apoi xa.l u"eµ7'opo<;, concordanţa de caz şi contextul în care apare (refacerea unui templu
dolichenian) asigură legătura lui cu !t;:>tu<;, pe care îl determină.
Pînă acum nu s-a propus o traducere a textului. Constatările de mai sus îngăduie o
încercare de traducere, foarte liberă, dar inteligibilă14 :
„Xoroc bun! Zeului Dolichenus, pentru veşnica domnie şi biruinţă a neînvinsului
nostru stăpîn, Imperator Caesar :\-Iarcus Aurelius Severus Alexander pius felix Augustus
şi pentru Iulia :!'vlammaea Augusta, pentru sfîntul senat şi pentru poporul roman, pentru
sfintele trupe (legiuni?) şi pentru sfatul şi poporul din Augusta Traiana . . . . . . . .
Aurelius Sabinus, fiul lui Theophilus, preot sirian şi negustor <le Yinuri peutru Dacia, şi
6
1

!GB, III/2, p. 59.
Ibidem, p. 60.

s Ibidem.

P. Merlat, Jupiter Dolichenus. Essai d'interpretation et de synthese, Paris,
apariţia acestei monografii, inscripţia noastră era singura
cunoscută în Thracia. De atunci s-au mai făcut descoperiri un·a chiar la Augusta Traiana (D. Nikolov, N. Buyukliev, în AAntAcadScHung, 24, 1972, p. 415).
Dar cultul rămîne slab reprezentat, faţă de provinciile dunărene vecine.
io Opinia lui P. Merlat (cf. supra, nota 3).
11 Cităm cîteva exemple mai uşor ·accesibile: ILS, 7024, 7030, 7277, 7484, 7486,
7490, 7535, 9429. Cazuri similare şi pentru alte provincii: ILS, 4751, 7279, 7522. 7523,
7525, 7527. Un negotiator Daciscus originar din colonia Claudia Agrippina la Aquileia (CIL, V, 1047 = ILS, 7526 = Dobo"', 845).
12 Vezi cazul citat mai sus, precum şi alte exemple clare: ILS 7524 (negotiator
Gallicanus et Asiaticus), 7529 (negotiator Luguduni et provinciae Aquitanacicae);
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 323.
13 Dobo4, 661, 846, 856 (vezi şi p. 51-58, 121-125).
u Această versiune, avansată cu toată rezerva, o datorăm în cea mai mare
parte lector dr. I. Piso. Ii adresăm şi pe. ace·astă cale mulţumirile noastre pentru
ajutorul şi sfatul competent acordat cu amabilitate la elaborarea acestei lucrări.
9

1960, p. 19, 129-131. La
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Aurelius Primus Astius, zis Şi Iulius (ori „al lui Astius, cel zis şi Iulius"), decurion al
(municipiului) Septimium Porolissum dili Dacia, i-au refăcut zeului templul după legea şi
ritul . . . ? . . . Să fie într-un ceas bun!"
Ptl.tcm socoti că inscripţia discutată oferă date sigure despre două persoane din Dacia.
Primul este Aurelius Sabinus, fiul lui Theophilus. Xumele tatălui şi calitatea ele „preot
sirian" (al zeului din Doliche, fireşte) îl recomandă drept oriental; dar este cetăţean roman
şi poartă un cognomen latin. Cum inscripţia datează din anii 222-235, iar el se numeşte
Aurelius, ar putea fi vorba de un greco-oriental care primise cetăţenia romană prin Constitutio Antoniniana. Dar mulţi cetăţeni romani din Orient folosesc curent filiaţia greacă.
Aşa că, rle fapt, nu putem şti de cînd a primit familia lui cetăţenia (nomen-ul îl putea
c:lpăta şi un strămoş libert, de la un cetăţean oarecare). Ocupaţia lui principală este cea
de negustor de vinuri, iar negoţul şi-l face în Dacia.
Care putea fi acest comerţ? Cu siguranţă, Dacia nu exporta vin în provinciile suddunărene; este vorba despre importul vinurilor superioare din sud (valea rîului Hebrus,
poate şi ţărmurile Egeii) în Dacia1 5.
Faptul că Aurelius Sabinus apnre ca !cpd>c; ce reface un templu <lolichenian sug:erează
prezenţa lui statornică la Augusta Traiana. Dar greşelile ele limbă greacă, sfera de activitate comercială şi tovărăşia unui cetăţean de seamă din Porolissum pledează mai cnrind
pentru un domiciliu stabil în Dacia, posibil chiar la Porolissurn - unde exista un nucleu
puternic de orientali 18 •
~umele celui de-al doilea cledicant ridică probleme. S-ar putea ca lectura corectă să
fie Aurelius Primus Astius ori Astio(n) 17 , avînd drept signum Iulius. Al doilea cognomen are
origine greacă. Dar inscripţia îngăduie şi o altă lectură; prin analogie cu numele primului
dedicant, 'Acr-ot<p ar putea fi un patronimic incorect redat (la dativ, în loc de genitiv)1 8 ,
iar signum s-a acorda cu acesta. Aşa că numele întreg ar putea suna şi „Aurelius Primus
fiul lui Astio(n), cel zis şi Iulius". Dat fiind că personajul în cauză este decurion într-un
oraş roman (deci puţin probabil să fie cetăţean <le primă generaţie), înclinăm mai mult
spre .prima alternativă.
lnsă, în oricare variantă, este vorba de un cetăţean roman. membru al aristocraţiei municipale din Porolissum, unde rezida cu siguranţărn. Numele grecesc
(al său ori al tatălui) nu asigură o obîrşie. greco-orientală, el putîndu-se datora
~i modei filoelenice din societatea romană 20 . Situaţia lui socială indică o stare

foarte bună21.
Nici unul dintre dedicanţi nu-şi consemnează prenumele, lucru firesc pentru o inscripţie greacă într-un oraş grecesc, dar şi pentru epoca în care se încamaterială

i:; V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Pite~ti, 1929, p. 127; D.
Tudor, în Apulum, 7/l, 1968, p. 391-399; M. Macrea, op. cit„ p. 325-326.
16 V. Christescu, op. cit„ p. 123; N. Gudea, Porolissum. Res publica municipii
Septimii Porolissensium, Bucureşti, 1986, p. 142 sq.
17 Nu se cunoaşte nicăieri un nume identic. Dar în onomastica greacă apar
nume asemănătoare, intre care cel mai apropiat este 'Acrntoc;
Astius (Fr.
Aechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit,
Halle, 1917, p. 509; H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin - New York, 1982, p. 789). Dar dezacordul de caz cu celelalte
Plemente ale numelui complet ne fac să nu excludem nici posibilitatea unei forme
latine identice la nominativ, neatestate încă (Asteo). Numele Astius apare, foarte
rar, şi în mediul roman (W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen,
Berlin, 1933, p. 131, 347); evident, este un decalc după forma grecească menţiona
tă anterior.
18 Observaţia o datorăm dr. I. Piso. Cf. supra, nota 14.
19 Decurionii municipali erau obligaţi să aibă casă în oraşul unde deţineau
necastă demnitate sau in imediata lui apropiere (B. Kiibler, în RE, IV, 2 (1901),
:.!:128;. W. Langhamrner, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus .\fu11icipales und der Decuriones, Wiesbaden, 1973, p. 193).
~ 0 H. Solin, op. cit„ p. XXI-XXVIII; idem, în Actes du JX-e Congres inter-

=

1111t;1;(ia1 d'epigraphie grecque et latine - Sofia 1987, II (= Acta centri historiae
„Tl'rra Antiqua Balcanica", III), Trinovi; 1988, sub tipar.
~1 B. Ki.ibler, op. cit„ 2328-2329; W. Langhammer, op. cit., p. 191-192.
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drează. Este foarte semnificativ faptul că amindoi au bune nume romane; fără
indicaţiile suplimentare n-am fi ştiut niciodată că unul este sirian în curs de romanizare ori că celălalt poate fi bănuit de o ascendenţă greco-orientală. lnsă în

momentul ridicării inscripţiei, amîndoi par a fi vorbitori de latină domiciliaţi în
Dacia. Caracterul defectuos al textului întăreşte această afirmaţie. Deşi ne aflăm
într-un mediu grec, inscripţia trădează slaba cunoaştere ·a limbii greceşti. Probabil că textul a fost conceput chiar de către dedicanţi şi încredinţat spre execuţie unui lapicid de eondiţie umilă, incapabil să le corecteze stilul. lndi un argument în acest sens îl constituie divinitatea căreia i se adresPază; deşi oriental,
Iupiter Dolichenus devenise un zeu prin excelenţă al militarilor, cultul lui Pra
bine reprezentat în provinciile dP frontier[1 (inclusiv Dacia), dar puţin atestat în
cdc sPnatoriale22.
J\şadar, dedicanţii vin din Dada. Faptul că acţionează împreună în această
operaţie costisitoare (refacPrea unui tPmplu) sugerează că tovărăşia lor nu s-ar
limita la activităţile de cult. C<'i doi apar împreună atit de departe de casă pentru er1 au aici ·anumite inlPn•sp comune. ~i acestea s-ar lega tocmai de comerţul
cu vinuri. Prin Augusta Traiana tn•crau obligatoriu convoaiele cu mărfuri din
sud, în drum spre Dacia. Iar vinul sudic, de calitate superioară, era mult căutat
pe limes, îndeosebi de militari (care, avînd soldă, dispunPaU de bani lichizi). Pentru acest comerţ, Porolissum reprezenta o piaţă excelentă, încă de la începutul
prezenţei romanP 2 ". ln plus, acest oraş însemna un punct esenţial în negoţul cu
barbarii din nord şi nord-vest, lucru confirmat de aspectul cireulaţiei monetarp2 1,
de descoperirile arheologice din Barbaricum:fl şi de prezenţa aiei a unei statio
portorii26 • O parte din aceste vinuri se vor fi exportat la preţ bun printre barbari27, Decurionii municipali, oameni bogaţi, nu ezitau să investească în comerţ28;
invers, averile făcute pe această cale deschideau accesul la onorurile publirP2'1.
Acesta trebuie să fie mobilul prezenţei celor doi dedicanţi, un decurion din
Porolissum şi un comerciant „specialist" oriental3°, la Augusta Traiana. Comerţul
pe care îl practieau le va fi adus ciştiguri substanţiale, de vreme ce pot repara
pe cheltuiala lor un templu. Dar nimic nu îndreptăţeşte presupunere·a că aceştia
ar dispum' de vreun monopol comercial31.
Situaţia constatată acum nu constituie un caz izolat. Se mai cunolliîte un neguţător din Dacia prezent la Salonae32, precum şi trei decurioni
municipali din Dacia care înalţă inscripţii departe de casă - doi în Dalm<iţia şi unul la My.tilenae33 ; pe aceştia din urmă tot interese comer22 P. Merlat, op. cit., p. 9-15, 18-27, 129-131. cr. supra, nota 9.
M. Macrea, op. cit„ p. 297, 325.
2, N. Gudea, op. cit„ p. 87-89.
2:; Ibidem, p. 84-85.
26 M. Macrea, op. cit., p. 325-326; N. Gudea, în Actes du IX-e Congres international d'epigraphie grecque et latine - Sofia 1987, II ( = Acta centri historiae
„Terra Antiqua Balcanica", III), Trinovi, 1988, sub tipar.
2• Un asemenea comerţ nu lasă urme arheologice (v. M. Wheeler, Der Fernhandel des romischen Reiches in Europa, Afrika un Asien, Milnchen - Wien,
1965, p. 24-!!6). Dar Europa eentrală nu producea vin; vezi şi D. Tudor, op. cit„
p. :191, 396.
:Iii Un exemplu dar în inscripţia CIL, III, 2866 (un decurio Patavissensis, negotiator ex Dacia). Comerţul nu figura printre meseriile infamante, interzise aristocraţiei municipale (B. Kilbler, op. cit„ 2327; W. Langhammer, op. cit., p. 193),
dar dPcurionii erau obligaţi să deţină şi bunuri imobiliare în teritoriul ora.o:;ului
unde îndeplineau demnităţi publice (ibidem, p. 191-192).
~'!! Ibidem, p. 193-194.
ao Despre rolul precumpănitor al orientalilor în comerţ vezi V. Chri:stescu,
op. cit .• p. 120-122; M. Macrea, op. cit., p. 324'-325.
3 1 Pentru politica statului faţă de comerţ în această epocă v. M. Rostovtzeff,
The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1926, p. 372--380.
a2 CIL, III, 20B!i = Dobo\ 6Cil.
a: CIL, III, 28Ci6 = Dobo', 846 (Nedinum); CIL, III, 2679 = Dobo\ 854 (Tragurii..;lll;; Dobo', 849 (Mylilenac>).
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ciale îi vor fi dus pînă acolo3 4 • Toate aceste izvoare documentează tC'laţii
economice strînse între Dacia şi provinciile romane din Balcani. Este
interesantă implicarea oraşului Porolissum în această reţea, fa.pt ca·re
subliniază importanţa lui economică în prima jumătate a secolului III
c.n. Legăturile comerciale ale Daciei cu provinciile dinspre sud-est35 capătă o confirmare suplimentară. Dar aceste legături nu devin niciodată
preponderente; nu trebuie uitat că Dacia rămîne, chiar şi în secolul IV
e.n., orientată cu precădere Sipre Occidentul latinofon 36 •
RADU ARDEV AN

POROLISSUM ET AUGUSTA TRAIANA
Observa1ions sur I'inscription IGB, ID/2, 1590

(Resume)
L'inscription grecque dont on parle a ete trouvee ă Augusta Trajana en
Thrace (aujourd'hui Stara Zagora - Bulgarie). Le texte en est diffidle, contenant
beaucoup cl'erreurs et de confusions (4, 5). Elle fait mention cl'un dc'curion du
rnunicipe ele Porolissum de la Dade septentrionnelle, qui fait refaire, entre Ies
annees 222-235, un temple de Jupiter DoHchenus, de concPrt avec un autre dc'dicant.
L'auteur croit que dans la 10-eme ligne l'expression •:iviµr.opoc; -:ljc; ~a:v.!:xc; n'est
pas incorrecte; elle signifie negotiator vinarius Daciscus (11). ~upo~ de la 9-eme
ligne est un ethnikon et non pas un nom. On propose une traduction tres
libre - du texte:
„Bonne chance! Au Dieu Dolichenus, pour l'eternel regne et la victoire de
notre invincible maitre, Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander
pius felix Augustus, et pour Iulia Mammaea Augusta, pour le saint senat et pour
le peuple romain, pour les saintes troupes (legions?) et pour le conseil et le peuple
de Augusta Trajana . .
. . . . . . . . Aurelius Sabinus, fils de Theophilus, pretre syrien et m·archand ele vins pour la Dacie, et Aurelius Primus Astius
denomme Iulius aussi (ou „de Astius aussi dit Iulius"), decurion du munidpe Septimium Porolissum de la Dade, ont fait refaire au Dieu le temple, d'apres la Joi
et le rite . . . ? . . . A la bonne heure!"
Le premier dedicant est un oriental en cours de romanisation et fait un ncgoce de vins dans la Dade. Le second a un deuxieme cognomen d'origine grecque
(17), mais cel'a n'implique pas une origine orientale (20). Tous Ies deux sont citoyens romains et portent des noms romains. En jugeant d'apres le texte, ~es deux
connaissaient mal le grec. Jupiter Dolichenus est rarement atteste en Thrace, mais
son culte est tres repandu dans Ies provinces de frontiere, parmi lesquelles la Dac·ip 3USSÎ (22).
11 semble que les deux dedicants viennent de la Dade et qu'ils s'occupent
justement de l'importation de vins du Midi. Ceux-ci etaient bien rec;us sur le
limes. La ville de Porolissum, qui avait une gramle garnisone, c"•tait un bon marche
pour ce commerce; de plus, on pouvait en exporter des vins dans le Barbaricum,
ii y avait une statio portarii (23-27). Certainement, ce commerce apportait des
grands gains (ils font reparer le temple ă leurs frais), mais rien ne prouve l'l'xislente .J'un monopole commercial (31).
On cite ensuite d'autres sources qui, ă cote de cette inscription, prouvent les
liens eronomiques de la Dacie avec les provinces romaines balcaniques. 11 fout
11wttre en evidence l'importance economique de la viile de Porolissum.
M. Macrea, op. cit., p. 323.
V. Christescu, op. cit., p. 100, 105-106, 125, 129; l\I. Macren, op. cit., p. 325.
3 ~ V. Christescu, op. cit„ p. 100; M. Macrea, op. cit„ p. 325, 474, 178; E. ChiN. Gudea, în ActaMP, 6, 1982, p. 130-131.
3•
3:,
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RAPORTURI ALE DACO-ROMANILOR DIN NORDUL DUNARII
CU IMPERIUL ROMAN INTRE ANII 275-375 E.N.
(CU SPECIALA PRIVIRE ASUPRA NORD-VESTULUI ROMANIEI)

Cercetările arheologice
că în a doua jumătate
reană existau două nuclee

din ultimele decenii au scos în evidenţă fap.a secolului al III-lea în zona carpato-dună
puternic romanizate: unul la Dunăre, fiind
legat de provinciile Moesia Superior şi Inferior (din care făcea parte
şi Dobrogea) şi altul pe teritoriul provinciei romane Dacia (din care au
făcut parte Oltenia, Banatul, Transilvania) şi vestul Munteniei pînă la
limes-ul transalutan.
In timpul existenţei provinciei Dacia influenţa romană s-a manifestat din plin asupra teritoriilor vecine, mai puternic asupra geto-dacilor din Muntenia; a dacilor liberi din nord-vestul ţării şi mai slab asupra
carpilor din Moldova1.
Nu ne vom opri aici asupra cauzelor care au dus la abandonar-ea
provinciei Dacia, eveniment istoric care a preocupat pe mulţi specialişti (dind naştere, după oum se ştie, la aprinse discuţii în contradictoriu),
ci vrem doar să subliniem opinia confocm căreia retragerea aureliană
a fost făcută din motive strategice 2 , opinie pc care cercetă·rile ulterioare
au confirmat-o întru totuP.
tul

Retragerea organizată, care a avut loc în anul 275, este dovedită şi de faptul
că rom'anii au menţinut castrele de la nord de Dunăre aproape un secol de la pă
răsirea provinciei, unele chiar mai mult. După cum se ştie în secolul al patrulea
funcţionează castrele de la Pojejena, Gornea, Dierna, Drobeta, Puţinei, Hinova şi
se menţin oraşele Sucidava şi Romula în sudul provinciei'.
ln Dacia superio'ară, deşi sub o formă mai modestă, continuă viaţa în toate
fostei provincii (Tibiscum, Apulum, Napoca, Ampelum, Potaissa, Porolissumf'. Acestea, deşi prin plecarea autorităţilor romane şi-au pierdut funcţia polii ică şi administrativă, au continuat să fie centre meşteşugăreşti mai modeste şi
C'entre economice, respectiv un fel de tîrguri.
De asemenea, continuă să persiste aşezările civile ale fostelor castre romane,

oraşele

1 Maria Comşa, în Nouvelles etudes d'Histoire, 3, 1965, p. 25-30 şi harta
privind teritoriul României in secolele II-III.
2 C. Daicoviciu, în AISC, 3, 1941, p. 255; Idem, Einige Probleme der Provinz
I ><1cia, 1965, p. 249-250.
3 M. Macrea, în Ist Rom, I, 1960, p. 615-629; Maria Comşa, în Pontica, 10,
bibl.
l!l77, p. 220
• N. Gudea, în Actes du JXe Congres international sur le.~ frontieres romaines, Bucureşti - KOln - Wien, 1974, p. 173-180; Idem, Cornea. Aşezări din eporn romană şi romană tîrzie, Cluj-Napoca, 1977, fig. 1, p. 40 şi p. 74; O. Toropu, Ro-

+

manitatea tîrzie

şi

străromânii

în Dacia

Traiană sud-carpatică

(secolele III-XI),

Craiova, 1976, p. 115; Idem, în Actes du JXe Congres international sur les frontii!res romaines, p. 71-81; D. Frotase, în Sildosteuropa-Jahrbuch, 17, Miinchenl!Prlin, p. 231-235.
~ Ibidem, p. 236-237, 243. K. Horedt, Siebenburgen in spătromischcr Zeit,
lluk'arcst, 1982, p. 59-70, 89-96.
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multe din ele avind in noua situaţie rolul unor centre economice (tirguri) şi totodată posturi de comandă militară (fossatumjl.
Cercetările arheologice, mai ales din ultimii ani au reuşit să identifice aşe
zări săteşti care au 11,iat fiinţă in epoc·a romană şi care au continuat să persiste
în epoca postromană în secolul al IV-lea, unele chiar mai tirziu 7 • Urme de locuire
din secolul al IV-iea s-au descoperit şi pe locul unor villae rustice (Iernut, Răhău,
Palatca ş.a.)B.
Faptul că fostul teritoriu al Daciei Romane nu a fost izolat de imperiu o dovedeşte şi continuarea după anul 275 a circulaţiei monetare (chiar dacă aceasta
era uneori mai puţin intensă) 9 , populaţia locală căutînd să se ad'apteze noilor condit! i.
Ţinîncl seama de faptul că provincia romană Dacia nu a căzut sub loviturile
goţilor sau a altor populaţii barbare, aşa cum s-a crezut, şi de faptul că pe teritoriul acestei provincii continui'1 după anul 275 să se dezvolte cultura materială şi
spirituală daco-romană, menţinindu-sl' legăturile cu imperiul ne-a condus la concluzia că retragerea autorităţilor romane din Dacia nu a reprezentat de fapt o capitulare f<lră condiţii. ci im1Jl'riul a 1><1strat un anumit control asupra acestei provincii, can' în perioadele d!' ascensiune ale imperiului era mai intens iar în perioadele de decadenţă slăbea, dar nu înceta cu totu110.
Incă in cursul stăpînirii romane şi curînd după plecarea autorităţilor romane
la sud de Dunăre au avut loc infiltrări de grupuri carpice venite din est pe teritoriul Transilvaniei (Obreja, Şopteriu, ş.a.) şi în Oltenia (Locusteni) sau daci pă
trunşi din părţile de vest ale ţării (Cipău şi Ogra pe Mureş)ll. Am arătat de asemenea, cu ani în urmă că inexistenţa limes-ului dacic, a creat posibilitatea deplaIbidem, p. 236-243; C. Daicoviciu, în Dacica, Cluj, 1969, p. 586; Maria
în „Muzeul Naţional", 3, 1976, p. 218; O. Toropu, Romanitatea tîrzie .. .,
197u, p. :l9-41; K. Horedt, Siebenbii.rgen .. ., p. 86. ln epoca constantiniană au fost
6
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descoperite aşezări pe înălţimi uneori fortificate cum sînt cele de la Tîrnăvioara,
Cetatea de Baltă (Ibidem) la care .se vor adăuga fără îndoială şi altele.
7
K. Horedt, Siebenbiirgen .• „ p. 70-85, 86-104; D. Protase, Die dakischromische Bevolkerung .. •, p. 237-240.
8 Ibidem, p. 240 + bibl.; K. Horedt, Siebenbiirgen .. „ p. 85 (Răhău şi Cicău).
După noi printre villae-le rustice în preajma cărora continuă vi'aţa şi în secolul
a1 !V-lea trebuie considerată şi de la Palatca. Pistolnicul (sigiliu de ceramică cu
care se imprima pe prescuri semnul crucii), descoperit în mormîntul nr. 3 sau în
pămîntul de umplutură a gropii mormîntului (cf. Ioana Hica Cîmpe·anu, în Dacia,
20, 1976, p. 27 + fig. 7/2a, 2 b, p. 30 şi fig. 9/2 a, 2 b şi 3, după p. 32.), după noi,
nu aparţine inventarului acestuia, ci nivelului de locuire roman tîrziu, ·care a
succedat villae-ei rustica (?) peste ale cărei resturi se suprapune cimitirul. Mormîntul 3 ·are scheletul orientat N-S (capul spre nord) respectînd acelaşi ritual
uecreştin ca şi mormintele 2, 4, 5, 7, 8, şi 9. Pistolnicul, o piesă paleocreştină de
origine coptică (Ibidem, p. 34), trebuie atribuit populaţiei daco-romane, care a
persistat să vieţuiască pe locul fostei villa rustica (?). El nu are nici o legătură
ca mormîntul 3 (în groap·a căruia a fost antrenat) şi cu răspîndirea creştinismului
la goţi, aşa cum a fost interpretat (Ibidem, p. 34). Nu poate fi considerat creştin
nici ornamentul de pe plăcuţa semidiscoidală de care sînt atîrnate pandantive rombice, descoperită în mormîntul nr. 1 (Ibidem, p. 27, fig .. 6, p. 28 şi fig.
9/'l, p. 35).
n K. Horedt, Siebenbiirgen . .., p. 177 fig. 68.
1o Maria Comşa, Sur la romanisation . .. , p. 33. Se pare că încă din a·nul 275
uu fost păstrate unele capete de pod pe malul stîng al Dunării (Pojejena, Dierna,
Drobeta, Sucidava) cf. E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Trei tezaure monetare din
Banat din secolul al IV. Contribuţii numismatice la problema continuităţii fn
Dacia, Lugoj, 1974; p. 89-90.
11 Maria Comşa, Dacia ... , p. ,216 şi nota 5 pe aceeaşi pagină; K. Horedt, SietJenbii.rgen •. . , p. 36-37, 43-56, 104-110; Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti,

1974, p. 112-119. Pentru o opinie contrară atribuirii podoabelor de argint .carptlor cf. D. Protase, Die dakisch-romische Bevălkerung . .., p. 240-241, 244 + bibl.
Gh. Popilian, Necropola daco romană de la Locusteni, Craiova, 1980, p. 94.
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sării libere a populaţiilor din fosta provincie în teritoriile care nu fuseseră ocupate efectiv de către romani (Muntenia, Moldova, Crişana, şi Maramureş) şi invers, ajungindu-se treptat la o unificare din punct de vedere economic şi etnic
a elementului autohton daco-roman12.
Căderea definitivă a puterii politice a carpilor în anul 319 a dat posibilitatea
expansiunii spre vest a coaliţiei politice în fruntea căreia se aflau goţii. Ei au
ocupat teritoriuI Moldovei locuit de carpi, Muntenia, care ·aparţinea geto-tlacilor
tîrzii, pînă în preajma limes-ului transalutan, iar în Transilvania, în această primă
etapă au pătruns doar pînă la cursul superior al Oltului, în teritoriul căzut
în
jurul 'anului 250 sub carpi1 3 • Aşadar în jurul anilor 320/330 aproximativ la 50 de
ani de la plecarea autorităţilor romane din Dacia, constatăm pe de o parte că teritoriul fostei Dacii romane era legat din punct de vedere economic şi cultural dP
imperiu, de care eran apropiate şi teritoriile dacice din vestul şi nord-vestul ţării,
precum şi vestul Munteniei pe de "altă parte că Muntenia, Moldova şi sud-estul
Transilvaniei pînă la Oltul superior erau dominate din punct de vedere politic de
goţi.

Astfel se prezenta situaţia în jurul anului 324 cînd împăratul Constantin
cel Mare (303-337) obţine victoria asupra adversarului său Licinius şi ajuns singur
împărat întemeiază noua capitală a imperiului roman la Constantinopol.
Mutarea capitalei imperiului roman de răsărit la Constantinopol, a avut drept
consecinţă întărirea limes-ului dunărean şi acordarea unei atenţii mai mari asupra
teritoriilor situate dincolo de limesu.
Constantin cel Mare reuşeşte chiar să anexeze la imperiu unele părţi din
sudul fostei provincii Dacia1 5 şi întăreşte Pvident controlul asupra restului teritoriului acestei provincii1 6 pe c·are o integrează în viaţa economică şi spirituală a
impt>riului, dar pe care nu a reuşit să o încorporeze din punct de vedere militar
în sistemul defensiv al imperiului roman tirziu.
J.e~ături mai strînse cu imperiul sînt reflectate şi prin intensificarea circulaţiei monetare in epoca lui Constantin .cel Mare şi a urmaşilor săi pînă la Graţian inclusiv 17 , precum şi prin apariţia in Dacia a unor bunuri evident lucrate
12 Maria
13
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Sur la romanisation .. . , p. 27; Idem, Dacia •.

„

p. 216-217.

Ibidem, p. 218.

J. Barnea în Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti, 1968, p. 381-390.
D. Tudor, în Dacoromania, 1, Freiburg-Miinchen, 1973, p. 149-161; Idem. in
/listorica, 3, 1974, p. 93-110; Idem, Oltenia romană 4, Bucureşti, 1987, p. 415--470;
O. Toropu, op. cit„ p. 13-38; I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 107-123; E. Chirilă, N. Gudea, J. Stratan, Trei tezaure ..• , p. 9092 şi recenzia lui D. Baatz, în Germania, 53, 1975, p. 249. N. Gudea, consideră
că recucerirea sudului Daciei a început încă din vremea tetrarhiei (Gornea, 1977,
p. 75-7ti).
Probabil din cauta atacurilor repetate ale iazygilor din zona Tisei inferioare,
Banatul, în secolul al IV-iea e.n„ se afla '.în chip special în atenţia Imperiului
roman.
16 Maria Comşa, Dacia.. „ p. 221.
11 C. Preda, în SCJVA, 26, 1975, 4, p. 456; I. Bamea, C. I:Jiescu, op. cit„ p. 124172; Maria Comşa, Dacia .• „ p. 221
bibl.; K. Horeclt, Siebenbilrgen .. „ p. 172....;,.
184 şi fig. 66-68; O. Toropu, op. cit. anexele 6-8; D. Protase, Die dakisch-r6mische
Bevolkerung . . „ p. 241; A. Săşianu, Moneda antică în vestul· şi nord-vestul României, Oradea, 1980, p. 41-49
fig. 6; V. Butnariu, în Arheologia Moldovei, 11,
1987, p. 113-140. Ţinem să atragem atenţia că autorul atribuie impropriu monedele din anii 275-324 din Moldova şi Muntenia culturii Sîntan'a de Mureş-Cer
niahov
Datarea începutului acestei culturi în anii 270/275 şi incetan.a sa în jurul
anilor 376/380 (Gh. Diaconu, în SC/VA, 34, 4, 198:l, p. 235-242, datarP preluată şi
de V. Butnariu) nu este confirmată de descoperirile ·arheologice. Cele mai vechi
elemente germanice apar în Moldova abia în jurul anului 300 (cf. I. Ioniţă, Din
istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1982, p. 88--98). lnceputul a(·estei cultuii
pe teritoriul ţării noastre nu e fixat încă clar pe baza datelor arheologice. După
părerea noastră, în Moldova cultura carpică a putut dura pînă în preajma anului
w

1s

+

+
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în ateliere din imperiu cum sînt: fibulele cu .butoni în formă de ceapă (Zwibelkopffibel) de la Apulum (Alba Iulia), Potaissa? (Turda), Tîrnăvioara, Obreja, unele
ornamentate în tehnica niello ca de exemplu fragmentul de fibulă transformat în
inel descoperit la Micia (Veţel), Ia care se adaugă butonul de la Feisa ·ornamentat
în aceeaşi tehnică şi alte produsele.
·
Strîngerea legăturilor economice şi politice dintre fosta provincie Dacia şi
-imperiu a favorizat întărirea şi răspîndirea creştinismului în formă latină; după
cum arată numeroasele obiecte de caracter creştin, ·apărute în fostele oraŞe ro.mane, care aşa cum am arătat mai sus încă mai persistau, dar şi în alte ,complexe
(Biertan !..a.).
J ntensificare·a circulaţiei monetare sub împăratul Constantin cel Mare ~i a
11rma-:;ilor săi (la fel ca ~i pe teritoriul fustei provincii) ca şi prezenţa fibulelor cu
butoni în formă de ceapă descoperile la Oradea, Mişca, Şiclău şi în ·alte. loca!ităţi19 dovedesc că protect9ratul instaurat de Conslantin cel Mare nu se limita la
gr"aniţa de vest şi de nord-vest a fostei provincii
,Dacia, ci includea şi .teritoriul
locuit mai înainte de dacii ,din afara provinciei, pînO:i la marginea stepei, unele
0
începea locuirea s·annatică pe alocuri daco sarmatică~ •
Instituirea protl•c·toratului roman în nordul Dunării a avut loc, c;redem clupă
anul 324 şi înainte dP anul 330 cinel Constantin cel Marc se amestecă în ·conflictele dintre goţi (aliaţi cu taifalii) şi sarmaţi populaţii vecine cu Dacia. Controlul
sau protectoratul creat de Constantin cel Mare asupra provinciei Dacia a clurat
pînă în timpul domniei împăratului Valens (364-378).
·
Acest fapt ne face să credem că în cei circa 100 de ani cîţi au trecut de la
abandonarea oficială a prqvinciei Dacia s-au petrecut schimbări esenţiale, care
în condiţiile inexistenţei limesului dacic au dus la uniformizarea populaţiei din
afara provinciei cu ce·a din fosta provincie.
·
După moartea lui Constantin cel Mare însă goţii din zona extracarpatică a
.României nu au ,mai respectat foedus-ul încheiat cu romanii în anul 332 şi au re-început incursiunile de pradă în imperiu. lVfai mult s-au amestecat în luptele pen·tru domnie susţinîndu-1 pe uzurpatorul Procopius împotriva lui Valens2.1.
In perioada care a urmat după moartea lui Constantin cel Mare, profitind
de situaţia favorabilă lor clin zona extracarpatică, purtătorii culturii Sîntana de
320, iar cultura geto-dacică tîrzie din Muntenia încetează în jurul 'anilor 320/330,
în unele zone probabil chiar ceva mai tîrziu, mai ales în vestul Munteniei (Maria
Comşa, Dacia ..• , p. 217-218
bibl.; Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia. în
epoca romană, Bucureşti, 1984 p. 93-94; Idem, în Dacia, 24, 1980, p. 179-180.
1s K. Horedt, Siebenbiirgen .. ., p. 163-171; D. Protase, Die dakisch-romische
Bevolkerung . .., p. 159-160 şi 231-234
bibl.
19 Pentru monede şi tezaure monetare cf mai sus nota 17, la care mai adău
găm următoarele: Dana Bălănescu, ActaMN, 19, 1984, p. 375; N. Gudea, în ActaMN,
12, 1975, P. 183-189; Idem, în ActaMN, 18, 1981, p. 483-490; Dana Bălănescu, N.
Gudea, în ActaMN, 20, 1983, p. 485--488.
ln Banat s-au descoperit peste 30 tezaure din secolul al !V-lea. Pentru obiectele aduse din imperiu cf. Maria Comşa, Sur la romanisation .. ., p. 27; Idem, Dacia ... , p. 221
bibl.; D. Protase, Die dakisch-romische Bevălkerung •• ., p. 231237; S. Dumitraşcu, în Centenar muzeal orădean, 1972, p. 198-199; Idem, în Crisia,
6, 1976, p. 35-60; M. Rusu, E. Di:irner, în Materiale 8, 1962, p. 710, nota 4
bibl.
Fibule cu butoni în formă de ceapă au fost descoperite şi în Muntenia, asupra
lor însă urmează să ne oprim cu alt prilej. Acestea, ca şi în nord-vestul ţării, se
leagă, în secolul al IV-lea de o populaţie romană sau romanizată.
·
20 Maria Comşa, Sur la romanisation .• „ p. 26-27 + bibl.; Idem, Dacia ... ,
p. 223; P. Parducz. In memoriam Constantini Daicoviciu, 1974, p. 275-284; I. Crişan,
în Apulum, 7, 1, 1968, p. 241-251; A. Bejan, în Analele Banatului, Istorie, I, Timişoara, 1981, p. 21-25; Doina Benea, în Studii de istoria Banatului, 9, Timişoara.
1983, p. 1-9; S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşu Aurit,
Satu Mare, 1967; S. Dumitraşcu, în, Lucrări ştiinţifice, 2, Oradea, 1968, p. 239256; Idem, în Crisia, 7, 1977, p. 65-73; Gh. Lazin, I. Nerneti, în Crisia, 2, Oradea,
1972, p. 199-213; Gh. Bichir, în Thraco-dacica, I, 1976, p. 305-307
bibl.; Al. V.
Matei, în ActaMP, 4, 1980, p. 229-243.
21 I. Barnea, op. cit., p. 393-394.

+
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Mureş Cerniahov încep să se infiltreze şi in zona cuprinsă intre. Oltul_ superior
şi Mureş, dind naştere la complexe culturale mixte, în care elemente de cultură
daco_:romană coexistă cu elemente caracteristice culturii Sîntana de Mureş - .Cer-

niahov22.
Goţii din zon·a extracarpatică a ţării credem că este posibil să se fi aşezat
în complexele daco romane din Transilvania avind un regţm similar celor pătrunşi
sau colonizaţi forţat de romani la sud de .Dunăre şi în Dobrogea23 •
Unele cete de goţi au ajuns chiar pînă în vestul ţării, unde se luptă pe Mure) cu v·andalii în jurul anului 33024,
Aşa cum am arătat şi cu alt prilej, spre deoseb.ire de zona extracarpatică
unde. cultura locală şi cea sarmatică se integrează în cadrul culturii Sîntana de
Mureş Cerniahov, în Transilvania, mai precis pe teritoriul fostei provincii ro1md1e Dacia elementele de tip · Sintana - Cerniahov sînt înglobate şi asimilate
treptat de cultura daco-romană2s.
Evoluţia deosebită în secolul al IV-lea a culturii materiale de pe teritoriul
fostei provincii romane de cea din afara provinciei in zona extracarpatică (Muntenia şi Moldova) 26 se explică după părerea noastră prin faptul că în zona extr·acarpatică rolul politic îl aveau goţii (unii deveniţi foederaţi ai imperiului), în timp
ce :teritoriul fostei :provincii Dacia. se ·afla sub controlul şi protecţia directă a imperiului roman.
..
.,
Situaţia acţ*iSta. s-a .µJ.enţinµ.t p~ în tip:ipul. domniei împăratului Valens, ale
cărui campanii împotriva goţilor din zona extracarpatică au avut sigur ecouri
:;i în Transilvania. Alte schimbilri au urmat în' preajma anilor 37f1./'376, 383 şi
400/410i7 • }\supra consecinţelor acestor evenimente în Transilvania şi în nord-vestul ţării urmează să ne oprim însă cu alt prilej.

In încheiere trebuie să subliniem c.:i perioada protectoratului roman asupra fostei provincii. Dacia a avut un rol deosebit în forma.rea
culturii materiale a populaţiei cfaco romane şi în dezvoltarea relaţiilor
sociale specifice, deosebite de cele ale populaţiilor în migraţie.
Incă în acest timp din sîriul obştilor autohtone din interiorul şi din
af.ara fostei provincii romane Dacia au luat fiinţă juzii sau judecii
(< lat judex, -cis) 28 • Unii dintre aceştia se aflau în fruntea unor aşezări
rura,le situate într-o microregiune geografică. La ·rîndul lor aceşti juzi
de sate erau subordonaţi unui ,jude (judecă.tor şi în caz de nevoie şi conducător mili.taT), care avea sub jurisdicţia sa un teritoriu mai
mare,
aproximativ de întinderea unui judeţ actual, uneori chiar mai mare.
Imperiul îŞi exercita controlul în timpul protectoratului de la ·sfîr!?itul secolului al III-lea şi mai 1ales în secolul al IV-lea prin intermediul
acestor căpetenii locale. ·
Maria Comşa, Dacia .••, p. 224.
Idem, în Dacia, 11, 1967, p. 339.:._341; I. Barnea, op. cit„ p. 394-395.
2'4 Maria Comşa, Dacia .. „ p. 219; Asupra discuţiilor în legătură cu locul şi
data la care a avut loc lupta dintre goţi şi vandali cf. la K. Horedt, Siebenbilrocn . .., p. 187 şi nota 403.
25 Maria Comşa, Dacia ... , p. 219; K. Horedt, Siebenbilrgcn .. „ .p 75-82, a
lnC'adrat aceste complexe în „cultura Sf. Gheorghe". Rămîne de văzut odată cu
inmulţirea cercetărilor dacă este o cultură sau doar un anumit aspect cultural al
C'Ulturii daco-romane, în care s-au infiltrat unele elemente „barbare" (goţi, sarmaţi, ala:ni etc.) aparţinind culturii Sîntana-Cerniahov, cum ni se pare nouă mai
p:·t1babil.
2u l\laria Comşa, Dacia . . „ p. 220-221.
2
" Ibidem, p. 224-227.
28 Idem, p. 216-217 + bibl.
22

2a
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Legăturile

comerciale cu imperiul au contribuit la evoluţia sociedaco-romane şi .încadrarea sa în continuare la civilizaţiile din imperiu.
Răspîndirea paleocreştinismului în forma latină a avut o deosebită
importanţă în menţinerea fiinţei etnice a daco-romanilor şi apoi a protoromânilor. De asemenea, a contribuit la formarea culturii spirituale
a populaţiei autohtone în evul mediu timpuriu şi mai tîrziu.
In sfirşit, paleocreştinismul şi legăturile cu imperiul au creat populaţiei autohtone din nordul Dună.rii o conştiinţă
etni.că care au "ileasebit-o de populaţiile „barbare", f[1cînd-o capabilă să-i asimileze treptat
pe noii veniţi.
tăţii

MARIA

COMŞA

RAPPORTS DE LA POPULA'I'lON NORDDANUBIENNE AVEC L'EMPIRE
ROMAIN PENDANT LES ANNl:ES 27~375 (AVEC UN REGABD
SPttlAL SUR LE TERRITOmE DE LA ROUMANIE
DE NORD..OUEST)

(Resumf>)
L'autrice considere qu'apres l'abbandon de la Dacie par les autorites et
l'armee romaine, l'Empire ,Romain a continue de suneiller le territoire de l'ex
provin ce.
L'empereur Constantin le Grand en 324 a anexe ă l'Empire le sud de cette
province, et pour le reste du territoire de l'a Dacie ~ institue un protectorat iet
controle du point de vue politique. Sous ce protectorat de l'Empire ont ete
englobees aussi Ies regions â l'ouest et a nord-ouest de la Dacie, habitees auparavant par les Daces libres.
Pendr.nt le regne du Constantin le Grand et ses succeseurs on observe l'intensification de la circulation monetaire, ainsi que de l'import des differents objects (parfois de luxe), confectionnes d'ans des ateliers de l'Empire.
De meme, en ce temps, s'est repandu en Dacie le ,christianisme en forme
latine.
Le contrâle de l'Empire romain s'est effectue en Dacie par l'intermede des
chefs locaux nom.mes juges (roum. ,tud.e ou ;uctec pl. juzi ou judeci
lat. iudex)
q.ui ont exerce leur pouvoir juridique et militaire sur un territoire (;ucteţ) situe
dans une mlcroregion geographique, ayant aproximativement l/etendue d/un departement actuel, p'arfois meme plus.
Les liaisons economiques avec l'Empire et le paleochristianisme ont rendu
les daco-romains capables d'assim.iler graduellement les peuplades migratoires
şui sont venus dans le territoire nord-danubien.

<
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DOMENIUL@ETA'JUI DE PIATRA (CHIOAR)
IN SECOLUL AL XV-LEA
Apartenenţele domeniului Cetăţii de Piatră au suferit o fluctuaţie
destul de mare după moartea proprietarilor lui, Bale (1402) şi Drag (14'00),
îndeosebi cele aflate înafara teritoriului delimitat în 1390.

Din 58 de sate înregistrate la 25 mai 14051, zPCe erau în ter1toriul dispărutului
domeniu Arieş2• Satele din zona de Sub Codru şi din sud-vestul Băii Mari d~ndeau
admliinistrativ de comi1laltul Satu-Mare, iar cele de pe Vallea Alrnaşului (Gălp[La, Chendrea, Popteleac), de comitatul Dăbîca, de aceea, ele nu apar în lista amintită mai sus.
Dar dacă moşiile din perimetrul Codrului au putut fi menţinute de urmaşii lui Bale
~i Drag, stabiliţi la Beltiug şi Ardud, ce!lel.allte s-au dovedit foarte vulnerabile.
Primele atacate au fost cele din sud-vestul Băii Mari.. La 5 mai 1410, regele
Sigismund a dat nobilului David Zolyomi moşiile Săsar, cu Vlama de acolo, Tăuţii de
Jos şi Bozînta Românească3• Ele au rămas, însă, dependente, sub aspectul obligaţiilor militare şi de alltă natură, de Cetatea de Piatră, aşa cum se observă din lista
mntribuţHlor de război din 14754 •
Dinltre satele de pe Valea Almaşului, probabil că Popteleacul (în concordanţă
cu numele, „Locul popilor"), a fost cedat chiar de Blalc şi Drag mănăstirii ortodoxe
Strîmba-Fizeş, din apropiere. Un gest similar au făcut cei doi şi, apoi, fiii lor pentru rnănăstlirea Stavropighiei din Peri (Maramu·reş)5. Celelalte două sate - Chendrea şi Gălpîia, au fost luate de la Drag.oşeşti după 1434, într-un proces purtat ele
nobilii din Zimbor şi Dragu6.
La fel ca familia J·akcs de Coşei, concurartă de urmaşii lui Bale şi Drag în teritoriul domeniului Arieş-Hodod, şi ca nobilimea onezială din Maramureş, strîmtorată
in drepturile de moştenire de rudeniile săltate între elitele ierarhiei feuda te, orăşenii
din Baia Mare şi Baia Sprie au acţionat pentru ciştigarea intregij păduri Negreia,
bogată în material lemnos, zăcăminte aurifere şi forţă de muncă. Actul de donaţie către Bale şi Drag, din 1390, fixa, indubitabil graniţa domeniului lor pe riul
Chechiş, rpLnă la izvoare, şi vîrful Gutii7. Ca atare, moştenitorii s-au înstăipmit ai~i.
peste sate şi mine, pe un ·temei legal. Dar privilegilll. din 1347 al orăşenilor folosea
alţi termeni, limitindu-le suprafaţa donată la 3 mile, fără nici un alt reper fizi.cogeografic. Acelaşi privilegiu le dădea dreptul de folosinţă a pădUTilor regale din
vecinătate, nu însă, şi a celor nobiliare8 •
Compromisul realizat de Capiltlul din Oradea, în procesul din anii 1429-1430,
a lăsat hotaI"Ul pe rîul Chechiş, dar a permis orăşenilor 5ă taie mai departe din
pădurile din jur9. Hotărîrea a fost ignorată, în 1455, de Iancu de Hunedoara, deveni'1:
E. Mâl1i!usz., Zsigmondkori okleveltâr, U/1, Budapest, 1956, doc. 3723, rp. 446.
Ulmeni, Arduzel, Gîrcei, Cehu, Turbuţa, Somos (?), Giurtelec, Mathos
('?), Fekindia (?).
a E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1890
I /2, p. 471-472.
4 M. Petril, S~lâgy vârmegye monogrâphiâja, I, ·1901, p. 17'8-1'79.
5 P. P. Panaite.scu, lnceputurile şi biruinţa scrisului în limba română, Bocureşti, 1965, p. 85.
6 M. Petri, op. cit., III, 1902, rp. 424, 636.
7 G. Fejer, Codex diplomaticu.~ Hungariae, X/VIII, Buda, 1843, p. 306-308; şi
R. Popa, în „Calendarul Maramureşului", Baia Mare, 1980, p. 33.
s DJR, veac XIV, C, IV, 1955, p. 401.
9 E. Hurmuzaki, op. cit., I /2, p. 558-561; 569-570.
1

2 Stremţ,

10 - Acta Mvsei Porolissensis -
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.oraşelor miniere. El s-a extins ini teritoriul d:omeniului Cetăţii de
la r1Uil Cavnic, unde a deschis mai multe minel 0,
Pierderi au inregisitralt moştenitorii lui Bale şi Drag şi f!n confruntările cu familia Jakcs de Coşei.' lnainte de 1424, aceasta îi luase moşiile: Ulmeni, Arduzel,
Gircei, Cehu, Turbuţa, Motiş şi Fekindia (?) - aparţinătoare Cetăţii de Piatră 11 .

proprietarul

Piatră pină

Proprietarii
înfiinţarea

şi-au compensat aceste
şi dezvoltarea satelor:

pierderi exterioare domeniului lpropdu-zis prin
Buciumi, Cerneşti, Vad, Cărbunari şi Mireşu

Mare12.
In 1405, Bale şi Drag au mai lăsat lU"Illaşilor şi trei vămi - la Uilmeni, Berinţa
şi Berchez, şi d.ouă mori la Chechiş şi Ulmenîl3. Toate ace$tea au fost administrate
în com\llll. Unitatea de admini.st.rare a domeniului n-a putut fi menţinută însă,· de
urmaşi, şi în 1424, ei şi-au departajat bunurile, rămînind în indiviziune doar satele
Berchez, Cătălina, Lăpuşel şi probabil Gaura 14, d'Î!Il considerente care 1PUteau fi: existenţa unor curţi nobiliare, investiţiile comune în îmbunătăţiri funciare, sursele de
venituri din ltîrguri şi vămi sau obligaţiile întreţinerii unor puncte de control militar, ca o con1linuare a dependenţei lor directe de cetate. fo indiviziune trebuie să fi
rămas şi cetatea, cu toate ,obligaţiile ce le presU1Pune întreţinerea ei şi a gamizoanei,
după renunţarea :regelui la ea, !;apt petrecut şi el înainte de 1424. ·In 1429, Sandrin al
lui Drag, ca purtă/tor de cuvint al ambelor familii [proprietare tln procesul de la
Oradea, a afirmat cu tărie că a oprit orăşenii băimăreni numai de la folosi-rea pă
durilor care ţin de cetatea sa1s.
Evident, urmaşii lui Bale şi Drag au traversat acwn o peridadă de criză. Susţine ideea şi un fapt din 1434, CÎllld, ca urmare a unei situaţii economice precare, vă
duva lui Sandrin al lui Bailc (Blalkfi), Justina, fiul şi nepotul ei au fost nev.oiţi să
cedeze o parte a moşiei Săcălăşeni, pentru 40 de florini de aur, U!nui familiar al
casei, nobilul RadullB.
Ţărănimea a resimţit !profund aceaS1tă perioadă de criză, concomitentă procesului de adîncire <a feudalizării obştiilor săteşti. Se [poate deduce aceasta din unele
consecinţe, intre care tprofund semnificativă este dispariţia, pînă în 1424, a satel.or
Neekfalva, unguresc, Vasmelfalva şi Arieşul de Jos (din stilnga Someşului), amîndouă
româneşti17, ceea
ce denotă că locuitorii au preferat pribegia decit împovărătoarele condiţii de supuşi domeniali pe care [e iln.trezăreau. „Replica" lui Sandrin al lui D<rag la acuzaţiile orăşen!i.lor din Baia Mare dezvăluie că direcţia de fugă
ţintea Moldova lui Alexandru cel Bun.1s.
Prin anii 60 ai secolului al XV-lea, famHiia Balchieştilor s-a stins18 • Jumătaltea
lor din domeniul Cetăţii de Piatră a revenit lui Mihail, fiul luli Sandrin din Beltiug20. Trebuie să observăm că jumătăţile nu erau delimitate prin împărţirea terenului pe o linie de demarcaţie oarecare, ci constituiau numere egale de 1518te, care
se amestecau unele printre al1ele. Fără îndoială că această avantajoasă redistribuire
a domeniului intre fraţii Nicolae Dragfy şi Mihail Beletki le-a dat posibilitatea re10 G. Wenzel, Magyarorszag banyaszatanak kritikai tOrtenete, Budapest, 1880,
p. 424-426.
l i M. Petri, op. cit., II. p. 3til-362; III, p. 12, 457; IV, p. 111--<112, 357, 689.
ic: E. Ivlcilyusz, op. cit„ p. 446.

idem.
M. Petri, op. cit., I, p. 178---179. Satul Glauna nu <aipa.ne .cu menţJiunea dub1lei
proprietăţi în 1475. Faptul se poate pune pe seama răscumpărării. sale integrale de
ci'1tre ramura Dragfyeştilor.
1" DRH, D, Relaţii între ţările române, I, Bucureşti, 1977, IP- 272.
16 E. Hurmuzaki, op. cit., I/2, p. 591-592.
17 Menţionate în 1405, ele nu mai apar în lista de departajare întocmită in
1424 de urmaşii lui Bale şi Drag (vezi E. Malyusz, op. cit„ p. 44ti, doc. 3723; ~i lVL
Petri, op. cit„ II, p. 361-362.)
IB DRH, D, I, p. 272.
19 La procesul din 1467 pentru pădurea Negreia, au fost prezenţi în instanţă
doar Nicolae Dragtfy şi fratele său Mihail Belteki zis şi „Sandrinfi" (vezi G. Wenzel,
•3

ir,

op.

cit„ p. 402-408.

20 Se poate observa că satele acelui Mihail (Belteki) din 1475
lu~ Bailc (ve2li M. Petri, op. cit., I, p. 178-ir79).
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dresării economice şi săltării în ranguri. In 1460, Nicolae Dl"agfy era comite al comitatului Solnocul de Mijloc 21 , situaţie care· l-a încurajat în acţiuni de natură .să-i
consolideze şi mai mult poziţia socială. lncepînd un ach~vfirat r<izboi <le eroziune împotriva familiei Jakcs de Coşei, şi-a recuperat moşiile Ulmeni, Cehu, Som<>s (?),
şi i-a luat, pe rînd, statele Tohat. Cio~mani, Arieşul de sub cetatPa cu acelaşi nunw.
precum şi: Brebi, Moigrad, Cuceu, Popeşti, Sălăţig, Dobrin şi Mînău, pe clare le-a
subordonat Cetăţii de Piatră~; . .AJtaşîndu-se politicii lui Matei Corvin, acesta i-a
acordat privilegiul -<lin 11 aprilie 1468, prin care localitatea Cehu a fost ridicată la
nivel de tîrg (oppidum)2"J, pe aici trecînd un important drum comercial.
Nicolae Dragfy şi fratele său au încercat şi recuperarea împrejurimilor Cavnicului, din vasta pădure Neg.reia, dar fără succes. Regele Matei Corvin, care întă
rise în 1465 privilegiile oraşelor Baia Mare şi Baia Sprie, şi-a întemeiat ref.uzul pe
aserţiunea că metalurgii şi minerii aveau dreptul de-a folosi pădurile regale din
perioada de dmaintea dăruirii domeniului Cetăţii de Piatră lui Bale şi Drag, in
1378. Neîndreptăţiţii iau insistat din nou, în anii 1475-1478, pentru redobîndirea
părţilor ce li se cuveneau, însă nici atunci n-au avut mai mulţi sorţi 24 •
Un eveniment tragic a făcut ca Nicolae Drag\fy şi fiii săi să ajungă, în 1470,
stăpinii întregii averi a Dragoşeşti'lor. lrnvinutt de necredinţă faţă de rege, pentru
o crimă de omor, dar părerea noa5tră e că motivul la fost com,plicitatea la incursiunea moldovenilor, din 1469, împotriva Băii Mari, Mihail Belteki şi-a pierdut bunurile în favoarea fratelui şi nepoţilorz;;. Reabilitat, el şi-a recîştigat o parte din avere,
dar situaţia critică în care s-a a'flat l-a dus la nevoia zălogirii moşiei Cărpiniş cămă
raşului Angelo din Satu-Mare, ca apoi să acapareze satul de la urmaşii acestuia,
restituindu-le împrumutul doar la porunca regelui26. Tot prin z;!logire trebuie să
fi ajuns Coltăul în administrarea unui oarecare nobil Cristani27. Pînă în 1475, Mihail
Belteki a mai recuperat satele: Şomcuta, Buciumi, Gaura, Mogoşeşti, Fersig, Finteuşul Mic, Hideaga, Colţirea, Satu-Lung şi părţile din Lăpuşel, Călt.ălina şi Berchez21. Dar în 1481, cînd Bartolomeu Dragfy a început reclădirea şi extensia castelului de la Ardud - reşedinţa Balchieştilor şi a ramurii Beltechieşiilor - unchiul
dispăruse fără urmaşi, rămînînd întreg domeniul nepotului29 •
Nicolae Dragfy a înn•1-cat să reglenwntezl' şi controversele cu rudeniile din
MaramurP'i. In 147:l, a fost introdus în posesii<!. satPlor Boeicvi 'ii Crăciune)ti 30 • Tot
a'ia, în 1477, a dat moşia Surduc-Copalnic, o sumă de florini şi bP1wficiilP satului
Cozia familiei Miclea din Şugalag pentru jumătăţile satelor: Şugatag, Hărnit'P'iti
şi Crăceşti31. Probabil tot acum a cedat moşia Chechiş lui Gheorghe Ivanka (Ivă
nuş?) din Giuleşti.
Nicolae Dragfy şi urmaşii au practica:t faţă de ţărănime acelaşi regim apă
sător ca şi antecesorii, deşi, în general, comparatitv cu aLte domenii, pe domeniul
Cetăţii de Piatră fiinţau, din vremea districtului regal, şi unele privilegii ale obştilor
aăteşti. Deposedînd-o de pămîntul cumpărat de la Balchieşti, familia Radul din

21 D. Csânki, Magyarorszdg tărtenelmi Jăldra;Jza a Hunyadiak kordban, I, Budepest, 1890, p. 548.
22 Idem, p. 570-573.
2a Arh. Stat. Sălaj, fond Tribunalul Sălaj, Cauze urbariale, Reg. 4, f. 85-87.
24 G. Wenzel, op. cit., p. 402-408.
• .r. Nlagy, Magyarorszdg csaladai, III, Pest, 1958, p. 379; .şi :M. Petri, op. cit.,
I l, p. 263-264.
2e J. Kadar, Szolnolc-Dobokavcirmegye monogrlJphiaja, III, Dees. 1900, p. 571
2 7 M. Petri, op. cit., I. p. 178-17!1.
:18 Idem.
2e A, SzJirmai, Szatmdrvannegye, II, Budia, 1810, p. 167.
~ :I. Milhailyi, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Siihet, 1900,
p. 517-518.
31 J. Kadar, op. cit.• VI, p. 525; Urbariul domen'i'Ullu!i! ChiJOar din 1566, [a L. Makkni, Szolnok-Doboka megye magyarsci9dnak pusztulasa a XVII. szcizad elejen, Koloz.svilr, 1942, p. 54-92; I. Mihălyi, op. cit., p. 527, !>28-530; .şi D. Prodan. Iobăgia în
Transilvania fn secolul al XVI-Zea, II, Bucureşti, 1968, p. "75-176.
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Săcălăşeni a fost redusă la starea de supus domenia1a 2 • Probabil ca o consecinţă a
acestei intensificări a ofensivei feudale împotriva comunităţilor săteşti, să se fi
prod\.115 o răs:::oală şi fuga in masă a locuitorilor. ln 1'475, eralU pustii satele Cărpiniş,

Hideaga, Vima Mică, Colţirea, Arieşul de Sus (din dreapta Someşului), Kezel (?),
Lemniu, Cerneşti ,- aspect care în celelalte părţi ale Solnocului de Mijloc nu este
seml'llalat, ceea ce exclude presupunerea unei oealamităţi sau epidemii33• N-au mai
fost menţionate, fiind considerate dispărute, satele Bălchia (Balloonia), Cozla, Cuciulat, Pribileşti, Dăneşti. Buciumi (repopulat, apoi, sub numele oficial „Terekfalva",
probabil cu prizonieri otomani)34.
Lista de dări pentru război din 1475 a comitatului Solnocul de Mijlo::: dezvăluie
că regele Matei Corvin a reuşit să pună şi nobilimea la unele contribuţii, dar e uşor
de înţeles că Nicolae Dragfy. Mihail Belteki, Toma şi David Zolyomi, Cristani şi alţi
proprietari de pe domeniul Cetăţii .de Piatnl au luat ce datorau tot de la ţărănimea
'<Upusă:is.

Bartolomeu Dragfy a rC'adus dom<'niul la forţa pe care i-au dat-o Bak şi
Drag, ba chiar la mai mult. Profitind de situaţia 1sa de comite, apoi de cea de familiar
al curţii Regale şi mare paharnic al lui Matei Corvin, el a ataşat la Cetatea de
Piatră satele: Nadişul Român, Noţig, Deja, Benesat, Motiş, Rona, Turbuţa, Aluniş,
Inău, Horoatul Cehului, Odorhei, Prodăneşti, Creaca şi altele, luate de la diferiţi
nobili, în special de la :l)ami1ia Jakcsas.
In timpul luptelor pentru succesiuneea la tronul Ungariei, de după moartea
lui Matei Corvin, Bartolomeu Dragfy l-a susţinut pe Vladislav al II-lea (1490-1516),,
cîştigîndu-i bunăvoinţa. N<>ul reg2 l-a numit „Mare Comite al Cămării", şi prima
grijă a acestuia a fost să oblige orăşenii din Baia Mare şi Baia Sprie, sprijinitori
ai lui Ioan Albert, să nu mai folosească pădurea Negreia, pînă vor iaduce dovezile
asupra unui asemenea drept37 • Regele Vladislav a ord<>nat, 31Poi, la 13 decembrie
1491, intr.oducerea lui Bartolomeu Drtagfy în posesia satelor româneşti: Bontăieni,
Surdeşti, Sindreşti, Rus, şi în partea de jumătate a .două sate ungureşti: Dumbrăviţa
şi Unguraş, trecînd astfel peste J.in'ia de hotar a rîului Chechiş 38 . A fost mai mllllt un
favor rega1 decît un. act real şi complet de justiţie, asupra căruia suveranul va
1eveni.
Continuînd procesele cu maramureşenii, Bartolomeu Dragfy a obţinut întărirea
asupra :satelor: Bocicoi (Mare), Valea Mare, Crăciuneşti, Lunca, Froz (?) şi Rahova.
El le-a ataşat domeniului Cetăţii de Piatră împreună cu moşiile Şugatag, Hăr:ni:::eşti
şi Crăceşiti, cumpărate integral, în 1501, de Bartolomeu39 • Astfel, domeniul Cetăţii
de Piatră a atins maxima extensie, putere economică şi, implicit, militară, situaţie
pe care a păstrat-o cit a trăit stăpînul său, ajuns şi voievod al Transilvaniei (1493-1499)40.
După moartea voievodului, cetăţenii din Baia Mare şi tBaia Sprie au acţio
nat imediat, şi acelaşi rege Vladislav al l'l-lea a consfinţit hotărîrea Capitlului din
Oradea şi cea a ,Dietei de la Rakos, din 150'5, prin care întreaga pădure Negreia a.fost
luată definitiv de la Dragoşeşti şi cedată oraşelor miniere vecine. Se pare chiar că
folosinţa pădurilor a fost extinsă pînă la vărsare rîului Cavnic şi, peste rîul Lăpuş
pînă la drumul Berchez . .:.:__ Finteuşuri - Tulghieş41 .
. 32 IM. Petr,ii, .op.
prietară la Săcălăşeni.
38
34

35
36

cit., I, p. 177-'l'llO. ln 1475, iiamdllila Riaidul nu apare ca pro-

Idem. .
Ibidem.
Ibidem.

D. Csanki, op. cit., p. 570-573.
Monografia municipiului Baia Mare, I, ip. 252; şi G. Wenzel, op. cit., p. 414.
~ E. Hurmuzaki, oP. cit., 11 /2 1 p. 319-320.
39 B .. Jvâny, Szeki grof Teleki Gyomroi leveltara, Szeged, 1937, p. 174, 176, 189;
E. Hurmuzaki, op. cit., II/2, p. 4115; D. Prodan, op. cit., p. 557.
40 E. Hurmuzaki, op. cit., II/2, p. 336; Istoria Romdniei în date, Bucureşti, 1971,
p. 161.
41 G. Wenzel, op. cit., ·415; Monografia municipiului Baia Mare, I, p. 219-220;
525-526; M. Szen.tg&"OI"gyi:, Kăvar videkenek tarsadalma, Budapes.t 1972, p. 26.
37
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Cetăţii

de Piatră s-a deschis o nouă peca.re a permis exploatării feudale să se
VALER HOSSU

nm

DOMĂ.NE

DER

„CETATEA DE PIATRA" (CHIOAR)
IM 15. JAHRHUNDERT

(Zusarnrnenfassung)
Das 15. Jahrhundert bedeutete filr die hier erortete Dornăne die Ausbreitung
und Vertiefung der feudalen Verhăltnisse. Das Bestreben der Grundbesitzer in der
sozialcn Hierarchie des ungarischen Konigreichs einen moglichst hohen Rang einzunehmen, die Kămpfe zwischen den Nachkommen .der E'amilien Drag und Bale,
sowie jene zwischen diesen und den Nachbarn, vor allem mit der Familie Jacks de
Co~e1 und den Bergbaustădten Baia .Mare und Baila Sprie, all das trug zu einer
Vl•rstărkten Feudalisierung der Bevolkerung bei und wirkte sich auf die letzen freien
Dor fgerneinilschiaften aus.
Die soziale Struktur der Domăne war im Laufe der Jahre Wandlungen unterworfen, die von der 5ozialen Stellung der betreffenden Herren aibhing, sowie von
ihrer EinfluBmoglichkeit auf die koniglkhen Beschilusse. Bartholomeu Dragfy gelang es, in der Zeitspanne als er Wojewode von Trarnsylvanien war (1493-1498).
d<'r Dornăne die grofite Ausdehnung zu sichern, sowie wirtschaftliche und implizite
mi'lităJrilSChe Maicht zu gewăhrleisten.
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RAPORTURI ALE CURŢII PRINCIPELUI SIGISMUND BATHORY CU
IERARHIA ROMANILOR DIN TRANSILVANIA LA lNCEPUTUL
ULTIMULUI DECENIU AL SECOLULUI AL XVI-LEA

Istoria instituţiilor medievale nealterat româneşti din Transilvania se
rcstrînge, - ca urmare a unor condiţii create de către dominaţia străină,
- la cnezate, împreună cu emanaţiile lor (voievodate, crăinicii etc.), şi la
biserica ortodoxă. Fiecare dintre ele urmează încă procesul de reconstituire, de la simpla descoperire şi integrare în geografie ~i cronologie, pînă
la dezvăluirea mecanismelor de funcţionare.
· Intre volumele de manuscrise conservate în cadrul Colecţiilor speciale din Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, ne-a fost semnalat unul care conţinea date inedite şi importante privitoare la istoria
bisericii ortodoxe române din Transilvania1• Manuscrisul nr. 999 a fost
redactat pe un număr de peste 160 de file. Sfîrşitul nu s-a păstrat. Fără
s[t intrăm aici în alte amănunte externe, vom face doar remarca, că merită
din plin un studiu special de diplomatică şi un indice ide conţinut. Substanţa îi este formată din copii de documente pentru uzul şi practica notarial:l şi de cancelarie. Este, cu alte cuvinte, un stilionar sau formular.
Documentele-modele s1nt ,recoltaite dintre cele emise de cancelaria
princiară ardeleană. Numele principelui Sigismund Bă.thory este cel mai
des scris în protocoalele iniţiale. Doar cîteva documente sînt în limba maghiară, în rest ele sînt latine. Criteriul utilităţii şi „modernităţii" a impus
scribului cu ambiţii de notar să copieze cît mai multe formule uzitate.
Toate nu s-au putut însă alege din domnia lui Sigismund Bathory, dar
niciunul nu pare să iasă din secolul al XVI-lea. Inceputul manuscrisului
a fost făcut în anul 1592. A continuat :pînă prin 1594, dnd, se pare, printr-o altă mînă, a ajuns la 1595. Sfîrşitul, aşa trunchiat cum se află, este
r<'alizat tot de prima mină, dar fără să putem şti exact pînă la ce an.
Dincolo de rostul de îndreptar notarial de cancelarie, stilionarul este
plin de informaţii concrete, parţial trunchiate, dar în mare parte valorificabile. Regăsim astfel date bogate privitoare la realităţile Banatului, rornfrnii din Hunedoara ori Maramureş, nobili şi iobagi, negustori saşi şi miliLtri secui, refugiaţi munteni, oameni din anturajul princiar (arhitecţi,
bucătari etc.), preoţi, orăşeni. Găsim de asemenea tratatul de la Alba Iulia, încheiat între boierii munteni şi Sigismund Bathory. ·
Inainte de a ne opri la actele pe care ne-am propus să le analizăm,
vom face semnalarea prezenţei unui înscris privind decimele parohului
din Şimleu (f. 72), altele privitoare la oficialităţile comitatului Grasna (f.
l '.l:l-123 v. 134 v-135) ori Solnocurilor, fără a mai pune la socoteală re1 Datorăm mulţumiri colegului dr. Andrei Kovacs, de la Institutul de istorie
;irheologie din Cluj-Napoca, care a descoperit şi ne-a indicat documentele de
,.„,„,. n<' ocupăm.
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domenii nobiliare tangente cu

părţile

de nord ale

Prin mulţimea celor aproape 400 de formulare pe care învăţăcelul le-a adunat pentru a le utiliza în timpul şi locul potrivit, . ne-au reţinut atenţia, aşa cum
afirmasem iniţial cîteva care privesc organizarea bisericii româneşti în vremurile
principelui Sigismund Băthory. Locul în cere le regăsim le conferă caracter ·rle generalitate, frecvenţă şi autenticitate validată de cancelaria princiară.
Datarea celor trei piese, numerotate şi anexate acestor pagini, se asigură mai
intîi din poziţia pe care o ocupă. Anul de emitere poate fi cu mare probabilitate
1592, sigur este doar intervalul de la urcarea pe tron a lui Sigismund Bâthory ~i
anul menţionat. In actul nr. 3, copistul a lăsat neînlocuit cu iniţiala care ase-undea
num&le proprii, numele lui Cristofor K<'resztury de Szentbenedek, căpitanul Chioarului. Pe cite ştim, numirea sa în funcţie s-;a făcut în anul 1589, după depunerea
predecesoru!luii ·său~ Ladlislau Briny'i. Pc 1baza ace\<i.tor elemente <1m ave.a ·!·ezoJv•aa-e;a
cronologiei, prin intervalul anilor 1589-1592.
Ne aflăm deci în vremurile în care ierarhia bisericii ortodoxe din Tnansilvania
era împărţită între episcopul Ioan de la Prislop, la Alba Iulia, şi episcopul Spiridon, la Vad. Piesele nr. 1 şi 2 îi puteau privi pe amîndoi, deopotrivă. In schiimb,
cel de-al treila act îl numeşte pe Spiridon. Drept urmare, vom zăbovi ceV&a mai
mult asupra lui. Nu se ştie exact anul în care a ocupat scaunul vlădicesc de la Vad.
O numire datează din 6 februarie 1585. Actul nu seamănă cu o confirmare în funcţie, cum s-a crezut a fi 3 , spre a argumenta o opinie a lui Nicolae Iorga, care pretindea că l-a urmat pe episcopul Eftimie, din 15794 • Confirmarea lui Spiridon trebuia
dată încă de Cristofor Bathory, apoi obligatoriu la incepu:tul domniei lui Sigi5mund
Băthory, nu la ciţiva ani de la acel moment. Ar fi fost cu totul anormal să se întimple altfel,. căci ·fără privilegiu princiar, episcopul e11a ca şi invalidat. Chiar
schimbarea lui Spiridon, de către Mihai Viteazul, demonstra autoritatea şi competenţa principilor in numirea şi depunerea episcopilor români. Se poate presupune
că acelaşi Spiridon a fost identic cu egumenul mănăstirii Cerna din Hunedoara,
tocmai înainte de 1585, dar puţin probabil înainte de anul 15795 . Păstorirea sa la
Vad, foarte lWlgă, de aproape 40 de ani (1579-.15'99, 1605-.1615), pe cite se pare,
neîncheiată prin m.oarte, nu a produs nici ea vreo suspiciune. Pe baza argumentelor invocate, noi credem că Spiridon a ocupat episcopatul abia în :anul 1585, mai
probabil după o vacanţă episcopală la Vad, căci altfel predecesorul i-ar fi fost ară
tat.
De la înroput, principele Sigismund Băthory ;a :adăugat jurisdicţiei vechi a lui
Eftimie, care cuprindea comitatele Turda, Cluj, Dăbîca şi Solnocul Interior, ~i pe
aceea asupra Crasnei şi Solnocului de Mijlocu. Chioarul va apare abia peste cit.ev-a
decenii în lista teritoriilor administrate şi nu pentru că nu exista dinainte în raza
de competenţă, ci pentru că rolul său via creşte din optica princiară. Evoluţia ulterioară a evenimentelor ne dovedeşte că Spiridon, pe lingă faptul că şi-a realizat ambiţiile de creştere a autorităţii sale teritoriale pină în Maramureş şi spre sud. în
concurenţă cu episcopia Muncaciului· şi cu mitropolia Ardealului. a slujit cu CT<>dinţă casa Băthoreştilor. lnlocuirea de către Mihai Viteaz.ul şi repunerea în scaun
de că-tre Sigismund Bilthory. pledază din plin pentru încadrarea sa 1n jocul intereselor politice de la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor.
J. Kădâr, Szolnok-Dobokavărmegye monographiăja, V'II, Dees, 1905, p. 3'42.
pare semnalat în funcţie şi în anii 1584-1585, cf. J. Kemeny, Appendi:z: Diplomatarii, vol. 12. p. 306; vol. 13, p. 35. Mss. Bibl. Acad. R.S.R. Cluj-Napoca.
3 N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria
bisericii romdne. Budapesta.
1905, p. 12.
4 N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal. Bucureşti, 1902, p. 329; N. Doblrescu,
op. cit., loc. ,cit. Dar A. Bunea (Vechile episcopii romdnesci a Vadului, Geoagiului,
Silvaşului şi Belgradului, Blaş, 1902, p. 57) şi M. Păcurariu, (lstaria Bisericii ortodoxe romdne. I. Bucureşti, 1980, IP· 489) afirmă că succesiunea s-a produs „prin
1576„.
5 A. A. Rusu, în AIIA, 27, 1985-1986, p. 346.
8 Vezi A. Bunea, op. cit., loc. cit.
2
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Să vedPm însă ce aduc nou documentele noastre. Primul act, denumit Episcopatus volachalis (vezi aneKa, nr. 1), revine peste 70 de file într-o formă aproape
identifică, dar cu titlu mai corect, de Alia visitatoria [ecclesiarum] pro Valacho. Tre-

buie deci socotit un frl de salvconduct princiar acordat în situaţii de vizitaţiune caDar să-l analizăm în amănunt. Din adresă rezultă că scrisoarea principelui
se adresa slujbaşilor, poate şi nobililor deţinători de 1iobagi, preoţi şi biserici româneşti. Se explică apoi că prin alte scrisori princiare, la sfatul şi rugămintea mai
multor sfetnici ai .tronului, ca şi pentru meritele evlavioase ale acelui personaj
anonim, a fost ales şi stă şi acum în slujba de episcop şi superintendent general al
hisC'ri-cilor românilor clin ţara Transilvaniei. Acelaşi episcop 1trebuia să lucreze potrivit şi util, iar cuvîntul credinţei să-l împrăştie deplin şi sincer în biserici, în limba
română. Zăbovind asupra .acestor rînduri, trecem uşor peste modalitatea în care se
con<i!clera ales episcopul, respectiv prin bunăvoinţa princ:itară, la îndemnul sfetnicilor,
~i votn remarca titlul şi atribuţiile sale. Numindu-l ,superintendent general şi îngrijitt'lt al slujbelor în limba română, actul face buna dovadă că se înscria într-o
tradiţie de presiune calvină ce fusese instaunată în vremurile lui Ioan Sigismund
Zapo'.ya. Titlul de superintendent apare atribuit episcopilor ortodocşi români conse~v0·1~ în toate 'act\ele de numitt\ con:liirmlare ori cele legate de .a!Jte pricinii ce-ii
pri\·esc, încă clin timpul lui Ştefan Bâthory7 • Dar, în niciunul dintre actele publicate '.1U se stipula uzitarea limbii române. Se naşte deci întrebarea dacă nu cumva
piese.. în discuţie era destinată episcopului calvin român. Răspunsul pare negativ
a\·î:1~~ în vedere politica religioasă tPrinciară, respectiv alungarea superintendentului calvin maghiar şi nenumirea de succesor a J.ui Mihail din Turdaş, în fruntea
dizidC':iţei calvine româneştiB. Este neîndoios că Sigismund Bâthory, deşi catolic,
0ra con<;trîns de anturajul său calvin la o linie de conduită de oarecare tradiţie
la cu'.·~'" faţă de ierarhia bisericii ortodoxe. De prisos să o mai scriem, că urmări
r0a ir;,tocmai a obligaţiei trasate iniţial episcopului, probabil la numire, dar nu în
scris. se disocia, în optica princiară, de 1aceea a cercurilor, chiar influente, calvine,
a-:;.a incit rigoarea nu ţinea decît de formă şi poate de conjuncturile locale. Oricum
trebuie să reţinem, în termenii formulaţi mai sus, că la 1sfîrşitul veacului al XVI-lea,
tutela calvină -se clorc~a a fi menţinută asupra bisericii româneşti din Transilvania.
·tn final se arată miezul şi puterea actului. Se scrie deci că atunci cînd episcopul ori înlocuitorul sau trimisul său îşi va exercita ,atribuţiile episcopale predicînd ori oficiind în slujbe, adunînd darurile cuvenite autorităţii sale, ei să fie
feriţi de .toate ,violenţele şi să li se asigure peste tot siguranţa. Ce înţelegem de aici?
în primul rînd dificultatea exercitării obligaţiilor canonice ortodoxe. Chiar cu statului -;emioficios procurat de asocierea formală cu calvinii, oamenii bisericii ortodoxe
nu dobîndeau starea care să le asigure respectul şi siguranţa cuvenită unor feţe biserice.5ti recunoscute. Faptul d0monstrează neintegrarea ortodoxă între recepţi, dar
<:-' con)tiinţa celorlalţi de acest lucru, de unde libertatea de a săvîrşi ceea ce nu
înclr<izneau .faţă de aparţinătorii tetrarhiei religioase pe cale de a se constituţio
naliza.
Necesitatea juridică a privilegiilor de vizitaţiune canonică rezulta din constrîngerea unor hotărîri dietale. In 1571 se hotărîse deja limitarea ,acţiunilor episcopilor
români, ca în 1588, în dieta de la Mediaş, să se stipuleze expres ca „,episcopii de
rit g"ecesc să nu poată face vizitaţiune canonică prin moşia nimănui, fără ştirea
stăpinilor 9 • Privilegii de vizitaţiune canonică se acordau şi celorlalţi ierarhi, din
alte religii. O dovadă f;igură este unul inserat în -s'tilionarul nostru, la nr. 296, chiar
înaintea unuia dintre cele două formule de vizitaţiu:ne 'Canonică pentru români1°. El
'ie referea la Dăbica, dar cuprinsul său, deşi avertiza ,şi el pe slujbaşi avea alte
tonalităţi legate ele aplanarea conflictelor interne din biserica respectivă.
Al treilea document are titlul Pastoris Valachi ab secundis nuptiis e munere
c.lepositi ad idem officium restituti. Şi inspiraţia lui pare să fie tot de origine calnoni<:ă.

1 Ibidem, şi p. 61, 65, 73-75.
" Ibidem, p. 62; M. PăcuraTiu, op. cit., p. 483-484.
" 1\.fonumenta Comitialia regni Transylvaniae, II. Budapesta, 1877, p. 507; III,
P. :HIJ; A. Bunea, op. cit., p. 63; Juhâsz I., A reformaci6 az Erdelyi romanok kăzătt,
Cluj, ll)40, p. 45.
10 Ms. 9'19, f. 1103 v. 104. Despre acesta vezi şi mai jos.
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vma, căci, principele, catolic, 11u ar fi promovat de la sine o cutumă neobişnuită
propriei sale biserici. Chiar preambulul de:!lară răspicat că este împotriva dreptului
dumnezeiesc şi omenesc ca preoţii din „secta" greacă să fie depuşi din oficiu dacă
la moartea primei soţii îşi iau o a doua. Şi aici reapare intervenţia sfetnicilor care
suger<:"ază negarea răspopirii, în fond nu atît !Protecţia în sine a popii Toma din
Chioar, cit eludarea deliberată a unui canon foarte ortodox. Deci, continuă _p:-indpele, pentru ca toţi românii şi preoţii din ţară trebuie să se supună puterii <:-i jude:::ăţii sale, el porunceşte ca Toma, căsătorit a doua oară, după văduvie, să reintre
în preoţia luată şi, în acel.aşi timp, jn 1toate drepturile sale vechi, de dinainte. Dacă
anterior analizasem un document în sprijinul bisericii româneşti, acum estP un
abuz săvîrşit fără ezitare . .De luarl.' Ja cunoştinţă sînt învredniciţi nobilii, slujbaşii
comitatelor, căpitanul Chioarului şi abiia în urmă, Spiridon, episcopul bisericilor
româneşti. Succesiunea relevă scara consideraţiei. Acesta este felul de act t!pi~
care trebuie că a prevalat în emisiunile cancelariei princiare :liaţă de biserica românească, traducînd în scris atitudinile reale. ln fond ele, ca şi acestea de acum,
semnifi:!au liberul arbitru în organizarea administraţiei ecclesiastice, ciuntirea gravă
a autorităţii ierarhiilor, încălcar1•a flagrantă a canoanelor.

La sfîrşitul acestor restituiri comentate trebuie să mai scriem şi
despre o altă informaţie. Pe ea o descoperim inserată în acelaşi stilionar,
sub 'titlull. Visitatoria ecclesiarum, sub numărU1l 296 (f. 103 v. - 104). Se
referă la „bisericile ortodoxe maghiare" din Transilvania, adică la ceea
ce am înţelege astăzi sub numele de calvini. în sfera de competenţă a lui
Matei Thoronneus sînt cuprinse, printre al.tele, şi „quibusdam [ecclcsiis]
valachicis Caransebesiensibus, Lugasiensibus". Ar fi vorba despre grupul
mai compact şi organizat al reformaţirlor români bănăţeni care îşi trii.gea
originile nu din ortodocşi, ci din catolicii rnmâni ai districtelor mai sus
arătate.

ADRIAN ANDREI RUSU

ANEXE

1. Sigismund Băthory, principele Transilvaniei,
unui episcop ortodox.

acordă

un privilegiu de vizi-

taţiune canonică

Sigismundus Bathory etc. universis ret singulis etc.
Cum nos inducti vitia eruditione morum honestate honorabilis T .. cuius vidc>licet assiduis laboribus dei benignitate veritas evangelii ad Valachos quoque pe:-venit eundem T. ad humillime nonnullorum dominorum consiliariorum nostrorum '>Upplicationem in episcopum seu superintendens generalem ecclesiarum Valachalium
regni huius nostri Transilvanie per alias literas nostras elegerimus episcopatum,
quem hactenus discretis T. tenuit, ab eodem T. confferens ut igitur ipse T. in hoc
functione sua commodius et utilius provedere et verbum dei in ecclesiis Valnchalibus lingua Valachica pure et syncere propagare posit, vobis harum serie mandamus firmiter quatenus dum et quando prefatus T. aut nomine eius homo ipsius, vos quemlibet vestrum in presentibus requisiverit .eidem T. et homini suo in
hac functione sua episcopali omni auxilio adesse et ipsos ad docendum verbum clei
et reservandum sacramenta atque ceremonias iuxta consuetudinem christiani immo
univPrsis et singula que sui muneris extiterint exequendi radmittere et per5onas
ipsorum ab omnibus violentiis tuere et defendere. Quin potens ,sicubi necP"~itas
postulaverit securitatis gratia ad loca tuta deducere et concomitari facere del:Patis
et teneamini. Secus non facturi. Presentibus perlectis exhibentis restitutis.
Datum etc.
B.C.U.

Colecţii

spc~ialc,

ms. 999, f. 34 v. -
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2. Sigismund Bâth<>ry, princ~pele Transilvaniei,
unui episcop ortodox.

acordă

315

un privilegiu de vizi-

taţiune canonică

B.C.U. Colecţii speciale, ms. 999, f. 104, nr. 297. Aproape
identic cu nr. 1, cu mici variaţii în formule şi mai ales în
abrevieri.
3. (Sigismund Bâthory, principele Transilvaniei,) dă de ştire tuturor că repune în preoţie pe popa Toma din Chioar, după cea de-a doua căsătorie a sa.
Nos, etc., memorie etc. quod et si contra divina et humania iura ,apud presbi teros ·grece secte invalverit ut singuli presbiterorum mortua priore uxore se secundam duxerint ab officio removeantes. Tamen nos, cum iad nonnullorum dominorum consiliariorum nostrorum singularem intercessionem nobis iPreterea factam,
tum vreo ex authoritate et juris dictione nostra cui Valachi et prebiteri în hoc
n•gno nostro conunorantes ,subiacere dignoscuntur, discretus Thomam pastorem possessionis nostrei T., ad arcem nostram T. pertinentis, propter nuptias secundas
munere pastoratus antea privatum in integrum restituemus ac eidem id ammovemus duximus et concedendum ut ipse Thomas presbiter non obstante eo quod secundam duxerit uxorem eodem iure et facultate quibus antea în eadem possessione
T. pastorem egilt in.star 1alioruim rUJ!'ISUIS sacerdotis officio presbiteratUJS fungi iac
omnia qui sui muneris et vocationis fore censebuntur etiam in posteris exequi possit
~·t valeat prout ammovimus et c.oncedimus presentium per vigorem. Quocirca vobis
magistris egregiis nobilibus, comitibus, vicecomitibus et iudicles nobilium quorwn
cuique comitatum, item Christophoro Kereztury, .capitanei arcis nostre Keowar,
necnon honorabili Spiridon, episcopo ecclesiarum Vialachalium, modernis scilicet
..t ruturis, harum serie commitimus et mandamus firmiter quatenus vos quoque
prefatum Thomam in ,officio presbiteratus modo premisso per nos ipsi restituto
et collato li1le se conservare et per eo.s quorum iJnterest observare facere liberam
que ipsi in eo procedendi facultatem concedere modis ·omnibus ,debeatis et tem•a1nini. Secus non facturi presentibus etc.
Datum Albe Iulie etc.
B.C.U.

Colecţii

speciale, ms. 999, f. ,104 -

104 v., nr. 298.

l. Cuvint scris dea.supra rindului.

RELATIONS DE LA COUR DU PRINCE SIGISMUND BATRORYAVEC
LA IDERARCHIE DF.s ROUMAINS DE TRANSYLVANIE AU DEBUT
DE LA DERNIERE DU:ENNIE J)U XVIe Sâ:CLE
(Resume)
L'article renseigne et porte sur trois documents emis vers 1592 pour l'Eglise
<Jrthodoxe roumaine de Transylvanie, dont deux sont des privileges de ;visite ecclesinslli.que, et ae 1rt:Jisicme est 'UIIle ordonnance tde <remise en dtlgnite eoclesiastique
d'un pretre roumain marie une seconde fois apres veuvage. On revele l'appui
lnteresse accordt~ par la cour princiere, et smtout l'abus et l'arbitraire exerces
dan~ l'organisation de l'administration ecclesiastique .orthodoxe, de meme que la
.,.-ave viol'ation de il}autOI"i'te des preliats et des cannons ispecifiques pac '.la cour.
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RELAŢIILE

ROMÂNILOR DIN ŢINUTUL CET AŢII DE PIATRA
(CHIOAR) CU ,ORAŞUL CLUJ IN ULTIMELE DECENII ALE
SECOLULUI XVI ŞI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XVII.

Districtul Cetăţii de Piatră (Chioar) a străbătut evul mediu şi feudalismul timpuriu, pînă în prima jumătate ,a secolului XVII, bucurîndu-se
de o oarecare autonomie ca şi celelalte „ţări" sau districte româneşti
transilvănene şi anume Făgăraşul şi Năsăudul. Importante concentrări
etno-demografice româneşti, 1deosebit de omogene, aceste „ţări" au dăi
nuit prin veacuri de stăpîniri străine păstrîndu-şi structurile lor politice arhaice - voievodatul în Chioar şi Năsăud, boieronatul în Făgăraş
- , instituţii adînc ,înrădăcinate şi deosebit de trainice şi active în lumea
medievidă şi feudală a Transilvaniei, în civilizaţia acesteia'.
Sînt cunoscute realităţile social-instituţionale ale districtului Cet{1ţii
de Piatră ,{Chioar) de la prima atestare a instituţiei voievodale aici în
1367, pînă la marile conscripţii urbariale din 1566 şi 1603, cînd sînt
menţionate douăsprezece, respectiv 5aisprezece voievodate în frunte cu
voievozii lor, conducători cu atribuţii administrative, juridice, fiscale şi
militare, în numele stăpînului feudal al cărui domeniu cuprindea satele
acestui district, grupate în jurul cetăţii Chioar, centrul administrativ al
domeniului 2 •
Clujul ultimelor decenii ale secolului XVI şi primei jumătăţi a secolului XVII era un bogat şi înfloritor oraş liber, vestit prin măiestria rneş
teşugurilor sale şi un important centru convergent de desfacere a produselor de schimb, frecventat de o numeroasă „românime dinafară"
(killso olahsag), cum semnificativ se exprimă documentele de epocă 3 , iar
„românimea dinăuntru", ca să folosim termeni similari, citadină deci,
intra şi ea în ,marea fluctuaţie comercială clujeană care avea largi desehideri europene 4 • O interesantă lume liberă românească locuia între ziduri şi în afara zidurilor sale, alături de saşi, secui, maghiari, prezf.'ntă
într-o diversitate de ocupaţii administrativ-juridice şi militare ca: juzi
~i juraţi ai oraşului, economi sau administratori, perceptori sau strîn-

11.

1 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, Cluj-Napoca, 1986, p. 553 5i 575.
~ Şt. Pas::!U, op. cit., p. 553-558; D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI,
Bucureşt 1968, p. 175; Ibidem ,Jobăgia în Transilvania în sec. XVII, Bucu'rl'':'ti,

I !lllti, I.,

p.

2.

Arh. Stat! Cluj-Napoca, ,Proto::oalele adunălrilor generale (ln continuare:
l'.:\.G.), I/5, ffill!a 17 verso; I'ak„•b E., Kolozsvâr tărtenete, II. Budapest 1•888, 'P· 350.
~ Ioan Fodor Românul (Olah), negustor clujean, în 1636 vindea .boi şi aducea
mărfuri . din Viena. Andrei Teolczeres, român, 'neiUstor clujean, înt're 1611-1613
aducea mărfuri din Polonia {Arh. Stat. Cluj-Napoca, ·Socoteli în continuare:
Soc.: 20/VI p. 12, 29, 3:1, 55; 13a/VI IP· 3 şi 13a/XVI IP· 5.
3
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gători

de dări5, căpitani de străzi 8 şi decurioni7, dieci (posesori ai unei
latine) 8 , străjeri şi comandanţi de străjerie, trîmbiţaşito, negustori11,
nlăcelari 12 , căruţaşi1 3 , ţ:roitori1 4 , tăbăcari 15 , blănari 16 , Olaril7, hornaritB,
calfe de argintari 19 , calfe ţie morari20 , ucenici2 1 , brutărese2 2 , proprietari
de pămînt arabil, de vii şi de grădini! 3 , etc.
Aşa se contura cadrul social şi etno-demografic al celor două entităţi
istorice socio-geografice transilvane: oraşul liber Cluj şi ţinutul Cetăţii
de Piatră (Chioar) în perioada amintită, cînd documentele de epocă consemnează relaţiile dintre românii ,chioreni şi oraşul de pe Someşul Mic,
relaţii a căror prezentare fac obiectul articolului de faţă.
şcoli

Frecvente
municipalităţii

şi caractc-ri~tiicc epoc'ii erau inchiri~nil1e de vite de transportl ale
clujene, pentru multiplele sale nev.oi de cărăuşie şi poştă, atît de

5 Ştefan

Scrcs (Beraru) zis şi Zechy, personaj important al vieţii publice
de Ia cumpăna secolelor XVI-XVII, român (Arhivele Statului ,Cluj-Napoca,
Protocoalele ip'roceselor judecătoreşti - in continuare: P.J. 11/9 p. 303-304, 303
a--<=.), jude prim al Clujului 1n 1600 şi 1602, jurat intre 1588-1599, stringător de
jări şi econom (P.A.G. 1/5 fila 20 verso, 30, 49, 51 verso, 60 verso, 63 verso,
87 verso, 104, 114 verso, 124 verso, 135 verso, 146, 155 verso, 168, 176, 179 verso,
200 verso, 245, 270 verso) şi jude Tegesc in 1609 (Soc. 12 .b/111 p. 133.).
8 Ştefan Bota căpitan ide stradă fo 1586 ,(P. J. II/7 IP· 602).
7 Ioan Bota, decurion (tizedes) în 1593 (Soc. 5/XX. p. 48).
8 Mihai Românul diacul (Olah Mihali deak), menţfonat fa ol592 ,(Soc. 5/XIV.
p. 73), Ştefan Diaoul (Stephanum Literatum, Istwan deak), român, drabant roşu
(P.J. II/8 p. ,145-147).
11 Benedict Bozzasy,
decurion, (tizedes) la Poarta din Mijloc, român (1584)
(P.J. II/7 p. 462-463). Nicolae Românul, drabant, (Garabant) (Soc. 1l3a/XVIII, p. 176)
~lujene

~i alţii.

P.A.G. 1/3 ·(1570), fila 4.
Vezi supra, nota 4.
1i Ioan şi Blaju Bota (P.A.G. I/3 1581 -, fila 244 verso), Ioan Românul în
lfi04 (Soc. II/XVI p. 63), Matei ;Marcu (Marko) in 1647 (Soc. 25a/I p. 319).
13 Iacob Mindru i(Mondro) int're ,1594-1600 (Soc..6/1 p. 11; 9/1 p. 117),
Mihai
Românul diacul în 1592, Grigore ,Românul ln 1598 (Soc. 7/XVI. p. 37), Petru
Românul în 1601 (Soc. 9/XVI p. 73) ,şi mulţi alţii.
14 Ioan Bogdan, croitor (P. J. 11/3 p. 315).
15 Martin Criş'an tKrisa.n), membru al breslei tăbăcarilor in 1513 (Iakab Elek
op. cit. p.
).
1s Irimie Zeocz (Blănarul), român (P.J. II/l'l p. 60~1. 64-65 şi 70).
11 P.J. II/2 (1562) p. 56.
1s Ioan Românul (P.J. II/9 p. 433-4) în 1600, Toma Românul în 1640 (Soc.
23/VII p. 353).
19 Andrei Beleniessi (P. J. 11/6 p. 462-7).
w P. J. 11/9 (1600), p. 241-5: olah molnar legeny.
2 1 P. J. 11/8 p. 145-7: olah Jnast; Soc. 13a XVII p. 5: Jffiu olah.
n Soţia lui Ioan Românul în 1612 şi Ecaterina Românca (Olah) în 1649 (Soc.
13a/I p. 138; 26/II p. 44.)
1t1 Ştefan Seres, Ioan Românul. Martin Bota, Irimie Zeocs proprietar de vie
~i de pămint arabil în hotarul Clujului 1605 (Soc. 'll/XXII, p. 149, 196, 213, 216, 222).
Ştefan Seres, proprietarul unei grădini, împreună cu fraţii săi Petru şi Martin, pe
Calea Turzii în 1~ (P. J. 11/8 p. 229-31).
10
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la românii dim oraş~. rut şi de la cei diln lumea rurală, fie din sait.ele din âmediata apropiereZ, fie din satele sau zonele aflate la o distanţă relativ maTe de
oraşae. ln acest context apare consenmiat în Socotelile oraşului din 8 septembrie
1605 că municipalitatea clujeană a dat şase cai de poştă judelui Caşoviei (azi
Kosice, R. S. Cehoslovacă) p'ină la Zalău, cai care~ au fost ai ,românilor din
ţinutul Chioarului (Kouar videki olahoke) pentru închirierea cărora plătindu-se
3 florini şi 75 de dinari, menţionîndu-se că „de pe aici", deci de mai aproape,
nu s-a putut închiria~. In acelaşi oan, în 12 octombrie, solilor Moldovei veniţi
prin Cluj de la principele Transilvaniei, muni::ipalitatea le-a dat cai de poştă,
care, şi aceştia, au fost ai românilor din ţinutul Chiotarulw (az Keovar videki
olahoke voltanak) 28 • Un alt caz .interesant este cel din 1603 cind municipalitatea
clujeană angaja pe căruţaşii români din ţinutul Chioarului (Keovar videki zekeres
olahokat) cu unsprezece care trase fiecare de cllte opt •boi şi plătiţi cu 11 florini,
pentru a duce :bunurile lui Basta la plecarea acestuia din Cluo 29 • Trebuia să fi
fost un spectacol memorabil pentru clujeni acest convoi al românilor 'Chioreni
format din unsprezece care trase de ,optzeci şi opt de boi. Se remarcă deci faptul
de a fi fost sprijin.ită instituţia municipalităţii 'Clujului şi de românii din acest
ţinut aflat la o distanţă relativ mare de oraş.
Din categoria re1'aţiilo11 de incidenţă juridicii dintre !l"omânii chioreni şi
oraşul Cluj amintim cazul consemnat în Socotelile orajului in 13 februarie 1609
cîn.d erau găzduiţi pe seama municipalităţii pptsprezece români din ţinutul Chi.oa-.
rului (Keouar videkereol) veniţi în Cluj pentru a depune mărturie desigur, ca
şi românii din? (Naţfifaluara) ~hemaţi şi ei in 12 februarie 1609, tot în problema
unui oarecare Spaczai Gaspar ca martori30• Lapidarele notaţii ale Socotelilor nu
dau alte informaţii în acest caz.
Un procurator ,din Cluj pe nume Martin Hidalmassy (sau Martin diacul cum
se întilneşte frecvent în documentele clujene) era apărătorul şi susţinătorul pricinei de judecată a Mariei Italianca (Olaz), soţia lui Iona5 Vaida de Prislop [Bwn),
cunoscut nobil român 3 1, recl•amantă, împotriva lui Si'gismund Bornemiza de Căpîl2 ' De la Ioan Românul în 1595 (Soc. 6/XVII a p. 93), de la Nicolae Românul în
1599 (Soc. ·8/XIII, p. 57), de la un măcelar român în 1604 (Soc. 11/XVI, rp. 156), de
la Toma Românul în 1812 •(Soc. 13a/II, p. 124), de la Gheorghe Românul cizmarul
(Cziszmadia) în 1616 (Soc. 14a/IV., p. 21), de la Grigore Românul 1617 (Soc. 14a/XVIII.
p. 20), de la Ioan Românul 1617 (Soc. 14a/XV'I'l'I, p. 48), de la Dali Românul (Dali
olahet) în 1648 (Soc. 25b{VI p. 726). etc.
23 De la un român din Vîlcele în 3 ianuarie 160·1 (Soc. 9/XVI, p. 53), de la pictorul din Feleacul (Feleki Kep Jro) în 15 septembrie 1602 (Soc. 9/XXVIII, p. 113), de
la Ignat Şerban (Sorban) din Nadăş (Nadason) (Soc. 14a/XVII p. 33), de la un român
din Miceşti (egi Mikesi Olahet) în 1647 (Soc. 25a/1 p. 200), de la un român din Aghireşu (egi Egeresi Olah) tot în 1647 (Soc. 25a/I, p. 568), de la cantorul şi învăţătorul
din Feleacu (Feleki Deak) în 1649 (Soc. 26. VI. p. 395) etc.
26 De l•a iromânii d'i'n Cîmpenii (Topanfalui olahok) in 1602 şi 1605-1606 (So::.
!I/XXX p. 44; 11/XX, p. 86; 11/XXI p, 21), de la un român din Someşul Cald pe nume
Lu::a Pop (Pap) în 1603, 3 ianuarie Soc. 9/XVI, p. 53), de la românii din Abrud
(Abrugj baniay olahok) în 1605 (Soc. 111/XX p. 85), de la Mihai Bogdan (Baghdan) clin
ţinutul (videkbeny) Satu Mare (Soc. 12a/XVI p. 50), etc.
27
Soc. 11/XX p. 85.
2
~ Soc. 11/XIX p. 7. Salina Cojocna, patronată de municipalitatea clujeană,
l'Umpăra un cal de la un român din ţinutul Chioarului (Keouarj videkj olatol) în
lti03 cu 12 florini şi 50 de dinari (Soc. 10/XV p. 212).
9
2 Soc. 11/XVII a, pag. 128.
ao Soc. 12b/IV, p. 298 şi 310.
31 Voievodul Ionaş, înnobilat: Vaida de Prislop (Vaiei.a de Bwn, Vajda cir Kis
llun), diac (Literatus), primea de la generalul Basta în 1'604 moşiile Preluca Mă
ll•ni, Boiu Mare, Şasa, Săcătura, (azi Luminişul), Valea Vacii, (dispărut) şi Jugastra.
Tot în 1604 era vicecăpitan al cetăţii Chioar şi provizor (administrator) fiscal al
domeniului Chioar. In 11 februarie 1609 Gabriel Bathori confirmă dania asupra
Nlllt>lor Şasa şi Frîncenii Baiului.. Dieta din Bratislava confirmă proprietăţile acestui
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na? (Kapolna), pîrit, proces ţinut la scaunul de judecată comitatens Turda in 4 martie
1610. (Interesant este faptul că clujeanul Martin Hidalmassy a fost instituit procurator al lor pe anumiţi ani şi de către alţi nobili ,români şi anume: Francisc
Via.idla de il\.fă'!'gă'U - (Meregyo) în 160'5 şi VlasiJ.e Crainic ide Uiri'sLul de Jos Ladiislau Crainik de Also Orozy ~n '160732). Mantin Hi~dalmassy, 15u;sţin.înd cauza,
spwiea că pîrîtul, Sigismund Bornemiza, în anul 1606, de ziua sfinţilor Petru şi
Pavel, a luat din casa cumnatului reclamantei Simion Zaharia (ZakarW.s), fără
ştirea şi voinţa Mariei Italianca, soţia lui Ionaş Vaida, locuitoare în ţinutul Chioarului (Keovar Videken lakonak) un sarafan albastru ţesut cu f!re de argint, estimat la 300 de florini şi o mantelă clin atlas albastru, îmblănită cu jder, estimată
la 200 de florini, şi. deşi Sigismund Bornemiza i-a ,promis în două rînduri că i
le va restitui, şi la data procesului aceste haine le ţinea la el. Deoarece la cererea
prin judele nobililor nu le-a dat înapoi, le cere prin sdaunul comitatens să le
restituie cu evaluarea lor 33 şi cu pedeapsa ele minor potentia conform legii. Deoarece pîrîtul nu sa prezentat la judecată a fost osîndit după legea~ (deci la pedeapsa propusă de reclamantă prin procurator).
Un caz interesant ele judecată, ţinut la forul orăşenesc Cluj şi în care este
implicat un voievod român din Cheud, sat sălăjean din imediata apropiere a ţi
nutului chiorean se dezbătea în anul 1614. In ziua ,de 3 mai din acel an era arestat în Cluj şi în::-his în închisoarea oraşului un român din Cheud, comitatul Solnocul de Mijloc pc nume Martin Hevesi asupra căruia, în oraş fiind, s-au găsit
monezi false de :! groşi, iar la casa unde acest român (azon olahnal) a tras în
gazdă s-a găsit şi matriţa (Bokor peldazo vassakkal) cu care ar fi bătut (vertelc
volna) manetele false. Fiind întrebat de unde are ·monezile false •a mărtui:'iisit
că i le-a dat în preţul unei vaci voievodul român (Olah Vaida) din Cheud (Kăld)
ceea ~ poate dovedi cu toţi .sătenii, pentru a fi eliberat. A mai mărturisit că el
niciodată nu a trăit din monezi false [adulterina monetat) şi nu a bătut niciodată ducaţi falşi (hamis dutkakat). ln ziua de ,27 iunie 1614 •se făcea ascultare de
martori în Cluj în favoarea captivului (pro captivo) Martin Hei'Lessj. Martorul Lazăr
Luca (Lazar Lukacz) din Traniş, român sălăjean (K'iss Gorosslon lako Olahos
Ember, Zilagyban), iobag, a mărturisit sub jurămînt la prima întrebare că acest
Martin nu a trăit cu bani falşi, iar ;la a doua întrebare a răispuns că acesta nici
nu făcut ducaţi şi că acel care i-a dat monezile acela le-a făcut, şi anume voievodul Stefan ţ.lstuan vaida), iar Martin nici n-a fost .părtaş cu .Pl. Matriţa tle bătut
duc-aţi (Az Dutka vero vassakat), pe care acest voievod Stefan a dăruit-o (Ajandekozta) lw Martin a văzut că a făcu:ti-o voievod\Jil Ştefan şi nu s1Jie '5ă-i fi ilnt.erz>is
nimeni acest lucru în sat. Martorul Ioan Surduc (Szurdok) din Traniş, român sălă
jan (Olahos Ember Zilagyban), iobag, a mărturisit că matriţa de bătut ducaţi voievodul Stefan i-a dat-o lui Martin ca aldămaş (Adolmas kozben) la cumpărarea
vacii, Martin însă nu .a trăit din monezi false. Acest ,Martin Heuessj, de loc din
Cheud, român de neam (Ez Heuessj Marton pedig Koldj fi olah nemzet) nu fost
niciodată argintar (nem volt soha ăttuesi) a fost chiar în oastea de haiduci (haidusagon .Tart). Şi martorul Crăciun Sipos (Flueraş) din Soimuşeni (Sollyorrwsson
lako) mărturiseşte că acest .voievod (ezen Vaida) i-a <lat „fierul" (de bătut monezi)
(Az vassat) Jn dar lui Martin. Aceleaşi mărturii pentru Martin le prestează sub

nobil român. A fost căsătorit cu Marinca, văduva fostului domn al Moldovei Ştefan
Răzvan (V. Hossu, în Acta MP 7, \19'83, p. 636; Idem. în Acta MP, B, 1984, p. 29:1-4).
a2 Arhivele Statului Cluj-Napoca Prefectura Judeţului Cluj, Protocoale tle judecată I/la p. 3 şi 43.
3 J Caracteristică uzanţă juridică a justiţiei feudale transilvane: dacă bunurile
cerute înapoi prin judele nobililor de către reclamant nu se restituiau, acestea se
cereau prin scaunul de judecată comitatens care obliga pe pîrit să le restituie împreună cu valoarea acestora. In cazul de faţă cele două haine trebuiau restituite
împreună cu suma de 500 de forini şi cu amenda prevăzută acelor de .silnicie mică
(minoris potentia) (Vezi cazuri similare la 'Vasile Lechlnţan, Cnezi şi juzi din Cîm:i;ia Transilvaniei în procese judecătoreşti la scaunele comitatense Cluj şi Turda
în prima jumătate a veacului al XVII-Zea, în AIIA, 27, 1985-1986, .p. 137-160).
3

~

Arh. Stat Cluj-Napoca, Fondul Comitatul Turda, Protocoale, 3 p. 82.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Relaţiile românilor diin Chioar cu ·Clujul în secolel XVI-XVII

321

jurălhînt ~i martori°i Luca Mărcuş i(Marlws . Lukacs) din Traniş, Dan Andrieş (?)
( Andresch) din Şoimuşen'i şi Dumitru Mărcuş (Markos Demeter), român din Traniş
(Kis Goro.doj olah), iobagi35.
Numrroase servicii şi ,găzduiri rezultate din obligaţiile privind poşta ţării şi
a principilor a::ordate de municipalitatea clujeană unor voievozi, nobili şi libertini
români cliioreni, curieri poştali, la trecerea acestora prin Cluj, sînt consemnate
în So::oldik oraşului. Cunoaştem din conscripţiile de epocă faptul că pe domeniul Cl1ioarului existau alături de .,iobagi foarte mulţi -libertini <Şi mici nobili
români sau „nemeşi", cum li se spuneau în epocă (stare socială devenită atunci
patronian al numeroaselor nume chiorene.) -In rîndurile nobilimii este cunoscut
faptul c[t au fost asimilaţi mai ales voievozii. Conscripţia domenială de la 1603 înregislrn în Chioar alături de ,::ei 113G 'de iobagi 'Şi 87 de libertini şi 26 de preoţi în
83 ck sate, iar conS>Cripţia de la 1647(?) înregistra în cele 39 de sate cite ·Cuprindea
atunci domeniul 688 de iobagi <;;i 22:! de libprtini, ca Î!1 lG:Jl urbariul Chioarului
totalizînd 4-1 de sate să consemneze 783 de· iobagi şi 270 de libertini36 • In •categoria libPrtinilor intrau desigur şi voievozii, nobili şi micii nobili de pe domeniu37. Inţelesul instituţional al libertinului este cel de om scutit de prestaţii
iobăge!)li pdntru a face alte servicii feudale, obişnuit sau în .primul rînd servicii
militare 38 şi. administr'ative şi vom vedea din exemplele ,care urmează că îndeplineau fr(>cvent şi servicii de cărăuşie şi poştă princiară, datorie pe care o găsim
menţionată şi în conscripţia ,de la 1566 a domeniului Chioar 39 • Libertinii, voievozii
şi sluji lorii 40 aparţinători de cetatea Chio'ar arpar în .Socotelile oraşului Cluj cel
mai fr,'cvent ducînd scrisori principilor transilvani (stăpînii domeniului începînd
cu a doua jumătate a secolului XVI) de la ~ăpitanii cetăţii. Ei se mai întîlnesc
Rici. şi escorflind robi, ducînd bani şi diferite bunuri şi animale principilor ca:
sl_[mini, 1piei de ·animale ,sălbatice, cai, ogari, şoimi şi corui etc. Apar în Socoteli
~i făcîncl cărăuşii: aduceau litargă necesară construcţiei bisericii de pe Uliţa Lupului în Cluj, ducPau cositor spre Alba Iulia, ·instrumente de ,bătut monezi etc.
Obişnuit veneau ::ălări cu caii lor, aşa cum reiese din Socoteli. In afara referirilor
directe cînd -sc menţionează clar că libertinul chiorean găzduit de oraş era român,
ca în cazurile lui Kelemen Gy6rgi (olah szabados), Nicolae Românul (olla Miklos),
Mariaş Românul (Ola Ma;aras), Stefan Românul (ola Istuan) .Ignat Românul (olah
Jgnat), sau cum este cazul voievodului (waidat) Gheorghe, elementul românesc se
poate identifica uşor şi prin numeroasele (pre)nume caracteristice româneşti ca:
Florian, Lupşa, D'an, Buteanu, cunoscută familie de voievozi şi nobili români din
Şomcuta Mare, Fătu, Costea, Ieremia
(Ieremia), TeOdor (Theodarus), T.ripan,
Ignat (Jgnat), Andreica, Ioan (Iuuon, Ioan), Silna, Triful, Marian, Drag etc. Numele Nemeş cora p'atronimul caracteristic românesc în epocă atribuit nobililor români. Deşi mulţi libertini rbmâni chioreni apar în Socote~ile oraşului cu nume
maghiarizate rpotrivit uzanţei .generale în epocă, etnia lor reiese şi din faptul de a
l'i ţinut „l0ge românc"ască" în timpul găzduirii lor în oraş, pO'Stind în zilele de
vinPri' ', C<'ca cc obliga municipalitatea să procure •alimente de post pentru a-i găz
dui după legea lor alimente uneori mai scumpe decît cele obişnuite.
3'

P. J. II/11 p. 169-172.
D. Prodan op. cit. p. 2-ti.
Semnificativ este cazul lui Thoma Butean, nobil şi voievod din Şomcuta Mare,
tr<'cUt în Socol<'lile oraşului Cluj drept libertin. Vezi tot în Anexa şi cazul lui Mihai
J.rngiel trecut în data de 12.VIII. 1636 nobil din Chioar, iar în data de 14.VIII.1640
<'\11• trecut drept libertin.
38 D. Prodan, op. cit. p. 97.
3" D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, II, Bucureşti 19G8 p. 179.
• 0 Slujitori români locuitori în cetatea Chioar, desigur libertini, mici nobili şi
drnhanţi sau soldaţi (străjeri), formînd garnizoana cetăţii, sînt atestaţi documentar
l11r.:1 din 1479 şi se aflau în slujba castelanului Dragffi (din neamul lui Drag, stră
rno~ul acestuia voievod şi nobil român), cînd se pomenea de slujitorii acestuia
111•rnn Walachors ipsorum în pertinentys annotati castri rezidentis (Maria Szent1111orm1i, Kbvâr videkenek târsadalma, Budapest, 1972, .p. 26).
"' Despre familia Butean vezi A. Rusu, în Acta MP, 7, 1983, p. 207-210.
'" „Legea românească" cu referire la postul ţinut în anumite zile ale anului,
36
37

'!I ·- Acl<l Mvsei Porolissensis -

voi. XII/1980
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Prezentăm în ordine cr.onologică, extrase din mai multe registre de Socoteli4a,
serviciile şi găzduirile acordate de municipalitatea .clujeană libertinilor Iii sluji- ·
torilor ap·atţinători de cetatea Chioar trecuţi prin Cluj în perioada ultimelor decenii ale secolului XVI şi primei jumătăţi a secolului .XVII:

Data
găzduirii

1
1585,
IO.XI.

1592,
12.V.

Numele şi calitatea celui găzduit.

2
Iacob
Weres
cu încă unul,
libertini
chioreni.
Nicolae Florian
(Florj), cu încă
11.

Locul <le
unde
vine.

Serviciul în care
se află şi autorizaţia

princiară

Destinaspre
care se

ţia

de trecere.

îndreaptă.

3

4

5

(Chbar)

A adns în contul
principelui" în 2
sănii 1000 de taIeri, 20 de slănini,
untură, etc.

Serviciul sau găzduirea acordată
acestuia de către
municipalitate.
6

Alba
Iulia.

3 căruţaşi angajaţi
de muncipalitate
duc pină la Tur<lo
bunurile aduse.

Chioar.

Municipalitatea a.11gajează pentru ei
căruţaşi pînă la Dej.

constant şi frecvent vinerea, o găsim consemnată in documentele clujene în registrul de Socoteli din 1599 (Soc. 8/XIII. p. 11) cind în dreptul zilei de 11 aprilie se
nota de către econom că a găzduit cu peşte (deci nu cu carne), pline şi vin, pe Ştefan
Szilvasi (de Silivaş), sosit în poşta principelui (Andrei Bâthori). deoarece acesta a
ţinut lege românească (mint hogi ola teoruent tartot). „Legea românească" în raport cu cea maghiară, tot în privinţa postului, reiese clar şi din cazul găzduirii de
către municipalitatea clujeană a solilor români (munteni) din 17 martie 1619 şi
anume: a solului principal împreună cu încă 22, a postelnicului Apostol (Poztelnik
Apostolnak) cu încă 16, a comisului Todor (Todor Comissulnak) cu încă 7, a logofătului Majra (?) (Majra Logofetnak) cu încă 7, a cămăraşului Neagu! (Nagul Camarasulnak) cu încă 9, a comisului Jeneo (?) (Jeneo Comissulnak) cu încă 5, a pitarului Todor (Pitarul Todornak) cu încă 15, a logofătului Voicu (Vojko Logofetnak)
cu încă 8 şi a celor 8 dieci. Tuturor li s-au dat alimente de post (beojti elcseget),
fără carne, excepţie la 4 dieci din cei 8, care, fiind maghiari (negie magiar leuen),
li s-au dat carne şi pui (Soc. 15a/XI ip. 23-35). Cu alimente de post sint găzduiţi de
economul oraşului Cluj şi slujbaşii principelui (Gheorlthe Rakoczi I) şi anume: Stefan Keover (Chiorean), sosit in Cluj în 3 octombrie 1636 împreună cu Toma Crăciun
(Karachon) din serviciul poştei româneşti din Muntenia (Olah Posta Hauassalfelăldj)
(Soc. 21a/II. p. 171) şi Gavril Kover (Chiorean), nobil, sosit în Cluj în 30 octombrie
1648, însă slujitorilor acestuia li s-au dat carne. (Soc. 25/b/VI. p. 292). In 1642. în
ziua de 12 decembrie, soseau în Cluj, în drum spre principe (Gheorghe Rakoczi I),
Ioan Demon şi Iacob Horuat cu poşta de la voievodul Munteniei, în aceeaşi zi cu libertinii chiqreni Simion Csjokmani şi Mihai Nemeş (vezi Anexa) serviţi şi unii şi
alţii cu alimente de post. Muntenilor, deoarece au postit (mivel beoteoteok), li s-au
dat: somn sărat, oţet, usturoi, pîine ~i vin, însă în 14 noiembrie cînd au trecut iarăşi
prin Cluj au fost găzduiţi cu carne, pîine şi vin. (Soc. 23/X, p. 289 şi 293).
43
Soc.: 3/XVIII fila 10; 5/XIV p. 148; 6/VI p. 13; 6/XVII a p. 63; 7 /XIV p. 109~
7/X p. 14; 7/XII p. 86; 8/XVIII p. 89; 8/V p. 125, 136, 163; 14 a/XVII p. lG; 15
b/IX p. 23, 76; 16/XXI p. 6; 21 a/II p. 384, 388, 391, 395-397; 21 a,/II p. 159, 408-9,
425, 438, 440; 21 b/III, p. 10, 17, 82, 84, 93; 21 b/V p. 89; 22/II p. 13-14, 37; 21 b/V
p. 134; 22/II p. 122, 131; 21 b,'V p. 194; 23/VII p. 72-3, 110, 223, 245-6; 23/IX p. 62,
114, 122, 152, 165; 23/X p. 83, 124, 126, 144, 289, 295; 23/XI p. 53-4; 59, 92, 95; 109;
113, 121, 123, 187; 24/Ib p. 9-10, 56, 99, 110, 440; 24/IV. p. 80, 84, 90, 137, 162„
180-181, 186-187, 19'1, 211-212; 24/XV p. 69. 94, 116, 139, 199, 302, 542, 267; 25a/I
p. 175, 421, 423, 428-9, 552, 560; 25b/VI p. 197, 204, 211, 242, 516, 565, 572.
4" Apelativul Urunk Domnul nostru, se folosea exclusiv pentru principe Îll
Socotelile secolelor XVI-XVII, de acePa a fost înlocuit în Anexă cu cuvi1T1TUh
principe,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Relaţiilt-

323

românilor din Chioar cu Clujul în secolele XVI-XVII

(Continuare)
1
1594,
28.IX.

1595.

1597.
5.X.

I

I

2

3

I

4

I

Voievodul
Gheorghe
(GyMgy
Waidatj,••a

5

(Chioar)

aparţinător de
Chioar.
Martin Butean
(Bottyani),
slujitor chiorean.

!11

poştă.

Teodor Butean
(Bottian).
slujitorul lui
Cristofor diacul. u
Martin Florian,
slujitor al prindpesei".

(Chioar)

1597,
13.XI.

Toma Nagy,
slujitor chiorean.

(Chioar)

1598,
30.I.

Marian Tiwadar,
slujitor al prindpesei, cu încă doi.

1598,
15.II.

Toma Butean
( Bottjan)" libertinul lui Cristofor
diacul.

(Chioar)

1598,
21.I\'.

Ioan Varaliaj 48
(din Văraiu) slujitorul lui Cristofor
diacul.

(Chioar)

1597,
27.X.

(Chioar)

(Cluj)

A făcut tirguieli
în numele prindpesei (luminări şi
altele).

(Chioar)

I

6

Este plătit
de
municipalitate căruţaşul Ioan Iller
cu 1 fi. pentru al
duce pînă la Dej.
Este plătit cu 50
de dinari căruţaşui Mihai Botos,
care l-a dus cu 2
cai pînă la Turda.
Este plătit cu 1 fi.
Luca Zabo care
l-a dus cu 2 cai
pinl la Dej.
Este plătit Ioan
diacul ( deak j pentru a-l duce cu 4
cai pînl la Dej.
Este plătit
Gheorghe Zigiarto
cu 1 florin pentru
a-l duce pînă la
Dej.
Este plătit Ioan
diacul pentru a-i
duce cu o sanie cu
4 cai pînă la Dej.
Este plătit Ştefan
Pap (scris în alte
locuri Pop) cu 1
1 fi. pentru a-l
duce cu 2 cai de
poştă pînă la Dej.
Este plătit Ioan
Acsj cu 1 fl. pentru a-l duce pină
la Dej.

Ha In 1592 un voievod Gheorghe era în Glod unde deţinea şi o moşie (J. Kadâr,
Szolnok-Doboka vcirmegye monogrciphicija). VI., Dees, 1904 p. 124). In 1603, în Copalnic-Mănăştur era voievod Gheorghe Pop (D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în
.sec. XVII, I, Bucureşti, 1986, p. 2).
45
Voievodul Teodor Butean a fost înnobilat de Gabriel Bathori în 1608 (V. Hossu,
în ActaMP, 8, 1984 p. 262. Cristofor diacul sau Cristofor Kereszturi (Diach) era
căpitan al Chioarului, catolic, prieten al iezuiţilor care locuiau în Cluj (Călători
străini despre ţările române, III, Bucureşti, 1971, p. 57 şi 729).
~ 6 Este vorba de Maria Cristierna, arhiducesă a Casei de Austria, nepoata lui
Rudolf al II-iea, soţia principelui Transilvaniei Sigismund Bathori, retrasă în Chioar
(Călători străini despre ţările Române, III, Bucureşti, 1971, p. 731).
47
Toma Butean, nobtiil şi voievod dim Şomcuta Mall"e, era fiJul cel mare al lui
Dan Butean, voievodul Şomcutei Mar~ ÎIIl perioada 1545-1566. (A. A. RtIBu, loc. cit„
p. 207-210; Ş. Pascu op. cit. p. 163).
48
In 1609 în Văraiu era un voievod pe nume Ioan Nemeş sau Dan (Maria
Szentgyorgyi, op. cit„ p. 88).
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(Continuare)
1

1598,

1617,
23.II.

1621,
I.VI.

I

2

I

Teodor Butea.n
( Bottjan), libertinul lui Cristofor
diacul.
Gheorghe Fătu„
(Fattiu) cu încă
unul.

3

I

4

I

I
Chioar

Ioan DemeterH
slujitor chiorean.

In

5
(Chioar)

poştă.

I

6
Este plătit Iacob
Faaltma
pentru
a-l duce pînă la
Dej.
4 pîinişoare de 4
dinari, 3 pfunzi de
carne = 6 d. o
cană şi 1/2
de
vin= 15 d. ovăz
din al oraşului o
mierţă (veka).
~lineare-băutură=

Alba
Iulia

= 7 1/2 d.,
mierţă ovăz

şi 1/2
din al

oraşului.

1621,
6.VIII.

2 libertini
chioreni.

1624,
4.II.

Simion Lupşa,
slujitor chiorean,
cu încă unul.

1624,
5.. II.

„

1636,
2.VII.

1636,

IO.VII.
1636,
12.VII.

1636,
20.VII.

(Chioar)

Duc guvernatorului Transilvaniei
2 corui ( karult)

Alba
Iulia.

Mîncare-băutură=

..

= 6 d.
4 pîinişore de 4
d., 2 pfunzi de
friptură =
4 d.,
o cupă de vin =
= 6 d., o _mierţă.
de ovăz = 9 d.
3 pîinişoare = 4 d.,
2 pfunzi de carne =
= 4 d., o cupă de
vin= 6 d.

Costea Nemeş
Chioar
(Nemes. Koszta),
libertinul principelui (Urunk)
Petru V aralliay
(din Văraiu), împreună cu încă unul.
Petru Nemeş 01 ,
libertin chiorean
cu încă unul, au
sosit înapoi.
Ştefan ( Stephan),
libertin

Salvconduct

Mîncare-băutură=

11 l /2 d. şi pentru
nu i s-a dat
cal de poştă i se
dă ovăz --· 4 d.
că

Mîncare-băutură=

23 d.,

ovăz

= 4 d.

Mîncare-băutură=
23 d., 1/2 mierţă
ovăz= 4 d.

Chioar

Merge cu serisori spre principe (Gheorghe
Rakoczi I)

Mincare-băutură=

11 1/2 d.

" 9 In 1609 era înnobilat ele• către Gabriel Ba.thori Petru Fătu (Fattyu) ~i fii sai
Gheorgi1e şi Lu~a din Vad în două case nobiliare (J. Kâdâr, op. cit., V, Dec-<;, 1902,
p. 535).
5
~ In 1566 era o familie în Cerneşti românească Duma zisă şi Demeter (D. Prodan, Iobăgia în Tflan~ilvania în sec. XVI. II., Bucureşti, 1968, p. 174). ln 1603 era o
familie Pop-Demeter în Româneşti înnobilată atunci de către Gabriel Bathori (V.
Hossu, op. cit., p. 263.)
51 Este vorba evident de „nemeşul" Petru din Văraiu care plecase din Cluj
îo IO.VII. şi se întorcea in 12.VII.
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Chioar cu Clujul în secolel XVI-XVII

(Cc;itinuare)

1
1636,
23.VII.

!h:36,
24.VII.

I

2
Ioan Kaszoni,
slujitorul căpitanului.

Lazăr

. Diacul
(Lazar Deak),
libertin, împreună
cu ,altul.

1636
Mihai Lengiel,
12. VIII. nobil chiorean
( Keouari Nemes
Ember), cu încă
unul.

·1636,
9. IX.

Petru Goczi

I

3

„

I

4

I

5

6
Mîncare-bău tură=
23 d. şi pentru cil

Merge spre
prmcipe.
salvconduct.

nu i s-a dat cal <le ·
poştă:
o micrţi'1 '
ovăz= 8 <l.
l\Iîncare-băuturi1 '~
23 d. şi l /2 mierţă
ovăz= 4 d.

"

"

I

Două

(Chioar)

pîinişnare

=

2 d„ 3 liHe de
carne= 4 !,''.!. el, o
'cupă de YÎll rlin
al oraşului, cal de
poştă pînă he Turda i:;i l /2 mierţă ovăz= 5. fi.
Chioar

D11ce scrisori
principelui.
(Gheorghe
Rakoczy I)

llfuncaczi

Mîncarc-bfintltr~

- 11 l /2 d. şi cal
d.e poştă închiriat
de la clujeanul
Gheorghe Doba,
pînă
la Turda,
acesta fiind plătit
cu 50 d. pentru că
' a adus calul înapoi cu alt cal al
său.

1686,
12. IX.
1636,
27. IX.

Ilie (III ies) libertin chiorean.
Ieremia ( J eremia), .libertin, cu
încă unul.

Vine de la
principe.
Salvconduct.
Chioar

1636,
21. XI.

Gheorghe VyheUy, slujitorul căpitanului Chioarului Reot Orban•a cu încă
unul.

(Chioar)

1636,
28. XI.

Ioan N agi, slujitorul căpitanului,
cu încă unul.

Chioar

Chioar

şi

l /2

văz=

:În ta-

Merge spre
principe.

băra

Salvcoaduct.

principelui.

„

Mîncare-băutură

mierţă o15 l /2 li.

4 pîinişoare, peşte
must=
= 4 d„
10 d„ ovăz pentru caii lor = 4 d.
4

pîiuişoare, peşte

sărat

= 20 d.

I
"

6 pîinişoare, I
pfund peşte sftrat
= 8 d„ o cupr1 şi
jumătate
de Yill
= 29 d.

5 2 R:itt Orban era v;ice::ăpitan al Caşoviei (azi KoSice, R. S. Cehoslovacă în
anul 1623 (SoC'. 16 /III p. · 52), ilar în 1632, acelaşi Reott Orban era căpJ;an (Sec.
19/II p. 29). ,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Lechinţan

V.

326

(Cont.inuare)

I

l

I

2

3

Ioan 1'.·agi, slujitorul căpitanului
Chioarului Re<ltt
Orban, cu încă
unul.

Alba
Iulia

1636,
Gheorghe Szabo 53
30. XII. şi Martin Danys,
libertini.

Chioar

1636,
11. XII.

1637,
5. I.

1637,
8. VII.

4

I

5

Salvconduct.
(Chioar)

1637,
24. VII.

pîin~oare,

pfunzi

2

carne d~
3 d. vin -=

II
I

18 d.

Gheorghe Szabo
Martin D11nys,
libertini

(Chioar)

„

pîinişoare = 4
d„ 2 livre peşte
sărat = 16 d., vin
= 12 d. şi ovăz o
mierţă = 9 d ., ••

Duc scrisori
principelui.

Vin ele la
principe
(Gh. Rakoczy
I)

Costea Nemeş
( N emes J(osta),
Gherghe Danys,
Ştefan Szabo,
libertini chioreni.

şi

Gheorghe Bordoş 55
Pavel Nagj,
libertini chioreni.

Alba
Iulia

Gheorhe Danys

Hust

şi Ştefan Szeoczi 58 , împreună
cu încă 2, liber-

6

4

4

Chioar

4 plinişoare = 4
dinari, carne de
vită = 3 d„ vin =
12 d.

Duc un rob
(egy Rabat)
principelui.
Salvconduct.

6 pîinişoare = 6d
d„ o scrumbie =
5 d„ prune fierte
(feiltt szilvdt) =
4 d. vin= 24 d„ o
mierţă
de ovăz
cailor rar = 12 d.

Aşteaptă

6 pîinişoare, =
6 el„ carne = 8 d„
vin= 36 d.

scrisori de la
principe.
1637,
11. VII.

I
vită =

şi

1637,

I

(Chioar)

4 pîinişoare 4 d„
2 livre de carne =
4 d„ vin= 12 d.

Duc scrisori
principelui, şi
multe altele.
Salvconduct.

4 pîinişoare, carne -·- 8 d„ vin =
12 d.

Duc scrisori
Salvcontluct.

4 pîinişoare (keoz
cipot) din ale ora2 pfunzi
şnlui,
carne = 3 d„ o
cupă de vin = 8 d.

tini chioreni.
1637,
27. XII.

Grigore Peter"
Szabo,
slujitori în Chioar.
şi Ştefan

~3

I
I
I
I

Familie de nobili români Szabo era în Topliţa, unde aveau o porţiune de
în 1651. (J. Kadar, op. cit„ II, 1900, p. 552).
Jl Scris lateral: egi tjukot (un pui) şi şters de aceeaşi mînă .
.-,;; O familie Bol"te zisă şi Hossu era în Mesteacăn (Maria Szentgyorgyi, op. cit„
p. 54).
;;u Un Dumitru Szăcs (Blănarul), fost ţăran in Văraiu, a devenit nobil căsăto
rindu-se cu o mobilă în Lemniu, locuind acolo (Maria Szentgyorgyi, op. cit., p. 57)
1
•
Un Clemente Peter era voievod în Lemniu, înnobilat în 1608 de principele
Gabriel Bâthori primind şi mo-:;iile Cueiulat şi Cozla (V. Hossu, loc. mit„ p. 262).
moşie
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(Continuare)
1
1638,
13. II.

I

I

2

3

Gheorghe Foris
Szabo
libertini chioreni.
Ştefan

---Chioar

1638.
22. II

Dumitru Nagi,
Gheorghe Szabo,
Teodor (Theodorus) libertini.

163R
11. IV.

Samoilă (Samuel),
Szabo cu încă
unul.

1638,
3. VIII.

Libertinul
sau slujitorul lui
Reiitt Orban, cu
încă 4.

Ioan Pop (Pap)
1638,
16. VIII. cu încă 4.

1638,
21. IX.

1638,
27. IX.

Grigore Peter cu
unul.

„

4

I

5

I

6

Duc (sau aduc)
(vagi hoztak)
scrisori princepelui.
Salvconduct.
Trebuie ·să aştepte „aici" (în
Cluj) o zi şi o
noapte.

6 pîini = 6 d., 5
livre de carne, =
10 d., vin = 16 d.

Duc unele şi
altele (egiet
mast). Salvconduct.

6 pîinişoare din
ale oraşului (vârosit), carne =
6 d. vin -- 16 d.
caras
(karaszt)
din al oraşului.

Duc scrisori
principelui.
Salvconduct.

Alba
Iulia

4 pîinişoare = 4
d., 2 pfunzi came
= 4 d., 2 cupe de
vin, pui (Tyuk),
Li s-a dat un cal
a lui Ioan Colosi.

(Chioar)

Duc bani, principelui ( penzt
viznek Vrunk
eo Nagysaganak) Gh.
Rakoczy I)

10 pîinişoare, 6
livre de carne =
9 d., vin = 18 d.,
luminări
( giortiak Jwgi czir halt)
= 2 d., furaj 2 mierţe = 36 d.

Chioar

Umblă în
treaba principelui. Salvconduct.

10 pîinişoare,
2
livre somn (Harcziat) = 12 d.,
ceapă = 3 d., oţet
= 10 d., vin = 18
d.

„

Merg cu serisori spre principe.
Salvconduct.

4 pîinişoare = 4
d., 2 pfunzi carne = 3 d., o cupă
de vin = 6 d., o
mierţă furaj = 14
14 <l.

(Chioar)

Duc scrisori
principelui
(Vrunknak)
(Gh. Rakoczy
I)

4 pîinişoare, 2
carne, 2
pfunzi
cupe de vin= 19 d.

încă

( ?)•• (şi)
Iacob Pop (Pap)""
libertini chioreni.

I

s& Rupt cca. 1/3 cm. (decupat cît a cuprirus pr1mul nume).
~ 9 Iacob PQp din Mesteacăn a fost înnobilat 1631 de Gheorghe Rakoczi I la :rvlecliaş fii stăpînPa moşia Mesteacăn, în acel an împreună cu o altă familie nobilă
românească ~i anume familia Hossu (J. Kadar„ op. cît., V, l 1902, p. :458).
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(Continuare)
I

I

1

I

2

3

,1

4

I

5

I

6

;

1640,
' 10. IV.
'

Gheorghe Korbaczi cu încă 5, slujitori în' Chioar.

Chioar

Duc ·scrisori
principelui.
·salvconduct.

8 pîinişoare =
8 d., 6 livre de carri.e. --- 12 d„ la 3
slujitori pentru că
postesc (carne nu
mînîncă): scrumbie sărată 3 livre
= 18 d. şi varză
murată = 6 d„ 3
cupe de vin == 18
d. 3 mierţe ovăz
30 d.

=

1640,
12. IV.

„

:.Iihai Nagy
din Făgăraş,
( F ogarasi) ,
Mihai F ator şi
Ignat (]gnat)
F ator'°, slujitori
ai judelui domnesc din Chioar
(Keouari udvarbiro)

peşte sărat, varză

1640,
10. VIII.

Ştefan

incă

Topliczaj 61
cu
trei, libertini.

6 d„ 3
6 d„
2 cupe de vin =
12 <I. şi furaj =
20 d. pentru că nu
li s-a dat cal de

I

Todor Grecul
(Tliodor Georeiigh)
în poştă cu stema
ţării cu 2 libertini
chiorcni.

Topliţa)

Carne nu au mincat deoarece · au
postit; 3 livre de
murată =
piinişoare

1640,
18. IV.

(din

"

=

.poştă.

..

3 pumşoare = 6,
6 d„ vin 1 1/2 cupă, ovăz l/ 2 mierţă = 5 d.

(Chioar)

Merg spre
principe, duc
scrisori şi o
legătură, dar

ei
nu ştiu nimic
ce este în ea.

4
6 pîinişoare,
livre de carne, 2
livre peşte sărat
= 2 d„ (deoarece carne nu mănîncă), 2 cupe de vin
= 16 d„ castraveţi muraţi. 7 d o
mierţă ovăz = 10
d. şi iarbă pentru caii lor din a
oraşului.

Probabil Fătul.
Stefon Topliczaj (din Topliţa) pu1Jea fi noibillul. 1!"omân Ştefan Dragoş, înnobilat împreună cu Lupu .Dragoş in casa lor din Topliţa, situată intre casele altor două
familii de nobili români de arollo şi anume Szabo şi Damian (J. Kadar, op. cit., VI,
<iJ

Gt

lU04, p. 552).
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I

1

I

2

Grigore Pop
1640.
11. VIII. (Pap) e2 cu încă
unul, libertini
chioreni.

Mihai Lengiel,
1640,
14. VIII. libertin chiorean cu încă doi.

1641,
6.I.

Daraboş
împreună cu încă

Ioan

3

I

4

I

5

I

6

(Chioar)

Duc scrisori
principelui
de la vicecăpitanul Ştefan
Katona.

Deoarece
carne
nu mănîncă, 3
livre peşte = 18 d.,
4 plinişoare, 2 cupe
de vin = I2 d. o
mierţă ovăz, (pentru că nu i s-a <lat
cal de poştă) =
IO d.

(Chioar)

Duc scrisori
principelui.

Deoarece
carne
nu mănîncă, 3
livre peşte = 18 d.,
6 pîinişoare = 6 d.,
3 cupe de vin =
d. şi pentru că nu '
li s-a dat cal de
poştă: fin <lin al
oraşului şi o mierţă de ovăz = 10 d.

Merge spre
principe.
Salvconduct.

4 pîinişoare-c 8 d.,
4 livre carne =
8 d., vin = 20 d.
şi pentru că nq li
s-a dat cal de

I

Chioar

unul.

poştă:

ovăz=

1641,
10. IV.

Ştefan

1641.
17. IV.

Doi libertini

Pop
(Pap) Ştefan
N agi, libertini
chioreni
aparţinători

„

Salvconduct.

de

Chioar.

mierţă:

II d.

4 pîinişoare -- 4
d., mazăre cu ulei
= 4 d., o cup{i

l-Ierg spre principe cu serisoare. Făgăraş.

Făgăraş

o

Făgăraş

(Chioar)

de vin = I6 <l.
4 pîinişoare = 4 el.,
peşte sărat --- 6
<l., o cupă vin
-- 8 d şi 1/2 mierţr1 ovăz = s d.

Grigore Pop din Copalnic-Mănăştur a ajuns jude al nobililor în ţin~1tul Cede Piatră (Chioar) în 1663. Semnificativ pentru continuitatea spiritului de autonomie al a::estui străvechi district românesc este faptul că după desfiinţarea voievodatelor şi înfiinţarea şpanatelor sau a cercurilor aici începînd cu prima jumătate
a secolului XVII au fost aleşi in rîndul juzilor nobililor o serie de nobili români
chioreni. Acest fapt se poate demonstra cu o serie de nume: în 1649 jude al nobililor ţinutului Cetăţiii de Piatră era Mihai .Şerban (Şorban). în 1663
jude al nobililor era Grigore Pop cel amintit mai sus, în 1672 jude al
nobililor acestui district (eiusdem Districtu) era Nicolae Fătul (Fatul) din Coltău, în
1679 Zaharia Bretan din Coaş era jude al nobililor. în 1683 Vasile Buda din Remetea era jude al nobililor, în 1701 Vasile Miclea (Mikle) era vicejude şi 1703 era jude
al nobililor în 1708 Ioan Bretan era jude al nobililor, în 1724 Petru Voievod (Vojvod)
din Vad era jude a1 nobililor, etc. (J. Kadăr, op. cit., VII, 1905 p. 349-350; Maria
Szentgy6rgyi, op. cit„ p. 34). Fraţii Pop din Copalnic-Mănăştur au fost înobilaţi în
1608 de Gabriel BathmL, cîind au mai primit şi moşia Trestia (V. Hossu, loc. cit.,
p. 262).
.
G2

tăţii
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I

1
1641,
12. VII.

I

2
Doi libertini
chioreni dintre
care cel mai mare: Nicolae
Românul (olla
Miklos).

2
Chioar

I

I

4

5

I

6
4 pîinişoare -= 4d.
2 livre carne = 7
d„ vin = 24 d. o
mierţă
ovăz
=
12 d. (pentru că
nu li s-a dat cal
de poştă).

Salvconduct.

0

4 pîinişoare, 2 livre carne, = 7 d,
vin= 20 d.

1641,
Un libertin chio22. VIII. rean, cu încă
unul

(Chioar)

1641,
2. VIII.

(Chioar)

Au dus litargă
(Gletet) necesară bisericii
din Uliţa
Lupului (din
Cluj).
Salvconduct.

Cluj.

4 pîinişoare = 4 d„
came două livre
= 4 d., bere (szalad sere) = 6 d.

1641,
Doi libertini
12. VIII.
chioreni.

(Chioar)

Duc corui
( karuly mada· rokat) principelui. Salvconduct.

Alba
Iulia.

4 plinişoare = 4 d.
4 livre carne, o
cupă de vin = 16
d.

1641,
25. IX.

Doi libertini

Chioar

Duc scrisori
principelui.
Salvconduct.

4 piinişoare•a 4 d„
2 livre carne =
3 d., vin = 24 d„
ovăz= 30 d

1641,
18. XI.

Petru Nagy"'
cu încă unul.

„

Salvconduct.

4 plinişoare = 4 d
2 livre de carne =
3 d., vin= 8 d.,
1/2 mierţă ovăz
= 7d.

Ioan Bama şi
Andreica Pop
(Pap A ndreka)

plinişoare = 4 d.
varză în ulei (Ola-

1641,
Simion Csjokmani
12. XII. (din Ciocmani) şi
Mihai Nemeş,
libertini chioreni.

(Chioar)

1641,
16. XII.

Iacob Pop (Pap)
Ioan Peşte
(Peşte ]uuon)
libertini
chioreni.

(Chioar)

Merg spre
principe.
Salvconduct.

Gilău.

4 plinişoare = 4d,
2 livre de carne
= 4d., o cupă de
vin = 12 d. 1/2
mierţă ovăz pentru caii lor = 6 d.

1641,
29. XII.

Gheorghe Blajiu
( B alas Georgy)
libertin

Chioar,
de la
Re5tt
Orban

Duce scrisoare.
Salvconduct.

Alba
Iuilia.

2 plinişoare = 2 d„
I pfund carne =
= 2 d., 1/2 cupă
vin = 4 d., 1/2
mierţă ovăz = 5 d.

63

ios kapo::tat = 3 d„
1/2 mierţă ovăz
= 6d.

şi

Scris lateral de o

4

altă mină contemporană:

ovăz)
0
~ Frecvenţa apariţiei
mare dintre libert.Uili sosiţi,

Sok Bor. Sok Zab (= Mult vin.

Mult

numelui Nagy poate fi înţeleasă şi în sensul: cel mai
ca în cazul precedent a lui Nicolae Românul.
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5

3

2
1642,
2. I.

Petru Getseo,
libertin, cu încă
unul.

Chioar

6
2 pîinişoare = 2 d.
l pfund carne =
2 d., 1/2 cupr1 vin
= 5 d., o mierţă ovăz -- 5 d. (pentru că nu li s-a dat
cal <le poştă).

Merge spre
principe.
Salvconduct.

O pîinişoară = 1
d., l pfund carne -· 2 d., 1/2 cupă vin =
2 d.,
1/4 mierţă ovăz=
= 3 d.

1642.
9.I.

Petru Geoczei!,
libertin chiorean.

HM!.
12.V.

Simion Csokmany
(din Ciocmani) şi
Petru Lemeny
(din Lemniu) libertini chioreni.

(Chioar)
de la
RothiOrban.

Duc scrisori
spre principe.
Salvconduct.

2 pîinişoe.re = 2 d.,
2 pfunzi friptură =
4 d., o cupă vin =
8 d.

1642.
17.V.

Gheorghe Blajiu
( Balas Georgy)
cu încă unul, libertini chioreni.

Alba
Iulia

Salvconduct.

3 pîinişoare = 3 d.
2 pfunzi carne =
4 d., 1 1/2 cupă
vin = 12 d., 1/2
mierţă ovăz === 5 d.

1642.
18.V.

Simion Csokmany
(din Ciocmani) cu
încă unul, libertini chioreni.

Deva

Salvconduct.

1642.
3.VII.

Toma M adaraz••

Chioar

Salvconduct.

De la
Rothi
Orban.

Duc scrisori
principelui.
Salvconduct.

Merge spre
Rel\thi
Orban.
SalTconduct.

Chioar

(Chioar)

8 pîinişoare -- 8
d., 5 pfunzi de
carne = IO <l.

(Păsărarul) şi

Teodor M adaraz
cu încă 4.
1642.
9.VII.

Petru Farkas••
Marcu
( Markos)

şi

Lazăr

1642.
22.VII.

Petru Geoczeo libertin, cu încă
unul.

1642.
2.XI.

Grigore Peter, libertin chiorean,
cu încă unul.

2 piinişoare - 2
d., 2 pfunzi carne = 4 <l., o cupă
vin -- 8 d., 1/2
mierţă ovăz ···" 5 d.

Alba
Iulia

2 pîinişoare = 2
d., 2 pfunzi friptură=

4 d.

2 pîinişoare - 2
d., 1 pfund carne '= 2 d., o cupă
vin= 6 d.

Alba
Iulia

Sal vconcl uct.

Chioar

2 piinişoare - 2
d., 2 pfunzi carne de vită =
4 d, 1/2 mierţă
ovăz== 6 d.

u5 Toma Madaras (Păsărarul) putea fi Toma Daly, păsărarul principelui (Ghcor.ihe Rakoczi I) dare aducea din Chioar pud de şoim (Solyom fiat), găzduit de muni\dpalitate, împreună cu încă trei, în 16 august 1638 cu alimente de post: somn
( Harazat), oţet, ceapă şi pline albă din a oraşului (Soc. 22/11 p. 131).
66 Un Ioan Marcu (Mărk) din Vad era înnobilat de Gabriel Bathori in 1609, acest
nobil român avea porţiune de moşie în Vad şi în 1651 (J. Kădăr, op. cit., V, 1902.
p. 535.)
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I
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3

1643.
25.I.

Mihai J{aroly, libertinul căpitanului Chioarului,
cu încă unul.

1643.
9.I.

Voievodul Triful
(Triful Vaida)
cu încă unul.

1643.
21.I.

Doi slujitori ai lui
Rheot Orban.

1643.
23.I.

Doi libertini ai
ciipitanului
Chioarului Reot
Orban, împreună
cu 2 slujitori din
Munkacs.

Alba
Iulia

1643,
31.I.

Petru Farkas, din
Lemniu ( Lemeni),
cu încă unul.

Chioar

1643.
4.II.

Ilie Tripan şi
Petru Sima
( Simma), libertini chioreni.

1643,

Mihai Nemeş
(Nimis) şi Ştefan
Nemeş (Nimis),
libertinii căpitanului Chioarului.

6.11.

164:l,
15.rr.

Chioar

"

I

4

I

5

::\Ierg cu scrisori
spre principe.

I

6
4 pîinişoare = 4
d., 2 pfunzi carne = 4 d., o cupă
cu vin = 8 d.,
1/2 mierţă ovăz.
4 piinişoare = 4
d., 2 livre carne =
= 4 d.

"

4 pîinişoare = 4
d., 3 livre carne =
6. d bere = 6 d.,
o mierţă furaj =
15 d.
8 piinişoare din
ale oraşului (varoset), deoarece carne nu mănincă

(mivel hust nem
ettek) : varză în
ulei = 10 d., bere = 12 d., o
mierţă
furaj =
15 d.

"

Mihai Fătul
(Fatiulj) şi Ioan
Fătul 87 (]oan
Fatiulj)

"

"

Duc scrisori

Duc scrisori
principelui.
Salvconduct.

Duc scrisori.
Salvconduct.

Merg spre
principe (fiji.lilim Vrunkhoz).
Salvconduct.

Alba
Iulia

"

"

"

4 pîinişoare = 4 d.
2 livre carne =
4 d, vin, 1/2 mierţă ovăz = 7 1/2 d.
4
pîinişoare =
4 d., 2 pfunzi carne de vită = 4 d.,
o cupă de bere
(serrelj) = 3 d.

4 piinişoare =
4 d.
2 pfunzi
carne de vită, (tihin Iiussa) - 4
d., o cupă de b~re= 3 d., 1/4( ?)
(ndgied) ovăz 3 d.
3 piinişoare = 3 d,
2 pfunzi carne de
vită
= 4 d., o
cupă
bere (sirrelj) = 3 d. 1/4
mierţe

-------i;,. In.

ovăz

15 d.

I

1651 er_au libertini

călări

=

(lovas szabadosok) Nicolae şi Precup Fătul

(Fatul)), ·care aveau s:rhsoaTe de eltber:aire '(Maria Szentgy&gy, op, cit., p. 61).
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I

I

2

1643,
3.III.

Ilie Pop (Pap)
Simion H oszu 66

1643,
I.V.

şi

3

I

4

Alba
Iulia

Duc scrisori.
Salvconduct.

Martin Tomboz••

Chioar

Duce scrisori
„cu mare grabli" ( sietseggel)
principelui.

1643;
4.V.

Martin Tomboz
libertin chiorean.

Alba
Iulia

Aduce scrisori
de la principe.
Salvconduct.

1643,

Doi libertini
chioreni (Kouari
szabadosok).

„

II.V.

I

„

5
Chioar

I

6
Peşte sărat = 6 d„
bere = 9 d., 1/2
d., mierţă furaj =
7 1/2 d.

2 pîinişoare = 2 d.
carne = 2 d„ bere = 3 d„ furaj
calului său = 12 d.
Chioar

Mîncare-bliuturli
cît pentru o poştă
(minegi postanak)
= 16 d şi furaj
calului sliu = 9 d.

(Chioar)

4 pîinişoare = 4 d,
2 livre carne =
4 d, bere = 6 d„
1/2 mierţli furaj
cailor lor = IO d.

1643,
20.V.

Doi libertini

Chioar

Duc principelui,
în 4 saci, piei
de animale săibatice (negi
szakban vad
boroket)

Au fost gll.zduiţi
fiecare cît pentru
o poşu (mintegi
egi postanak) =
32 d. Li s-au dat
doi cai de poştă
închiriaţi
de la
Petru Varga, iar
Ştefan Nagi este
trimis după ei la
Aiud, pllitit cu I
fi. şi 87 d.

1643,
21.V.

Doi libertini.

„

Duc scrisori de
la Rott Orban
cu mare grabă
principelui.

Mîncare-băutură
cît pentru o poştă

1643,
15.VI.

Mariaş

RomânuFo
( ola M ajaras),
libertin chiorean
cu încă unul.

(Chioar)

Duc scrisori
principelui
Salvconduct.

fiedruia = 32 d.
şi furaj cailor lor
=IO d.
Alba
Iulia.

4 pîinişoare = 4 d„
2 pfunzi carne de
vită = 4 d„ 2 cupe de bere = 6 d.

68 Hoszu, fiind echivalentul maghiarizat al numelui românesc Lung, datorită
foneticii sale a fost asimilat cu uşurinţă în vocabularul onomastic românesc întilnindu-1 chiar sub forma articulată cu articolul enclitic românesc: Hozzul, familie
românească din Mesteacăn în 1566 (D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI,
II. Bucureşti, 1968, p. 174). In 1610 avea moşie în Mesteacăn Luca Hoszu, fiul fostului voievod din Răstoci (V. Hos..su, loc. cie., p. 283) şi a fost înnobilat atunci în casa
lui din Mesteacăn de Gabriel Bathori (J. Kadar, op. cit„ V. 1902 p. 258).
ti 9 Probabil Timbuş, familie de nobili români din Bîrsăuţa, sat românesc aparţinător de Cetatea de Piatră (Chioar). (J. Kadi1r, op. cit., II, 1900 p. 246).
70 Un Mari.aş era vo'ievod peste voievodatul M!n~şu Mare în 1603 (D. Prodan,
Iobăgia in Transilvania în sec. XVII, I, Bucureşti, 1986, p. 2.), iar o familie de nohili români Mariaş avea o porţiune de moşie în Mesteacăn In 1702. (J. Kâdâr,
o'p. cit., V, 1902, p. 258.)
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I
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1643,
20.VII.

Petru Nemeş
( N emes Peter) cu
încă unul, libertini.

1643,
I.VIII.

Damian Teodor
( Dimjien Tjwadar)
libertin chiorean,
cu încă unul.

1643,
24.IX.

Doi libertini ai lui
Rh6t Orban.

3
Chioar

"

"

I

4

I

5

I

6

Duc principelui piei de animale sălbatice
(vad beoreoket).
8alvconduct.

4 pîinişoare, 3 livre de carne --6 d., vin= 24 <l.

Duce scrisori
în Chioar de
la principe.
Salvconduct.

4 pîinişoare = 4 d,
2 pfunzi carne de
vită = 4 el.

Duc principelui
piei de animale

:t.Hncare-hăutură

=

= 32 d. şi furaj
cailor lor I /2 mierţă = 6 d.

sălbatice.

Duc scrisori
principelui

Au fost găzduiţi
fiecare cit pentru
o poştă -- 32 d.
şi furaj cailor lor =
~~ 7 1/2 d.

Simion Feier
(Albu) şi Vasile
Bîtcă (Butka)

Salvconduct.

Au fost găzduiţi
fiecare cit pentru
o poştă oficială
care poartă stema
ţării ( czimerrs postanak) o= 32 d. Şi
cite o mierţ{1 furaj cailor lor =
15 el.

Alba
Luca Gavriş
Iulia
(Gaurij) şi Mihai
Pop (Pap), libertini ch!oreui

Salvconduct.

Chioar

2 pîinişoare = 2 d,
2 pfunzi carne de
vită 4 d., o
cupă de bere =
=o 12 d.

4 libertini aparde Chioar.

(Chioar)

Duc scrisori
principelui.

Făgăraş

8 pîinişoare, 4 livre de carne, vin
vin= 44 d.

1646,
4.rv;.

Ioan (]oan)
Marian, libertin
chiorean, cu încă
unul.

Alba
Iulia

Salvconduct.

1646,
18.V.

3 libertini chioreni

1643,
27.IX.

Petru Geocz şi
Teodor Tima( ?),
libertini.

1643,
29.IX.

1643,
18.XII

1646,
23.I.

"

ţinători

Aduc de la
Baia Mare
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2 livre de carne =
3 d., bere = 6 d.
Alba
Iulia.

5 pîinişoare, 3 cupe de bere (seri)
= 12 d., 1/4 miel=
7 d., o cupă de
vin -- 12 d. Li
s-au dat car de
poştă cu 4 boi a
lui Matei Karay '
pînă la Aiud, acesta fiind plătit cu
I fl. şi 25 d.
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I

3

I

4

I

5

I

6

Grigore Pop a
venit la judele
(Clujului) Anton
Viczey în privinţa unor iobagi, iar Mihai
Drag cu ceilalţi
doi merg spre
prefect ( Praefectus).

Cluj.

8 pîinişoare, 4 livre de carne, vin =
44 <l.

Dej

Salvconduct.

Ceruia
( Karulj
faluara)

4 pîinişoare = 4
d., 2 livre carne =
6 d., vin = 20 d.

Ioa11 Hoszu cu
doi, libertini
chioreni.

(Chioar)

Duc bani
( penzt visznek)
prefectului
( Prefectus).

1646,
I I.XII.

Ştefan

Românul
(oia ]stuan), libertin chiorean,
cu încă unul.

Chioar

Duce cositor
( onat viszen)
Salvconduct.

Alba
Iulia.

2 pîinişoare = 2 d.,
carne = 5 d., vin =
8 d .• 1/2 mierţă
furaj = 3 1/2 d.
I s-a dat un car
cu 6 boi pînă la
Aiud, 3 boi fiind
ai lui Martin Vegh
şi 3 a lui Mihai
Komaromi, plătiţi
fiecare cu cite 93
dinari.

1647,
17.111.

Ioan Peter şi
Ştefan Drag
(Dragi) libertini
chioreni.

(Chioar)

Duc doi cai.

Alba
Iulia.

4 pîinişo.:re, 2 livre de carne =
3 d.

1647,
11.IV.

Kelemen Giorgy.
libertin chiorean,
cu încă doi.

1646,
3.IX.

6 slujitori din
Chioar : Grigore
Pop (Pap) cu
încă doi şi Mihai
Drag (Dragh) cu
înd doi.

1646,
9.IX.

Vasile K arulliai11
(din Ceruia) cu
încă 3.

1646,
20.IX.

încă

Salvconduct.

;

pîinişoare = 4 d.,
2 livre de carne
şi vin= 23 d.

4

„

4 pîini = 6 d.
Pentru că a postit
(boytolt) :peşte=
1 d., vin = 2 d,
l /2 mierţă ovăz =
4 d.

71 Familia Karuly sau Karulliai din Cciruia (Karulyfalva) a fost înnobilată de
Gâbriel Bathori în 1608, nobili români (I. Cav. de Puşcariu Date istorice privitoare la
tamiliele nobile române, Sibiu 1892 p. 93). Vasile Karuly era vicecomite în Chioar
în 1625 (J. Kadâ'l', op. cit„ VII, 1905 p. 348). Un Mihai Karuly (Coroian), de Cornia
(Karulyfalua) era soţul nobilei Elisabeta Paşca (Paska}, văduva lui Gavril Farkas
de Lujerdiu (Losard) (nobil român, înnobilat în 1635, 15.V. de Gheorghe Rakoczy I.,
cf. I. Cav. de PuşcaTiu op. cit. p. 90), care avea porţiune de moşie în Cozma, comitatul Cluj în 1641, '!'Udă cu familie Crainic de acolo, reprezentată atunci de nobila
Margareta Crainic. soţia lui Grigore Pop de Cozma şi nobilă fată Susana Crainic,
fiica lui Toma Crainic (Arh. Stat. Cluj-Napoca, Prefectura judeţului Cluj, Protocoale de judecată I/la p. 688), la rîndul lui fiul lui Vasile Crainic de Drisiul de Jos,
nobil român cu importante funcţii politico-juridice şi administrative în Transilvania
primelor decenii ale secolului XVII. (Cf. V. Lecltinţian, loc. cit., p. 152.)
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(Continuare)

3

2
1647,
16.IV.
1647,
18.V.

Kelemen Georgy
libertin român
( olah szab_a_d_o_s_.:.)__ 1.---:-:-:---Simion Csyonlos,
Alba
libertin chiore:m,
Iulia
cu încă 3.

Chioar

1647,
20.V.

Vasile Dan,
libertin.

1647,
7.VI.

Alba
Ignat Românul
Iulia.
(Olah ]gnat)
şi Simion Varga,
libertini chioreni.
Chioar
Mihai Koldj (din
Chend ?) şi Teodor
Nagy, libertini
chioreni.
Alba
Un libertin chioIulia.
rean.

1647,
IO.VI.

1648,
5.III.
1648,
16.III.
1648,
22.IV.

Petru Farkas, libertin chiorean,
cu încă unul.
Doi libertini chioreni.

4

5

6

Duce multe
Ora<lea.
O mierţă furaj =
scrisori.
8 d.
_S_a_lv_c_o_n_d_u_c_t_.- - i - - - - i - - : - : - - - - - - - - - I
Duce scrisori.
Spre
pîine _ 7 <l., 1
Salvconduct.
Baia
pfund peşte = 4 d.,
Mare.
vin -- 18 d., 0
( Banya mierţă oyăz = 28 d.
Jele)
Duce scrisori
~lineare-băutură =:
• ' IO
la Palfy ( ?)
. _.,,,...„_..,t. 11 1/2 <l., ovăz =
2 d.
Merg
Salvcon<luct.
Mîncare-Lăutură =
acasă
27 d.
(Chioar)
Duc scrisori
Salvaconduct.

Alba
Iulia.

Chioar.

Chioar.

Alba
Iulia.
Merg spre
principe.

1648,
28.IV.

1648,
15.V.

Ioan 1;,,„,wai ( ?.)
slujitor lli, ! Chioar

Alba
Iulia

1648,
18.V.

6 drabanţi ai
principelui.

Chioar

1648,
6.VI.

3 drabanţi din
Chioar ( J( ovari.
Darabanlok)

Duc 7 ogari
(agarokat)

1648,
19.VIII.

Vasile Pop (Pap
(Chioar)
Laszlo), slujitor al

Aduce scrisoare
judelui (Clujului).

căpitanului

Chioar

Duc robi
(Rabokat)

Gilău

(Gialluban)
Alba
Iulia.

Cluj

2 pîin1şoare = . 2
d., I /2 cupă de
vin ~~ 4 d., ovăz.
pline = 3 <l.
,

4 plinişoare = 4
d., carne = 3 d.,
1/2 cupă vin -4 d., I /2 mierţă
ovăz= 5 d.
3 pîinişoare = 3
d., carn·e = 3 <l
o cupă de vin =
8 d.
2 plinişoare = 3
I /2 el., I pfund
carne.
6 plinişoare, 4 pfunzi carne = 6 d.

·
.
·
·

•
·

5 plinişoare = 5 d,
carne 3 livre = 4
1/2 d., o cupă de
vin = 8 d. Clinilor ( az ebeknek) :
pîine=6 d., 3livre
carne= 4 1/2 d.
2 pîiuişoare = 2
d., o livră de
carne ='= 1 l /2 d.,
1/2 cupă de Yin =~
, 4 el .. ovăz ~= 2 d.

Chioarului.

VASILE
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LES RELATIONS DES ROUMAINS DE LA CONTREE DE CHIOAR AVEC
LA VILLE DE CLUJ PENDANT LES DERNIERES DECENNIES
DU XVJe SIBCLE ET LA PREMIERE MOITIE DU
XV!Ie SIECLE

(Resume)
On ,presente .des documcnts inedits des archives de Cluj, datant des dernieres de::!'e!Ilniies du XVIe siecle et la rpremiere mdilt.ie du XVIIe siecll', qui reveIPnt des relation:s economiques, juridiques et fiscales (celles ayant trait aucourrier
du pays et des princes) entre Ies Roumains de la contree de Cetatea de Piatră
(Chioar) - parmi lesquels il y av'aient .des voi:vodes, des nobles et des „libertins"
- et la ville libre de Cluj ou vivaient des Roumains libres pratiquant divers
metiers et occupant diverses fonctions administratives, juridiques et militaires.
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Plan şi amplasare geog.rafică
(Chioar), străvechiul domeniu al familiei de nobili români
Drag din sec. XIV-XV.
Desen întocmit după un plan de fundaţie gravat din vremea principelui
Trtansilvaniei Ioan Kmeny (16611-1662), plllan din oare s-au eliminat eleIIlţ!'Il:tele de
gravură, păstrindu-se întocmai linia continuă (groasă şi subţire) a zidurilor fortă
reţelor şi a celorlalte pertinenţe.
1. Fortăreaţa mare (II castello maggiore)
2. Fortăreaţa mică (IZ castello minore)
4. Intrarea în fortăreaţa mare.
3. Intrarea în fortăreaţa mică.
5. Drumul spre Baia Mare (Neubania), aflată la 4 leghe depărtare
·6. Probabil clădirile pertinente cetăţii locuite de slujitori, garnizoană şi străjeri
români (Walachos ... in pertinentys annotate castri (Chioar) rezidentis) aşa cum
se atestă încă din 147.g (locuire desigur temporară deoarece aceştia vor fi făcut
serviciul prin rotaţie la cetate aşa cum se obişnuia în epocă).
a

Cetăţii

de

P1atră

Versantul abrupt stîncos din spre cetate.
Versantul abrupt stîncos din partea
Lanţ

muntos acoperit de

opusă cetăţii.

păduri.

Pajişte mică.
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EVOLUŢIA POPULAŢIEI COMllfATULUI CRASNA ÎNTRE 1720-1725

Secolul al XVIII-lea, în ce priveşte evoluţia populaţiei, cunoaşte schimbi\ri importante. Scăderea intensităţii luptelor interne feudale, a număru
lui expediţiilor de pradă, a epidemiilor, chiar a războaielor, creşterea nivelului de viaţă, sporirea importanţei şi eficienţei îngrijirii sanitare au
contribuit la creşterea numărului populaţiei atît în mediu urban cît şi în
mediu rural1. Această constatare generală este valabilă şi în ce priveşte
evoluţia populaţiei comitatului Crasna în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea. Lucrarea de faţă. îşi propune să prezinte evoluţia populaţiei
comitatului între anii 1720-1725 comparînd datele a două conscripţii pentru sare din anii mai sus amintiţi. Modul de întocmire, importanţa conscripţiilor pentru sare le-am prezentat deja într-o lucrare aparte 2 • Deoarece
aceste conSICripţii s-au repetat după aceleaşi criterii, ne dau prilej de comparare a datelor lor şi de stabilire a unor schimbări ce au intervenit în
numărul, structura socială sau în stratificarea economică a populaţiei comitatului.
Aşa cum am arătat la analiza datC'lor conscripţiei pentru sare din 1720
această conscripţie nu a fost completă, lucru recunoscut şi de autorităţile
comitatului. Pentru aceasta nobilimea comitatului a cerut în repetate rînduri organizarea unei noi conscripţii deoarece în 1720 mulţi nu au fost
înregistraţi iar în anii ce au urmat au intervenit schimbări în populaţia
comitatului unii părăsind localităţile comitatului, alţii aşezîndu-se printre
locuitorii lui. In instrucţiunile date notarului comitatului Ştefan Halmăgyi, la 5 aprilie 1725, care prezenta plîngerile nobilimii din comitat Guberniului, se specifica ca Halmagyi să insiste în faţa autorităţilor came.rale
şi să obţină permisiunea organizării unei noi conscripţii3. Se pare că acţiunea lui Halmagyi a avut succes deoarece, prin scrisorile din 21 iulie şi
21 august 1725, trimise din Alba-Iulia respectiv Viena, consilierul cameral,
baronul J. J. Viechter anunţă comitatul că s-a aprobat organizarea unei
noi conscripţii a locuitorilor comitatului 4 . Conscripţia a şi fost realizată
în cursul lunii decembrie 1725 ea fiind încheiată la 29 decembrie5. Ea a
fost realizată de funcţionarii comitatului şi anume de notarul Ştefan Halmagyi şi de asesorul Tablei judiciare a comitatului Ştefan Tatai, în prezenţa reprezentantului Camerei Aulice, perceptorul sării imperiale Ferdinandus Thadeus Josephus Schonstein 6 •
1. Şt. Pascu, in Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, Cluj, 1972, I,
p. 66.
2. R. Wolf, in Acta MP, 10, 1986, p. 235-254.
3. Arh. Stat. Cluj-Napoca. Fond Comitatul Crasna (în continuare Com. Crasna), Anii

1722-1753, nr. 4"61, 462. Documentele provin din anii 1614-1721 şi 1722-1753. In
continuare documentele din anii 1614-1721 le notăm cu I, iar cele din anii 17221753 cu II.
4. Ibidem, II, nr. 580, 586.
5. Ibidem, II, nr. 513.
6. Ibidem.
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Conscripţia din de2embrie 1725 înregistrează pe localităţi următoarele; într-.o
coloană au fost înscrişi nominal nobili care aveau curii sau centre economice în localitatea respectivă. Urma o colo::rni.i în care au fost înscrişi nominal, cu distincţia
religiei, preoţii. In dreptul preoţilor s-au înscris într-o rubrică numărul copiilor,
în alta nwnărul totalizat al boilor, vacilor şi cailor, iar în ultimele două rubrici
s-au trecut în una numărul totalizat al oilor şi caprelor, iar în alta numărul porcifor.
In coloane apa•rte au fost înregistraţi nominal nobilii cu o sesie, iob2gii l.)i jelea-ii.
In dreptul fiecărui nume, ca şi în cazul preoţiLor, s-a înregistrat numărul copiilor,
numărul animalelor mari (boi, vaci, cai), numărul animalelor mici (oi, capre) şi
numărul porcilor. Invăţătorii au fost înregistraţi printre jeleri spe::ificîndu-se în
dreptul lo:- că sînt învăţători (ludimagister).
Fa·plul că în decembrie 1725 s-a înregistrat numărul copiilor, la fel ca în 1720,
ne dă posibilitatea de a calcula numărul populaţiei după aceeaşi metodă ca în 1720.
Pentru aceasta am cuprins ~i datele conscripţiei din 1725 într-un tabel (Tabelul
nr. 1) asemănător ca în 1720. Tabelul cuprinde datele totalizate pe localităţi, iar în
cadrul localităţilor datele totalizate pe principalele categorii sociale (nobili cu o sesie, iobagi şi jeleri). Deoarece conscriptorii au semnalat cu o acoladă acele familii
care se go51podăreau împreună într-o .gospodărie, am trecut în coloane aparte numă

rul capilor de gospodărie (rubricile 3, 9, 15, 21), şi numărul capilor de familie (rubricile 4, 10, 16, 22). Intr-o rubrică aparte am trecut numărul copiilor (rubricile 5,
11, 17, 23) şi în alta indicele numărului copiilor pe familie (rubricile 6, 12, 18, 24).
In rubricile 7, 13, 19, 25 am trecut numărul estimativ al soţiilor capilor de familie,
considerînd că fiecare cap de familie este căsătorit, mai puţin în cazul în care se
specifica că e văduv sau văduvă. Rubricile 8, 14, 20, cuprind totalul ce rezultă din
calcule, pe categorii soeiale, iar rubrica 26 totalul pe 102alitate ce rezultă din însumarea nwnărului capilor de familie cu numărul copiilor şi cu numărul estimativ al soţiilor capilor de familie.
Intr-un tabel aparte (Tabelul nr. 2) am trecut pe localităţi numărul curiilor
nobililor ;:u mai multe sesii, numărul p:-eoţilor, cu specificarea .religiei şi numărul
învăţătorilor. Deoarece spre deosebire de 1720 în decembrie 1725 s-a înregistrat
şi numărul copiilor preoţilor şi învăţătorilor am procedat şi aici ca în cazul primului tabel, am adăugat la numărul preoţilor, învăţătorilor şi a copiilor lor numărul
estimativ al soţiilor.
Pe baza datelor din cele două tabele putem calcula numărul populaţiei ce rezultă din conscripţia din decembrie 1725. Astfel numărul total al nobili.lor cu o sesie,
iobagilor şi a jelerilor este de 12.382 persoane. La aceasta adăugăm numărul total
al membrilor familiilor preoţilor (225) şi al învăţătorilor (39). Pe lingă aceasta mai
trebuie să adăugăm numărul membrilor familiilor nobililor cu mai multe sesii.
La ::alcularea acestora am luat în considerare doar familiile nobiliare despre care
ştim precis că locuiau în comitat. Pentru aceasta nu am luat în considerare familiile
magnaţilor şi baronilor, care deşi aveau cur.ii în cornitat, nu locuiau aici, ci în alte
comitate sau în oraşele din afara comitatului (de exemplu familiile Banffy, Wesselenyi, Rhedei, Bethlen, etc.) Numărul nobililor cu mai multe sesii care Locuiesc în
comitat ajunge astfel la 72. Acest număr înmulţindu-l cu indicele numărului mediu
al membrilor familiilor din comitat 4,63 (ce rezultă din Tabelul nr. 1)7 obţinem
cifra de 333 de persoane, adică numărul membrilor familiilor nobililor cu mai
multe sesii. Totalizînd numărul membrilor familiilor tuturor categoriilor sociale
obţinem cifra de 12979 de persoane, adică numărul locuitorilor comitatului ce rezultă din conscripţia din decembrie 1725.
Din cele de mai sus putem afirma că la 1725 populaţia comitatului Crasna era
de minimum 13 OOO de locuitori. Considerăm această cifră o cifră minimă deoarece
în ea nu sînt cuprinse o serie de categorii de oameni despre care ştim că Locuiau în
comitat dar nu cunoaştem numiirul Io:·. Este vorba de personalul care deservea
curiile nobililor cu mai multe sesii (provizorii, slugile care lucrau alodiile, păstorii
şi ciobanii care, îngrijau animalr>lc nohililor, slugile de casă, pivniceri, grădinari,
morarii alodiali) şi de persoanele care locuiau în casele meşteşugarilor şi negustorilor din Şimleu (ca~fe, ucenici, slug'i). La cit se ridică numărul acestor categorii
de oameni din lipsă de date nu putem stabili.
numărul mediu al copiilor
obţinînd astfel numărul mediu

7. La

din comitat, 2.63, am adăugat numărul
al membrilor unei familii de 4,63.
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Localităţile

Tobei 2'
comitatului în care au fost înregi.s1rate în decembrie 1725 curii nobiliare, preoţi şi învăţători.
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R. Wol!

In ce priveşte veridicitatea datelor conscripţiei din decembrie 1725 considerăm
că această conscripţie ne oferă date mult mai reale decît conscripţia din 1720. Aceasta
deoarece condiţiile realizării ei au fost altele decît în 1720. Conscripţia din 1725s-a făcut la cererea nobilimii comitatului şi nu la porunca autorităţilor c<imPralc,
nobilii avînd interesul ca ei, iobagii şi jelerii lor să primească sarea cc li se
cuvenea şi nu aveau interesul să ascundă numărul· persoanelor şi animalelor. Pe
lingă aceasta conscripţia a fost reaLizată de inalţili funcţionari ai comitatului (notarul, un asesor) care cunoşteau bine realităţile din comitat, deci posibilitatea de
a greşi era mai mică. Un alt indiciu că dntele din conscripţie reprezintă situaţia
reală din 1725 este acela că în anii următori locuitorii comitalului au primit '<trl'a
pe baza acestei conscripţii şi cînd se înrc>gistrau schimbărilP ;JPtrecute în nuni;lrul
popul·aţiei (scăderea sau ere~tPrea ci) întotdeauna se raportau la datele din 17258 •
Deasemenea, confruntarea conscrip\ici pPntru sare cu datPlc conscripţiei contribuabililor, arată că în conscripţiile contribuabililor numărul capii.or de gospodă
rie e mai mic decît în conscripţia pentru sare.
Faptul că în iunie 1720 şi în decembrie 1725 s-au. realizat ciouă conscripţii generale ale cornitatului dt.:pă acelea~i c:-iterii, ne dă posibilitaLc'a ca. să compar<lm
aceste date. lnsă trebuie să arătăm că spre deosebire de conscripţia din 1725, pe·
care o considerăm mult mai completă, conscripţia din iunie 1720 nu a înregistrat
o serie de locuitori. care se aflau în comitat8• Pentru aceasta doar cu prudenţă
putem trage anumite concluzii din compararea datelor. Referitor la numărul populaţiei comitalului, nu putem compara rezultatele conscripţiei din 1720 cu cele ale·
consorilpţiei din 172•5, datorită isubînregistră:rii d'in 1720. De ac00a ;raiportăm r{'zultatul din 1725 Ia numărul locuitorilor aflat în urma completării datelor conscripţiei pentru sare cu datele celorlalte conscripţii din 1720-1721. In urma calculelor
făcute atunci am arătat că la 1720 populaţia comitatului era de minimum 10 OOO de
locuitori. Comparînd această cifră cu numărul locuitorilor rezultat din conscripţia
pentru sare din 1725 (13 OOO locuitori) obţinem o creştEVe a numărului populaţiei de 30 %.
Considerăm că această creştere a numărului locuitorilor se datorează faptului că în aceşti 5-6 <ini viaţa comitatului cunoaşte o perioadă de relativă linişte.
Documentele din aceşti ani nu pomenesc de tulburări interne, de calamităţi naturale, epidemii care să afecteze negativ numărul locuitorilor. Sînt ani de relativă
prosperitate ewnomică şi de revenire la normal a vieţii după tulburările interne
din deceniul unu al secolului XVIII şi în urma ultimei expediţii tătare cea din
1718, care a nfectat şi satele comitatului. Această relativă linişte şi prosperitate are
ca urmare creşterea indicelui numărului copiilor pe familie de la 2,07 în 1720 la
2,63 în 1725. ln bună parte acestei creşteri a natalităţii se datorează sporul numă
rului populaţiei. Aceasta este dovedită şi de proporţia pe care o reprezint[1 copiii
din totalul populaţiei. Astfel din conscri;Jţia pentru sare din 1720 din cele 7857
de persoane calculate rezultă o proporţie a copiilor de 51,350/o; (4035 de 0opii).
pe cînd la 1725 la cei 123 82 de locuitori rezultă o proporţie a copiilor de 57,33°/o
(7099 copii). Pe categorii sociale e semnificativă creşterea numărului copiilor pe·
familie la familiile de iobagi de la 2.07 în 1720 la 2.78 în 1725, o creştere de 34,29"/o.
Aceasta subliniază încă o dată că tulburările din deceniile pre:edente au afectat
în primul rînd categoria cea mai numeroasă dar cu cele mai puţine libertăţi şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a contribuit la creşterea natalităţii. O creştere
mai mică 2unosc celelalte categorii sociale In cazul jelerilor creşterea e de la
2,12 copii pe familie la 2,55 (20,280/o) iar în cazul nobililor cu o sesie de la 1,89 la
2,11 (11,63%) copii pe familie.
O altf1 cauză a creşterii numărului locuitorilor comitatului este migraţia internă. De ne:mmăratc ori autorităţile comitatului s-au plîns autorităţilor sup:·cme
că fuga iobagilor a îmbrăcat forme deosebitei 0 , dar niciodată nu J){lmencai.f ele cei
care se aşezau în comitat în locul cc!or fugiţi. Compararea numărului familiilor
din cele două conscripţii, chiar dacă în ce prive~te evoluţia numărului familiilor
diferitelor categorii sociale nu sînt concludente, datorită subînregistrării la 1720,
8. Com. Crasna, II, nr. 662, 857.
9. R. Wolf, op. cit., p. 240-243.
10. R. Wolf, în ActaJ'vlP, 11, 1987, p. 245-247.
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totuşi

ne permit cîteva observaţii. Faptul că proporţia cu care a crescut numărul
jelerilor· (57,09 %) e mai mare decît proporţia cu care a cres~ut numărul iobagilor (27,370/o) ne . arată tendinţa nobilimii de a suplini munca iobagilor fugiţi cu
munca jelerilor. Aceasta este subliniată şi de faptul că în structura, socială a populaţiei :::ornitatului ponderea jelerilor e mai mare la 1725 (35,990/o) decît în 17'20
(:Jl.240/o). Dar me:iţionăm încă o dată că procentajul mare al creş.terii număru'.ui familiilor la 1725 subliniază mai mult faptul subînregistrării la 1720 decît un spor deosebit de populaţie în urma migraţiei interne. Deoarece nu cunoaştem decît în parte
unde şi cîţi locuitori au fost omişi din conscripţia din iunie 1720 şi nici cîţi au
păstrat sau s-au stabilit în localităţile comitatului publicăm comparativ (Tabelul
nr. 3) evoluţia numărului familiilor între 1720-1725. Faţă de 1720, la 1725 au fost
înregistrate trei 1Sa1le în plus. Aceasta arată că la 1720 s-a omis î111regist...~<!lrc1a localităţilor Dumuslău şi Subcetate din Plasa de Jos. iar locuitorii din Lompkt, din Plasa
cie Sus, au f.ost înregistraţi la Ilişiua unde s-au refugiat in timpul invaziei tătare
din 1717-1718.
In cazul majorităţii localităţilor comitatului se· înregistrează o creştere a
numărului familiilor, în afară de Lazuri, Nuşfalău, Vakăul de Jos, Valcăul de
Sus din Plasa de Jos, şi Ilişiua şi Pecei din Plasa de Sus, unde avem o scădere a
numărului familiilor. In general această s:::ădere nu este prea mare, doar în cazul Valcăuhii de· Sus (20,830/o) şi Peceiului (220/o) depăşind 20 %. Cauza scăderii nu
o cunoaştem. In cazul Ilişiuei scăderea este de 53;060/o, dar aceasta în parte se
datoreaz~l faptului că la 1720 aici au fost înregistraţi şi locuitorii din Lompirt,
care la 1725 au fost înregistraţi aparte. Pe de altă parte în Ilişiua a existat o dublă
administraţie comitatensă, o parte a satului aparţinînd de comitatul Crasna iar
o altă parte de comitatul Satu Mare. La 17!20 întregul sat a fost cons:::ris la comitatul Crasna, dar în 1724 o parte a satului a trecut sub administraţia comitatului
Satu Mare şi pentru a:::easta a:::eşti locuitori n-iau mai beneficiat de sarea care
revenea comitatului Crasnall .şi nici nu au fost înregistraţi la 1725, de aici rezultînd acea scădere importantă de 53,060/o!
In ce priveşte problema structurii sociale a populaţiei comitatului Crasna la
1725 ea prezin.tă :următorul aspect.
Categoria

socială

I

Numărul

capilor
de familie

I

%

-

Iobagi

1433

50,67

-

Jeleri

1018

35,99

-

Nobili cu o sesie

240

8,48

-

Magnaţi şi

72

2,54

-

Preoţi şi învăţători

65

2,29

nobili cu mai multe sesii

I

Total

2828

I

100

Constatarl'a făcută, că str;:tificarea socială a populaţiei comitatului nu se
modifică esenţial în cursul secolului al XVIII-lca 12 , este adeverită !'.'i de conscripţia
din 1725. Proporţia principalelor categorii sociale la 1720, 1725 şi 179113 se prezintă
a~tE2l:
11. Cam. Crasna, II, nr. 354.
12. R. Wolf, în Acta MP, 10, p. 244-245.

13. A. CS€tri - Şt. Imreh, în Populaţie şi societate. Studii de demograNe istorică,
p. 213. In 17:!0 şi 1725 ţăranii liberi nu s-au notat aparte, dar din confruntarea
conscl'ipţiilor reiese că au fost socotiţi printre jeleri.
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I

Categorii sociale

-

Iobagi

-

Jeleri

-

Nobili cu o sesie

şi ţărani

I

liberi

I

Total

1720

%

I

1725

%

I

1791

%

57,84

53,!5

57,16

33,31

37,82

34,n

8,84

8,91

8,36

100

I

100

I

100

Se observă modificarea doar cu citevia procente a proporţiei ţăranilor iobagi şi
jeleri, aceasta subliniind mai mult tendinţele care există în evoluţia societăţii
comitatului, tendinţe ce constau în înlocuirea muncii ţăranilor iobagi fugiţi cu
munca ţăranilor jeleri, pe de o parte, iar pe de altă parte tendinţa de a transforma pe jelerii aşezaţi în iobagi. Aceste tendinţe fac ca proporţiile ţăranilor iobagi şi jeleri să cunoască oscilaţii continue de cîteva procente, însă fără a modifica esenţial structura socială a populaţiei comitatului care rămîne aceeaşi în tot
cursul secolului al XVIII-lea.
Faţă de 1720 evoluţia structurii sociale se prezintă astfel:
Categoria

-

socială

I

1720

%

I

1725

%

I

Diferenţa

Iobagi

54,24

50,67

-3,57

Jeleri

31,24

35,99

+4,75

Kobili cu o sesie

8,25

8,48

+0,23

Magnaţi şi

3,51

2,54

-0,97

2,70

2,29

-0,41

nobili cu mai multe sesii

Preoţi şi învăţători

Total

I

100

I

100

I

Aceste date ne arată o scădere a proporţiei ţăranilor iobagi în structura societăţii comitatului. Aşa cum am subliniat mai sus, considerăm că aceasta se datorează faptului că în urma fugii iobagilor, nobilii au căutat să-i suplinească cu jeleri a căror proporţie a crescut astfel în cadrul societătp.i. Cu toate acestea iobagii rămîn principalii producători ai comitatului care însă pe plan juridic se delimitează de celelalte categorii sociale prin faptul că nu au libertatea de mişcare
şi sînt nevoiţi să presteze serviciile feudale.
Insă această categorie socială, ca de altfel întreaga populaţie a comitatului,
nu este unitară din punct de vedere economic ci prezintă o puternică diferenţiere. Această diferenţiere economică o putem sesiza pe baza numărului de vite
mari (boi, vaci şi cai) care au fost înregistrate în dreptul fiecărui cap de gospodărie14. Tabelul nr. 4 cuprinde stratificarea capilor de familie în funcţie de numă
rul de vite pe categorii, sociale, fără oppidum-ul Şimleu (deoarece populaţia

14. Deoarece înregistrarea s-a făcut pe gospodării şi au fost cazuri cînd într-o gospodărie trăiau 2-3--4 familii, am împărţit numărul de animale înregistrat pe gospodărie cu numărul familiilor, obţinînd o medie pe familie pe care am luat-o în
considerare la stabilirea numărului de familii cw. un anumit număr de vite.
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Evoluţia populaţiei comitatului Crasna între 1720-1725

Stratificarea economică a populaţiei comitatului Crasna în funcţie de numărul de
vite. (Fără oppidum-ul Şimleu) Decembrie 1725.
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oraşului nu are o ocupaţie agricolă, ci locuitorii lui au venituri din meşteşuguri,
comerţ, viticultură).

Faţă de 1720 proporţia iobagilor fără vite cunoaşte o scădere de la 8,050/o la
6,5%, ceea ce arată o uşoară scădere a numărului iobagilor ţărani săraci şi o îmbunătăţirea relativă a situaţiei economice a multor familii. Aceasta este subliniată şi
de faptul că se observă o creştere a numărului familiilor cu 1-2 vite, mai ales
a acelorja oare au cel puţin 2 Vlite (de la 79 în 1720 la 117'1 :tamilii în lrT25, o creştere
de' 116,45D/e). Aceasta subliniază tendinţa ţăranilor iobagi de a dispune de cel

puţin o pereche de vite de jug pentru a-şi putea lucra sesia iobăgească. Dar fap-
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tul că 24,650;0 din familii la 1725 nu au vite .de loc sau doar 1-2 Ivite, arată că
aproape un sfert din iobagii trăies:: încă în condiţii foarte grele. O trăsăturiă a
diferenţierii economice a ţăranilor iobagi la 1725 este scăderea proporţiei ţăranilor
înstăriţi şi creşterea proporţiei iobagilor mijlocaşi. Dacă la 1720 au fost înregistrate 141 familii de iobagi cu 11-20 de vite, reprezentind 12,530/o din totalul iobagilor, la 1725 proporţia lor este doar de 4,390/o (61 de familii) ceea ce reprezintă o
scădere de 56,73% faţă de 1720. Ba mai muLt, scade proporţia ia.celora care au cite
8-9 sau 10 vite, în 1720 fiind ·înregistrate 211 famiHi de iobagi (19, 750/o) cu 8-1(}
vite, pe cînd în 1725 doar 141 (10,160/o din iobagi) ceea ce reprezintă o scădere ele
33,170/o. In total, faţă de 1720 în 1725 proporţia celor cu 8 şi peste 8 vite scade de
32,95% (352 familii) la 14,56 (202 familii) adică o scădere cu 42,610/o. Totodat<"i se
observă o creştere a proporţiei ţăranilor care au între 3-6 vite de la 38,40/o (432
familii) în 1720 la 52,19".J/0 {724 familii, în 1725, ceea ce reprezintă o creştere de
67,59%.
Scăderea proporţiei iobagilor cu 8 şi pe,te 8 vite se datorează sistemului fiscal existent1 5 . Faptul că ţăranii trebuiau să plătească impozit şi după numărul de
vite i-a determinat pe mulţi dintre ei să ţină doar minimumul de vite de care
aveau nevoie ln executarea muncilor agricole. Acest minim se pare că se rezumă
la 1-2 perechi de boi şi 3-4 vaci. Ţăranii se pare că evitau să aibă mai mult de
7-8 vite în ogradă deo'arece aceasta ar fi însemnat mărirea impozitului. Cifrele
dovedesc acest lucru. Pe cînd în 1720 doar 55,710/o din iobagi aveau între 2-7 vite
în 1725 p.roporţia acestora ajunge la 73,100/o. A-::easta credem că •se datorează faptului
că în 1720 aplicarea riguroasă 1a sistemului fiscal era încă la începuturi şi încă ţă-
ranii nu şi-au pierdut dispoziţia de a mai ţine vite.
In ce privesc jelerii, faţă de 1720, proporţia lor creşte în structura societăţii
comitatului de la 31,240/o în 1720 la 35,990/0 în 172'5. După cum am mai 1ar'ătat, proporţia jelerilor creşte în raport ::u proporţia iobagilor datorită faptului că în urma
vexaţiunilor continue a aparatului fiscal iobagii părăseau .sesiile lor iobăgeşti ~i
îşi caută în alte părţi condiţii de viaţă mai bune. Pentru aceasta nobilii sînt nevoiţi să ape1eze la munca jelerilor, ca.tegorie socială lipsită de un statut propriu.
cu calităţi neprecizate şi supusă arbitrarului dreptului privat' 6 •
In analiza datelor conscripţiei din 1720 la prezentarea jelerilor am formulat
aprecierea că jelerii din punct de vedere juridic erau liberi, adică nu erau aserviţi vreunui feudal1 7. Această apreciere trebuie corectată deoarece şi jelerii Prau
tot oameni dependenţi, dar spre deosebire de iobagii ereditari aveau o situaţie materială rn:ai scăzută şi între ei şi stăpfoi se stabileau alte raporturi. Jelerii ci<' obicei nu au sesii, nu sînt socotiţi legaţi de stăpîn şi ide pămint, de cele mai multe ori
nu au pămînt. unii nici casă, locuiesc la alţii, lucrează la alţii, folosesc ;Jămînt
de-al ,altora sau al stăpînului şi pot să se muteis. Libertatea de a se muta sereferă doar la unii din jeleri şi este relativă, fiind hl funcţie de raportcrile stabilite cu stăpînii. Tendinţa stăpînilor a fost să-i aşeze Jn sesii şi prin aceasta îşi
pierdeau libertatea de mişcare fiind trataţi în acel·aşi mod ca .şi iobagii ereditari19.
De obicei sesiile rămase pustii, în urma fugii iobagilor, stăpînii le lucrau cu noii veniţi din alte părţi dar cu care însă nu mai puteau stabili, cel puţin la început, raporturi iobăgeşti, ci aceştia aveau statutul de jeleri şi stabileau cu stăpînii de obicei raporturi contractuale20 • Faptul că în perioada studiată fuga iobagilor a îmbră
cat proporţii destul de mari în comitatul Crasna21, iar stăpînii caută să suplinească
lipsa lor prin aşezarea în locul lor a unor jeleri explică creşterea proporţiei jelerilor
la 1725 în structura socială a comitatului.
Pe de altă parte ~reşterea proporţiei jelerilor la 1725 considerăm că se diltorează şi unei anume specificităţi de realizare a conscripţiilor pentru sare. Această

15. R. Wolf, în A2ta li.IP. 9, 1985, p. 332-333.
16. D. Prodan, iobăgia în Tranoilvania în secolul al XVII-Zea,
p. 104.
17. R. Wolf, în ActaMP, 10, 19·8G, p. 24G.
18. D. Prodan, op. cit., p. 102.
19. A. Egyed, Falu, vciros, civilizaci6, Bukarest, 1981, p. 35.
20. D. Prodan, op. cit., o. 486.
21. R. Wolf, în ActaMJ', 11, 1987, p. 24.5-246.
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specificitate constă în faptul că .conscriptorii nu au pus accent pe stabilir<'il npnrtenenţei la una sau alta din categoriile sociale ci au înregistrat locuitorii în fun::ţie
de faptul că au fost nobili (cu una sau mai ·multe sesii), iobagi, deci cu libc•:·tatt•a cit'
strămutare îngrădită, sau jeleri, adică cu libertatea de mişcare neîngrădită. De· acPea
la jeleri au fost tre'cutc toatP acele elemente sociale care nu erau nobili sau nu r•rau
Iobagi şi în general dispuneau de libertate de mişcare. Aşa •se întîmplă ~ă pc lîngti
jelerii propriu-zişi la această categorie au fost înregistraţi locuitori despre care
aflăm din alte conscripţii că sînt nobili, dar cu nobilitate incertă, sau trăiesc pe sesii
Iobăgeşti, libertini, taxalişti, etc. Pentru aceasta nu este întîmplător faptul c<i printrP jeleri găsim înregistraţi şi învăţătorii, categorie ce sc bucura de liberLate de
mi~::arc ~i nu avea statutul de iobag sau nobil. Cuno<Scînd toate acestea co.nsidcriim
61 în cn„~terea proporţiei jelerilor putem vedea nu numai sporirea numărului jelerilor propriu-zişi ci şi -sporirea numărului elementelor mai sus amintite.
l'l~ntru aceasta, cînd vorbim de stratificarea economidi a jelerilor în fune1,il' de
numărul de vite, trebuie să avem în vedere prezenţa acestor elemente eteroge1w.
De aceea cînd amintim că printre jeleri sînt familii cu 8-10 vite sau şi mai
multe, nu sîntem siguri că într-adevăr aceştia sînt jeleri sau sînt nobili, libertini •sau
taxalişti sau allte categor'H lSOCiale •Cal!'e 'Sî:n.t înregistrate sub numele gienerk u~ jelerilor. De la început trebuie să afirmăm că in cazul jelerilor, ca şi în cazul iobagilor, se observă aceeaşi situaţie, propo~·ţia familiilor cu un număr mare d<' vit<' ln
1720 scade la f125. Astfel la 1720 un sfPrt din jelt>rii înregi.straţi (25,290/o-J:Hl familii) aveau 8 sau peste 8 vite, 1a 1725 proporţia acestora ajungie să fie doar de 10,120;"
(92 familii) ceea ce reprezintă o scădere cu 29,230/o. Cauza scăderii este acePa'ji ca şi
în ::azul iobagilor, adică impozitul mare plătit în funcţiP de numărul de vi le" Şi la
jeleri se observă aceeaşi situaţie, tendinţa de a avea doar strictul necesar de vite,
majoritatea jelerilor avînd la 1725 între 2-7 vite (71,61 %) Faţă de 1720 la 1720> creşte
mult ;proporţia celor cu 3 V'ite (237,50/o) şi cu 4 vite - (WB,090/o), pe când prnrorţia
('Clor cu 5-6-7 vite cunoaşte o creştere mai moderată (ti9,810/o-ll,590/o-27,7 %). O
uşoară creştere ·9,090/o - cunoaştp proporţia celor cu 8 vite, dar proporţi•a cl"ior cu
peste 8 vite scade faţă de 1720 cu 42,2GO/o (de la 97 familii - 18,87 % - la 56 familii ti,160/o). In ce priveşe proporţia jelerilor fără vite •sau cu o singură vită cre)te simţitor la 1725 faţă de 1720. Proporţia celor fără vitie creşte cu 97,560/o (de la 41 familii
respectiv 7,970/o în 1720 la &l familii respectiv 8,91 % în 1725) pe cînd proporţia cPlor
cu o singw·ă vită ~reşte cu 303.'760/o (de la 21 familii - 4,08<>/0 în 1720 la 85 fam:ilii!J.350/o în 1725). Aceasta fa'ce să crească proporţia celor săraci cu 167,74 %, în 1725 18,260/o - 166 de familii de jeleri nu au vite de loc sau au o singură vită fa\{! de 62
de familii (12,060/o) în 1720.
Nobilii cu o sesie reprezentau 8,480/o din populaţia comitatului la 1725, proporţia lor rămînînd aproape aceeaşi faţă de 1720 (8,25 %) însă numericeşte numr1rul
lor creş~e de la 172 la 240 de familii, cePa ce reprezintă o creştere de 39,530/ 0 • Din
punctul de vedere al stratifo:ării economice şi în cazul nobililor cu o sesie se observă
n:::elaşi fenomen şi anume creşterea proporţiilor familiilor cu 3-4 vite faţă de cPi cu
H şi pc•ste 8 vite. Astfel în 1720 au fost înregistrate 42 de familii cu 8 şi peste 8 vite
reprezentind 28,760;0 din totalul nobililor cu o sesie, iar în 1725 doar 30 de familii
reprezentînd 19,230/o, cef'a ce reprezintă o scădere de 28,570/o. Totodată proporţia celor
cu 2-7 vite a crescut de la 54,90/o (80 familii) în 17'20 la 67,940/o (106 familii) în 172:i,
adică o creştere de 32,50/0. A:::easta se datorează faptului cr1 şi nobilii cu o sesie Nau
impuşi ca şi iobagH şi jelerii, şi pentru aceastia ca să nu plătească impozit mare după
vite ţineau doar citeva animale de jug şi 1-2 vac'i. Şi în acest caz peste o tn•ime
(:l4,6.1%) din nobilii cu o sesie au între 3--4 vite, numărul acf'stor famil;ii crescîncl faţă
de 1720 cu 90,900/o, respectiv 2300/o. In ce priveşte nobilii :::u o sesie fără vite proporţia lor scade cu 37,5-0/o fiaţă de 1720 (de la 16 1a 10 familii), iar a :::elor cu o singură
vit;I creşte cu 250;0 (de la 8 Ia 10 familii) ceea ce reprezintă o scădere a proporţiei
nobililor mc.i săraci de la lG,430/o în 1720 la 12,820/o în 1725.
Faptul că procentajul magnaţilor şi a nobililor cu mai multe sesii cunoaşte o
•.citdere de aproape 10/o de la '3,510/o în 1720 la 2,540/o în 1725 arată o tendinţă de polarizare a societăţii comitatului, adică o tendinţă de concentrare în mîini cit mai
puţine a moşiilor. Această tendinţă este subliniată de faptul că acelaş număr, sau
1111 număr mai mic, ·de nobili, faţă de 1720, sînt stăplni peste un număr mult mai
mure de iobagi şi jeleri la 1725. Credem că aceasta este rezultatul tendinţL·i nobi-
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limii el(' a extinde suprafeţele cultivate prin atragerea în circuitul economic a rezervd feudale. Aceasta se pare cit este adeverită de faptul că în acest răstimp destul de
scurt (1720-1725) creşte numărul curiilor nobiliare, curii care erau centre economic0 ale pămintului alo<Hial. Astfel în 1725 au fost îmiegi1Sf11ate 85 ode curii faţt1 de 79
in 1720. Importantă este nu atit .creşterea numărului total pe comi1tat al curiilor ci
faptul că apar curii în localităţi în care in 1720 nu au fost înregistrate. Astfel la
Alrnao;;ul Mare (2), Cosniciu (1), Borla (1).
Pn·oţii şi 1nvăţ<itorii reprezentau un procentaj destul de mic din populaţia
comitatului (2.290/o), dar importanţa lor in cadrul societăţii era cu atît mai mare.
Raportat la 1720, cifric, numărul preoţilor şi învăţătorilor creşte, dar ponderea lor
faţă de întreaga populaţie scade. La prima vedere e o scădere neînsemnată dar
faptul că numărul populaţiei cunoaşte o creştere importantă pe cînd numărul învăţătorilor creşte doar ele 11a 12 la 14 ne arată că sodietatea suferea de lipsa acestei
categorii sociale, mai ales în concl'iţiik cind numărul copiilor din comitat creşte de
la 40:~;) la 7019. Că lipsa înv;'\ţătorilor se accentuează este dovedită şi de faptul că pe
cind în 1720 la 336 ele copii le revenea un învăţător, în 1725 se ajunge ca la 501
copii să revin[1 un învăţător. In 172:'1 au fost înregistraţi 31 preoţi ortodocş'i, 18 reformaţi şi 2 catolici. Faţă de 1720 în 1725 au fost înrc>gistraţi preoţi ortodocşi în Aleuş
din Plasa de Jos şi Ban, Bănişor, Marin, Petenia, Ratin, Recea şi Şeredei din Plasa
de Sus. dar nu a fost înregistrat preot în Iaz unde în 1720 a existat. Preoţi reformaţi
au fo'it înregistraţi în aceleaşi localităţi ca în 1720 în afară de Valcăul de Jos, iar în
plus PStl' doar preotul catolic din Carastelec. Deoarece preoţii ortodocşi plăteau impozit ei fiind impu5i în funcţie de numărul de vite, se observă 5i aiei scăderea numiirului pn~oţilor cu multe vite 23 dintre ei (~7,910/o) au tntre 2-7 vite, 11 (22,90/o)
intn• 8-10, 5i 13 (27,08%) au de la 11 vite fo sus. In ce priveşte învăţătorii, majoritatea au vite puţine, 3 nu au deloc, 1 cu o vită, 4 cu 2 vite, cite unul 3 şi 4 viite 'iar
2 cite 5 vite ceea ce inseamnă că erau întreţinuţi, ma'i ales de comunităţile săteşti.
Populaţia singurei localităţi cu aspect orăşenesc, Şimleu! Silvaniei, creşte şi ea
in perioada studiată. Din conscripţia din 1720 a rezultat o populaţie de 7·80 de persoane, iar din cea din 1725 923 (nobili cu o sesie, iobagi, jeleri, husari, haiduci) adică
o cre~tere de 18,330/o. La cifra de 923 persoane trebuie să adăugăm cifra numărului
membrilor familiilor preoţilor şi învăţătorilor - 17 - şi cifra locuitorilor curiilor
nobiliare din comitat 16222. In felul acesta obţinem o populaţie de 1102 persoane.
Dar ştim că pe lîngă aceştia mai trăiau pe la casele nobililor, negustorilor, meşteşu
garilor, numeroase slu~i. calfe, ucenici al căror număr însă nu-l cunoaştem. Estimăm
doar la 100-200 de persoane. ln felul acesta populaţia oraşului considerăm că se
ridică la 1725 la 1200-1:300 de locuitori.
In ce prive~te structura socială 'a locuitorilor oraşului ea se prezill1tă astfel:
28 nobili cu mai multe sesii, 84 nobili cu o sesie, 46 iobagi, 76 jeleri, 16 husari,
17 haiduci, 1 preot ortodox, 1 catolic şi un reformat, 1 învăţător ·catolic şi 1 reformat.
Pe lingă aceasta au fost înregistrate 7 curii a unor magnaţi din care însă cîţiva
dacă locuiau în oraş. Referitor la stratificarea economică a locuitorilor, aceasta nu
o putem face în funcţie de numărul de vite, fiindcă lo'cuitorii aveau şi alte îndeletniciri decît cele agricole iar problematica aceasta am tratat-o deja la analiza conscripţiei din 172023.
1

1

1

In concluzie putem afirma că populaţia comitatului Crasna în perioada

1720-1725 cunoaşte o evoluţie ascendentă, numărul locuitorilor crescînd
de la 10 OOO la 13 OOO. In ce priveşte structura socială schimbări esenţiale
nu s-au produs, iar în ce priveşte stratificarea socială economică pe baza
numărului de vite, a scăzut numărul familiilor cu multe vite datorită sistemului fiscal, care impunea ţăranii şi în funcţie de vitele mari de care
dispuneau.
RUDOLF WOLF
22. Am înmulţit numărul curiilor cu numărul mediu al membrilor unei familii din
comitat, 4,63, considerînd că în fiecare curie locuieşte cel puţin o familie.
23. R. Wolf, ln ActaMP, 10, 1986, p. 247-2-18.
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DEMOGRAPHliCAL EVOLU'I110N OF CRASNA COUNTY
BETWEEN 1720-1725
(Summary)
The present article compares the data of two conscriptions for the pur::hase of
salt: one from 1720, the other from 1725. In these oon.s::riptions 'l.heire were rec:orded
the social cathegories, the family fathers, the number of children and the number
of big animals (cattle) and the smaller ones (sheep, goats and pigs).
The number of the inhabitants in 1720 were 10 OOO and in 1725 one may observe
an increase to 13 OOO. The average number of children for one family grew from
2 .to 2,63 thUIS grew the average number of one familly member from 4, to 4,63.
The social structure did no'!. change essentially between 1720-1725, 50,670/u of the
fohabitants were serfs, 35,990/o f.ree peasants (inquilinus), 8,480/o nobles with 'one estate,
2,29 % nobles with more estates, priests and grammar school teachers.
The economic differentiation was done according to the number of cattle. In
1725 the majority of peasants, 7'1,730/o had between 2-7 'cattie. This meant a clPcrease
in number of families with 8 or more than 8 cattle, because they had to pay taxes
ln accordance with the number of animals they had.
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OBLIGAŢIILE IOBAGEŞTI

DIN FOSTUL DOMENIU AL CETĂŢII
CEHU SILVANIEI IN PREAJMA ŞI ÎN TIMPUL RĂSCOALEI
LUI HOREA
(1780-1785)

JV. DARILE IN MUNCA: TORSUL:

ŞI ŢESUTUL

In urbariile de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea apar tot mai des,
aproape peste tot şi obligaţiile soţiilor iobagilor şi jelerilor faţă de stăpînii
lor feudali. In conscripţiile urbariale din secolele precedente apar spo-·
radic, deşi nu sînt excluse nici atunci cînd nu sunt consemnate, întrucît
orice economie presupunea asemenea munci: lucratul cînepii, inului, lînii,
torsul, ţesutul, icernutul etc. Ba puteau fi luate la nevoie şi la marile munci
agricole: secerat, strîns fîn, cules şi altele 1 •
Obligaţiile specifice soţiilor ţăranilor dependenţi făceau parte din dă
rile în muncă, dar pot fi încadrate, împreună cu zilele de robotă, şi în
rentă în muncă 2 • Cele mai generalizate munci la sfîrşitul secolului al
XVIiII-lea erau cele legate de prelucrarea cînepii şi a lînii la curţile nobiliare. In conscripţii, într-adevăr mai rar, apar şi alte munci femeieşti, cum
sînt: muncile în grădinile de zarzavaturi, jumulirea de pene a gîştelor etc.
Femeile ţăranilor dependenţi nu erau obligate, oficial, decît la tors şi la
(.esut. Cantităţile lor au fost stabilite abia la 1769, prin „Certa puncta". la
4 funţi de cînepă ori de lînă şi respectiv, la 10 coţi de pînză sau p{mur{13.
Nefiind fixate prin legi votate de Dieta Transilvaniei, variau de la o t·omună la alta, de la un proprietar feudal la altul, de la o categoriL~ de ţă
rani la alta.
Din analiza declarasiilor ţăranilor dependenţi, consemnate în conscripţiile urk1riale clin 1780 4 şi 1785° rezultă că normele stabilite în „Certa puncta" în general
1H1u fost dcpiişite, mai ales în ceea ce priveşte torsul. Ba, chiar, în majoritatea ca„11rilor cantitatea de cînepă sau de lină este mai mică, ea varia între 2-J fLJnţi. In
r·~zul ţesutului însă cantitatea pînze>i ţesute depăşea :u mult cei 10 coţi stabiliţi.
i"cme:Ie ţeseau anual cite 40-50 de coţiG.
ConscTi)ţiile arată că în unele localităţi studiate, stăpînii nu cereau nici un fel
dr> daturi în muncă (Inău) sau pretindeau numai o parte din ele. La Aluniş din ~no
l>ili numai 4, la Arduzel din 10 tot 4, Jia A1>uajul de Jos din 9 numai beronul Bornemisza Iosif şi baronul Vaji Daniel, sau la Benesat tot 2 din 11 stăpîni. La Băseşti
numai 3 din cei 22 baronii Bornemisza, Huszâr şi Vaji, iar 'nobilii cei mici nu cereau nimic. De altfel, se poate constata faPtul că stăpinii feudali nu pretindeau nici
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea, I, Su.puşii, Bucu1986, p. 256.
2
L. Botezan, în Studia, 1, 1973, p. 27.
a Ibidem.
' Arh. Stat Sălaj, Fond: Tribunalul jud. Sălaj, Cauze urbariale, R. 1, f. 1-641.
5
J\rh. Stat Sălaj, Colecţia Ion Ardeleanu .Senior, II, (Cotele conscripţiilor şi
uit• localităţilor); vezi în ActaMP, 9, 1985, p. 360; ·11, 1987, p. 263.
0 Vezi anexele B, C şi D.
1

reşti,
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dări în muncă acolo undP aveau un număr mic de ţărani dependenţi, cu
pămînt puţin. Dar sînt şi excepţii, cînd torcea tot satul, sau cînd nobilii mici aveau
aceleaşi pretenţii ca şi cei mari. La Băiţa toţi cei 5 stăpîni pretindeau cite 2 funţi
de cînepă sau Iînă, numai jelerii contelui KoI'nis Mihai torceau cite 1 fun,t, sau la
Bî~·sa torcea 2 funţi singurul jeler al nobilului 11artza Vasile, iar cei 4 iobagi nu.

un fel de

Cantitatea şi materialul difereau de la caz la caz, totuşi mai mult foloseau cînepa
pentru tors şi mai puţin lina, iar inul de loc. Sînt cazuri cind ,torceau ori cînepa,
ori lîna, sau erau preferate ambele7 • Tabelul de mai jos ·oferă o imagine privind cantităţile şi felul materialului folosit de soţiile iobagilor şi jelerilor la 1785 raportat
la numărul stăpinilor feudali:
numărul I stăpînilor

MATERIAL DE

feudali ai

I

iobagilor

jelerilor

pentru care torceau cite

TORS
I 1172-21 2

I 2-3 I 3 I 3-4 I 4 I I I 2 I 2-3 I 3

[3Yzl 3-4

I4

funţi

I. cînepă
2. lină
3. cînepă şi lină
4. ori cînepă, ori
Wnă

-

3
-

I

21
4
4

-

-

4

5
-

2

13
I
2

-

2
-

2

I

-

-

-

5 23
4
1 I
I

4

5

3

-

2

- 2 -

I

-

I

3

-

-

1

Din acest tabel rezultă că, cantita'tea obişnuită a torsului era de 2 funţi. 21 de
pretindeau această cantitate de cînepă de la iobagi, .iar de la jeleri 23. In
cazul torsului linii se cereau tot 2 funţi de către 4 stăpîni.
Cantitatea cea mai mică era de 1 funt. In aşa fel torceau iobagii şi jelerii contelui Bethlen Grigore din Babţa, iobagii baronului Wesselenyi Farkas din Bîrsa şi ai
baronului Wesselenyi Nicolae din Traniş. Cantitatea nu era mai mare nici în cazul
jelerilor ·contelui Torotzkai Sigismund din Aluniş, a contelui Bethlen Samuil şi baronului Bornemiszia din Babţa, baronului Huszar Iosif dim. Năpradee sau ai lui Horvath Daniel din Sălsig.
Tot sub 2 funţi de cilţi, respectiv 11/ 2-2, torceau, tn afara slujbei, iobagii contelui Torotzkai Sigismund din Coroi, dar de 4 ani de loc.
Cantitatea cea mai mare era de 31/ 2 , respectiv 4 funţi. Jelerii baronului Bornemisza din tîrgul Cehu Silvaniei torceau cite 31/2 de funţi („Noi ... trei, din rindul
jelerilor ... torceam cite trei şi jumătate de funţi"), iar iobagii numai 2 funţi. Iobagii
contelui Korda Gheorghe d'in Arduzel torceau în afara slujbei cite 4 funţi. I.;a fel şi
oamenii dependenţi, iobagii şi jelenii în mod egal, ai baronului Vaji Daniel din Babţa
Muncile lor n...au fost socotite în slujbă, deşi „a fost poruncit să nu mine (trimită = n.n.) în slujbă în 4 săptămîni", dar administratorul nu ţinea cont de aceasta
stăpîni

„poruncă".

Sînt cazuri cind cantlitiatea nu era clar precizată, torceau intre 2 şi 3 (12 cazuri)
sau in'tre 3-4 funţi (5 cazuri), dar nici un caz nu depăşea cei 4 funţi stabilită în
„Certa puncta". Iobagii contelui Korda Gheorghe din Sălsig spuneau: „cînd 2, cînd 3
funţi de cînepă am tors". La fel declarau şi iobagii lui Horvath Daniel, iar ai contelui Bethlen Grigore din Bicaz torceau 3, sau „cînd şi ,cînd 4 funţi" de cîlţi.
In 7 cazuri nu apare cantitatea torsului în conscripţii de loc. ·Iobagii contelui
Torotzkai Sigismund din Aluniş spuneau că „cite odată torceau şi cite puţinel cilţi".
La fel declarau şi iobagii din Arduzel ai contelui Kornis şi ai baronului Huszâr Iosif:
.,cite odată şi toarcem" (neha-neha fonunk is). Ai contelui Gyulai Iosif din Bicaz
spuneau că „toarce muierile pe rînd ... In zileJe slujbii acele, încă au ţesut muierile
pe rînd cite 3-4 ooţi"; cantitatea torsului nu se ştie, iar a ţesutului e foarte mică
7
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fnţA de obiceiurile d'in alte părţi, dar nici această muncă n-a fost socotită în slujbă:
„a muierilor au împărţit voievozii ~i nu (au} socotit în zilele slujbii".
La 1780 ,pe domeniul baronului Bornemisza Iosif din zona de sub Codru situaţia
lor~ului era aproape identică cu cea din 1785 8 • Un funt torceau jelerii din 2 localiti1ţi (Coroi, Horoatu Cehului); cite 2 funţi iobagii din 6: Asuajul ele Jos, Babţa, B{1iţa,
< ·orni, Oarţa de Jos şi Horoatu Cehului, iar jelerii din 4 localităţi: Arduzel, Babţa,
Hlliţa şi Oarţa ,de Jos. In ultimele trei torceau în mod egal şi iobagii, şi jelerii. Intre
1-2 funţi toţi din Tămăşeşti, iar între 2-3 cei din Asuajul de Sus, Bicaz, Cehu Silvaniei, Oarţa de Sus şi jelerii din Urmeniş. Diferenţa între cele două situaţii se
oi>servă la Arduzel, unde, la 1785, nu este înregis'trată această obligaţie; la Asuajul
dP Sus, la 1785, în loc de 2-3 funţi, sînt consemnaţi numai 2, dar ~i de cinepă, şi de
ină, deci în total 4 funţi. La Babţa numai jelerii torceau cite 1 funt; la Bă~c~ti, la
17115, iobagii tor:::eau cite 2 funţi de cînepă sau de lină, iar jelerii nu; în schimb, la
i 7110, iobagii nu sînt consemnaţi, iar cantitatea jelerilor nu este înregistrată. La Cehu
Silvaniei cantitatea cînepii toarse de jeleri se ridica la trei şi jumătate de funţi la
1785. Cauzele diferenţelor sînt: ori că în timp de cinci ani a fost schimbată cantitatea,
<Ti că a fost greşit tnregistrată în a doua conscripţie. După părerea noastră, prima
('onscripţie este mai precisă, executată pentru uzul intern, pentru nevoile particulare
ale stăpînului feudal, iar .a doua era ordonată de stat, completată pe baza declara\iilor bătrînilor satelor, care cîteodată ascundeau adevărul pentru diferite motive
Cantitatea torsului se ridica peste limita maximă stabilită prin ,,Certa puncta",
dacă stăpinul feudal pretindea cite 2-3 funţi din ambele materii prime sau dacă
făceau toate operaţiunile, incepind şi continuînd cu smulsul din pămînt, cu topitul,
cu meliţatul şi cu pieptănatul, i.sau dărăcitul, pină la ton·s, ţesut ~i inăl
hit. Prin urmare, torsul şi ţesutul însemnau multe zile de muncă pentru femei, la unele operaţii avind nevoie şi de ajutor din partea membrilor familiei
(smulsul, topitul, meliţatul)9. In conscripţiile studiate nu sînt consemnate toate
operaţiunile muncii, dar se presupune automat. Cine altcineva făcea aceste munci,
dacă nu femeile ţăranilor dependenţi? Se poate că au 1fost socotite în robo tă şi
nu sînt specificate separat. dar timpul necesar pentru exccuta.r0a lor tot ele la ţă
rani era răpit. De exemplu, iobagii din Aluniş ai baronului Huszar Iosif torceau
cite 3 funţi de cînepă „şi 3 funţi de lînă de oaie", jelerii la fel, deci în total cite 6
funţi; ai contelui Gyul·ai Iosif din Ulmeni 3 de dnepă şi 2 ele lînă, total 5 funţi,
clar pregătirea materialului pentru tors nu este consemnată 1n aceste conscripţii.
Rare sînt cazurile cînd stăpinii pretindeau numai torsul linii şi a cincµii nu.
Iobagii baronului Vaji Daniel din Asuajul de Jos torceau cite 3 funţi de linii ~i au
„ţesut în tot anu cite 15 coţi de tort de lină". La fel torceau la 1785, tot numai lină,
~i oamenii baronuil.ui Bornemisza Iosif din Bicaz, Oarţa de Jos şi Tămăşeşti, deşi la
l 780 torceau toţi numai cinepă. Alţii torceau ori lînă, ori cinepă: jelerii contelui
Gyulai Iosif din Aluniş cite 3 funţi, ai lui Pongrâtz Samuil din Asuajul de Sus 3-4
iunţi ,de cînepă oSau lină; iobagii baronului Bornemisza elite 2 funţi (Băiţa, Bf1seşti).
Tot cite 2 funţi torceau dependenţii din Stremţi ai baronului Vaji şi ai contdu~
Cyulai lo'Sif, sau între ·2-3 funţi cei din ,Băseşti, tot ai baronului Vaji şi ai contelui
(iyulai Iosif din Tămăşeşti: „cînd 3, cînd 2 funţi". Jelerii contelui Bethlcn Samuil
ci in Babţa torceau numai 1 funt de „cinepă sau din lina domnească" dar se notează
e(L în afara slujbei. Deci, se constată că, dteodată, materialul torsului este dPterminat
probabil de nevoile .curţii domneşti sau de producţia obţinută de stăpînul feudal.
Criteniile de stabilire ale materiialului de tors nu sint consemnate• în cc'nscripţii.
Din analiza daturiil.or rezultă că în cîteva cazuri iobagii aveau o obligaţie md
mare decît jelerii, cca. 1-2 funţi. De exemplu iobagii contelui Kornis Mihai din Aluniş torceau 3 funţi, iar jelerii cite 2. La Gîrdani iobagii contelui Korda Gheorghe torl"eau cite 2-3 funţi, iar jelerii numai 2; iobagii nobilului Horvath Daniel din Sălsig
2-3 funţi de cînepă, jelerii numai 1 funt.
Varietatea prestării torsului rezultă şi din următoarele declaraţii: iobagii .contelui Kornis "Mihai şi ai baronului Huszar din Arduzel torceau „din cind în cînd",
~au ai contelui Torotzkai Sigismund torceau cite 2 funţi, dar nu în fiecare an. Omul
contelui Bethlen Grigore din Benesat numai o singură dată a to1·s 3 funţi. ele cînepă.
6
9
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în timp de 4 tani. A·i' contelui Gyulai: din Ortiţa iar toa<rceau cite 2 funţi de cinepă.
:Ua fel doclaf'au şi oameni'i contelui GyuF.ali Iaslif din Bînsa: „cind 1Şi cînd ne-o dat
~i cite 2 funţi de cîllţi la Iobeşiţe de itors". Iobagii contelui Korda Gheorghe din
Sc'Hsig S;JW1eau: „care n-O tors, a ţesut".
Un alt fenomen .al obligaţiei este că unii stăoPîn'i, în unele localităţi, iau socotit
în slu_ibr, ~i timpul tor'>ului, iar în altele nu. De exemplu, munca dependenţilor contelui Gyulai Iosif din Benesat nu s-a ştiut în slujbă, iar a celor din Cehu Silvaniei
da. Totuşi, se poate constata că în majoritatea cazurilor torsul n-a fost socotit în rabotă
şi acest fapt este şi consemnat printre declaraţiile ţăranilor 1dependenţi din 1785.
O altă obligaţie prestată de femeile ţăranilor dependenţi era ţesutul, o îndatorire strîns legată cu torsul. Femeile nu ţeseau peste tot, deci această muncă fcmeias:i1, în comparaţie cu torsul, nu era iwneralizată într-o asemenea măsură ca
torsul cînepii sau a linii. Se prl'timdl'a numai în 9 O.ocal'ităţi l)i numai de unii, nu
rle toti slăpînii feudali. Cantitatea diferea şi în acest •caz de la localitate la localitate, de la un stăpîn la altul, os:·ila dl' la :l--l co~i pinii la 50. Era obişnuit probabil
ţesutul pînzei, întrucît mai mult c>rau pn~ocupaţi cu toarcerea cînepii decît cu a
lînii. In conscripţii nu sînt totdeauna specificate şi produsele sau materialul prelucrat. Se ştie că oamenii contl'lui Korda Gheorghe au ţesut cîte 10 coţi de pînză: „cînd
1, cînd 3 funţi ele dnepă am tors, care n-o tors, a ţesut cite 10 coţi de pînză" - spuneau iobagii. La Bicaz este înregistrat că dependenţii baronului Bornemisza Io!=.if au
ţesut 40-50 de coţi „de pănură". Munca lor a .fo91: so:otită în slujbă: „apoi n-o
minat în două săptămîni" la lucru. Tot din lînă ţeseau femeile dobagilor din Asuajul
de Jos ale baronului Vaji Daniel: au tors cite 3 funţi de lină „şi am ţesut - spuneau -, în tot µnul cîte 15 coţi de tort de lină". In \celelalte localităţi ţeseau, probabil, pînză din cînepa toarsă tot de ele.
Cantitatea cea mai mică era 3-4 'coţi, la Bicaz (ct. Gyulai Iosif), iar cea mai
mare între 40-50 de 'coţi. La Babţa jelerii contelui Bethlen Samuil şi dependenţii
baronului Bornemisza din Bicaz, ţeseau cite 30-40 de coţi.
In general nici ţesutul nu era socotit in rabotă, numai în citeva cazuri. De
exemplu: la Bicaz oamenilor baronului Bornemisza, sau la Cehu Silvaniei celo.r ai
contelui Gyulai şi ai barorrului Bornemisza Iosif li s-a ştiut în slujbă timpul pierdut
cu ţesutul; în schimb, la Cehu Si!lvani~i nu este notlată canJtita:tea ţesută. Probabil
ţeseau toţi, şi de regulă, în fiecare an; numai iobagii contelui Korda Gheorg'he din
Sr1lsig spuneau „care n-o tors, a ţesut", sau ai baronului Vaji Daniel că, „nu în
tot anu", dar în schimb, toţi ţeseau cite 8-9 de Coţi (Benesat).
Ţesutul, r;;i da:ă s-a ştiut în slujbă, şi dacă nu, era o greutate în plus. Se
poate cons-tata că toţi cei impuşi cu această datorie, pe lîngă ţesut şi torceau tot
atita cantitate oa şi cehla'lţi, ce~ c<are erau impuşi numai ou torsul. Dec1, nu toţi
{!rau obligaţi. Jelerii ţeseau în mod egal cu iobagii ~i nu se pretindea decît în citeva
lo:alităţi şi nu de toţi stăpinii, numai de unii. Iată de ce devenea această îndatorire n povară, mai ales cu faptul, că în :multe localităţi-depăşea •cu mult cantitatea
stabilită de lege, respectiv cei 10 coţi. Numai oamenii contelui Gyulai din Bicaz
ţeseau tcite 3-4 coţi, sau ai baronului Vaji Daniel din Cehu. Silvaniei cite 7,5, din
Bc>nesat dte 8,5, iar :ai contelui Korda din Sălsig cite 10. ln altă ,parte :antitatea
era mai mare. Trei femei din Corni ţeseau împreună 50 de coţi, •deci, fiecare cîte
17 coţi. Doi oameni ai baronului .wesselenyi Farkas, împreună 80 de coţi, deci cîtc 40,
iar ;ai baronului Bornemisza din Bicaz, cite 40-50 de coti. Dacă în 'Cazul torsului
pretenţiile stăpinilor nu depăşeau limita stabilită, în cazul ţesutului norma era ridicată cu mult peste prevederile cuprinse în „Certa puncta"to.
Alte munci legate de ofemeile ţăranilor dependenţi sînt notate numai sporadi'c,
ceea ce nu îaseamnă că nu se pretindea de la ele, măcar .în cazuri eX'Cepţionale.
Dovezi sînt, deşi legal nu erau obligate numai la tors şi la .ţesut. Jelerii baronului
Vaji DaniPl din Cehu Silvaniei, pe lingă taxele plătite, pliveau zarzavaturile („ennek
felelte ,kertivetemenyt gyolmaltunk"), sau la Tămăşeşti, oamenii baronului Bornemisza au ,,jumulit penele _gîŞtelor pe seama •domnului"ll. Deci, cu obkelul de a impune femeilor îndeplinirea celor mai variate mun:i necesare gospodăriilor mo~iere!1li, ne întilnim şi pe fostul domeniu al cetăţii Cehului.
rn
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Materi:aJlul folosit pentru tors şi ţesut era al stăpîmlllui feudal. ln unele cazuri este şi .specificat: la Babţa, oamenii contelui Bethlen Samuil tol'Ceau din „tortu
clnmnesc". ,Dar, s-a întîmplat că au tors din cînepa lor. Un _ţăran din Sălsig, din
I 'artca contelui Gyulai Iosif, se plîngea că de la el „a luat tistu 2 funţi de tort"
~,i n-a dat înapoi niciodată, „spunînd că pentru rce n-am cerut cîne.pă din curte" 12 •
Asemenea abuzuri IS.igur că au mai fost, dar nu sînt consemnate în conscripţiile
'ilucliate.

In concluzie, dările în muncă, fără să se ridice la importanţa zilelor
de robotă, constituiau o povară în plus pentru femeile şi familiile ţăra
nilor ,dependenţi. Pretinse, în cele mai multe cazuri „peste slujbă", ele
su:;' răgeau forţa de muncă a femeilor de la îngrijirea şi prestarea muncilor
casnice, cerute de gospodăriile ţăranilor dependenţi. Au ajuns să fie grele
<J.colo unde dările au fost transformate în obligaţii permanente. Reprezentau prestaţii iobăgeşti pentru a spori zilele de muncă ale dependenţilor.
Dările in muncă sustrăgeau gospodăriilor iobăgeşti un braţ de muncă în
plus pe lîngă cel al bărbaţilor. Prezentau o mare varietate, diferind de
la o localitate la alta, de Ia un proprietar feudal la altul, ba chiar şi în cadrul aceleiaşi localităţi, şi de la o categorie de ţărani dependenţi la alta.
In general ele sînt pretinse pe baza normelor .stabilite de „Certa puncta", dar sînt şi abuzuri, manifestate prin nerespectarea limitelor maxime
stabilite, mai ales în cazul ţesutului. Dările în muncă, mai cu seamă torsul, s-a generalizat pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Dacă în secolul
precedent apar numai accidental, pînă la răscoala lui Horea a devenit o
îndatorire iobăgească permanentă, nu numai în toată Transilvania, ci ,şi
în satele fostului domeniu al cetăţii Cehu Silvaniei.
ERNEST WAGNER

Anexa A
EXTRASE PRIVIND OBLIGAŢIILE FEMEIEŞTI:
TORSUL ŞI ŢESUTUL.

1.

ALUNIŞ

- Iobagii baronului Huszcir au de tors 3
de oaie"; ai lui Torotzkai spuneau că „şi cite
Jelerii baronului Gyulai declară că „adevărat
de tors nu ne dau".

funţi de cinepă „şi 3 funţi de Ună
adiată toarcem iŞi cite puţinel cilţi".
că cind toarcem lina, atunci cînepă

2. ARDUZEL

- Iobagii lui Korda Gheorghe au de tors 4 funţi, ce nu se socoteşte în slujbă.
Iobagii lui Kornis Mihai şi Huszcir Iosif citodată slujesc şi cu ţesutul (neha-neha
fonunk is"), iar ai lui Torotzkai Sigismund au de tors cîte 2 funţi, dar nu în fiecare an.
3. ASUAJU L DE JOS
- Br. Vaji Daniel: Oamenii lui au tors „3

anul cite 15

coţi

de tort de

funţi

de

lînă şi

am

şi ţesut

tn tot

lină".

Ibidem,. p. 386.
Se folosesc următoarele

12

prescurtări

specifice

lucrării:
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- Ct. Gyulai Iosif: „Cei ce avem mai mult loc, toarcem cite 4 funţi, cei mai
cu puţinel loc cite 3 funţi de cînepă".
4. ASUAJUL DE SUS:
- Br. Bornemissza Iosif: Oamenii lui au tors 2 funţi de ctnepă şi de lină.
5. BABŢA
- Br. Vaji Daniel: Au tors 4 funţi, au slujit încă şi cu ţesutul. Aceste munci
n-au fost socotite în slujbe, deşi a „fost poruncit se nu mine în slujbă ln 4 săp
tămîni".

Ct. Bethlen Samuil: Au tors un funt de cinepă sau lină „Tortu domnesc
să ţese, din care face cite 40-50 de coţi, afară de slujbă".

ţipa

pe muierele

6. BAIŢA
- Ţăranii au tors cite 1-2

funţi

de

lină

sau

cllţi,

munca nu s-a

ştiut

slujbă.

m

7. BASEŞTI
- Oamenii lui Bornemisza Iosif au tors cite 2 funţi de cinepă sau de lină, la
fel şi ai lui Vaji Daniel, cite 2-3 funţi.

8. BENESAT
Br. Vaji Daniel: Şi iob'agii şi jelerii lui aveau de tors 3 funţi de cînepă şi 50'

-

de

coţi

de

ţesut,

dar nu

ţeseau

în fiecare an.

Ct. Bethlen Grigore: Omul lui, Tsirsz Von, numai

-

odată

a tors 3

funţi

de

cinepă

în timp de 4 ani.
9. BICAZ
-

Ct. Bethlen Grigore: „Muierele" au tors cite 3, „cind şi cînd -

-

Br. Bornemissza Iosif: „Au ţipat" pe unii să ţese cite 40-50 de coţi şi au

4

funţi" d~

cil ţi.
tors fără slujbă cite 2
la slujbă.
-

funţi

de

lină. După ţesut

n-au fost

„minaţi

în

două săptămini„

Ct. Gyulai Iosif: „Toarce muierele pe rînd ... in zilele slujbii acele, încă au

ţesut muierele pe rînd 3-4 coţi a muierilor au

împărţit

voivodzi şi nu !Socotit

in zilele slujbii".
10. B1RSA
- Ct. Torotzkai Sigismund: Oamenii lui declarau că înainte cu trei ani au
tors cite 3 funţi de cinepă.
- Ct. Gyulai Iosif: „ ... cind şi cînd neo dat şi cite 2 funţi de cîlţi la iobeşiţe
de tors".
11. CEHU SILVANIEI (oppidum):
- Ct. Gyulai Iosif: Femeile au tors 2 funţi şi au ţesut, dar ţesutul a fost .socotit în slujbă.
- Br. Bornemissza Iosif: Iobagii au tors cite 2 funţi, iar jelerii 3 172 funţi
(„Mi ... haram rendbeli zsellerei ... negyed fel fontot fontunk").
- Br. Vaji Daniel: In fiecare an ţeseau cite 60 de coţi şi torceau cite 30 funţi
(minden esztendoben kozonsegesen szottiink 60 singet").
- Ct. Bethlen Francisc: Oamenii lui pe lingă slujbele obişnuite, cîtodată şi torceau („ ... egyszeT-maskor fontunk is").

12. CORN/
- Ct. Gyulai Iosif: „la trei muiere le ţipa să ţese 50 de coţi şi megis (totuşi = n.n.) nu a socotit în zilele slujbii".
- Ct. Torotzkai Sigismund: TOll'<:eau cite 1 1/z o zi 2 funţi „din clîlţ", in afara
slujbii, dar de 4 ani nu sint impuşi nici cu torsul şi nici cu ţesutul.
- Br. Vaji Daniel: Torceau cite 2-3 funţi, cind în cind, pe lingă tors şi ţeseau.
- Br. Bornemissza Iosif: Tesutul „numai odată au făcut 2, 3, 4 muieri, de doi
ani mai de mult nu ţipat ţesutul, nico:i încoace de doi ani".
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13. G1RDANI
- Ct. Bethlen Grigore: Iobagii lui au tors de doi ani cite 3 funţi de cînepă.
- Ct. Korda Gheorghe: Iobagii au tors cînd 2, cînd 3 funţi de cînepă saa
dlţ, iar jelerii numai 2 funţi.
- Ct. Gyulai Iosif: Iobagii ·au tors cite 3 funţi de cînepă sau 3 funţi de lină,
iar jelerii numai 2 funţi de cînepă.
U.NAPRADEA
- Ct. Gyulai Iosif:

funti".
· - Br. Huszcir Iosif:
Ei. OTlT!'/'A
-

„ ... toarcem doi

„ ... lină

funţi

de

lină, şi

cînepă

de

şi cînepă toarcem doi funţi".

Ct. Gyulai Iosif: „rar facem doi funţi de cinepă" spuneau.

lfi. Sii.I.S!G
- Ct. Korda Gheorghe: Iobagii lui spuneau

că „cind 2, cind 3
cite 10 funţi de pinză".
Horvcith Daniel: Iobagii 'au tors „cind 2, cind 3 funţi de

am tors, care n-o tors, a
-

toarcem doi

funţi

de

clnepă

ţesut

cinepă",

jelerul

1 funt.

- Ct. Gyulai Iosif: Au tors cite 2 funţi de cinepă şi 2 de lină. „ ... dară de la
mine, Tolm.O Urs, amus 3 ani a luat Tistu 2 funţi de tort, măcar că cinepa n-a fost
dat, spunind că pentru ce n-am cerut cînepe din curte".

17.

STREMŢ

- Oamenii baronului Vajt Daniel şi ct. Gyulai Iosif ·au tors cite 2 funţi de liaă
saa cinepă.
18. TAMAŞEŞTI
- Ct. Bethlen Samuil: Oamenii lui au tors cilţi sau cinepă 3--4 funţi, sau ln
locul torsului au luat de la ei cite 2 „viei de ovăz".
- Ct. Gyulai Iosif: Au tors cînd 2, cind 3 funţi de ctnepă sau lină.
19. VICEA
- Br. Wesselenyi Farkas: Iobagii şi jelerii declar'au: „de tors ne-o dat două
fonturi, de ţesut încă ne-o dat să ţesem, două dazde optzeci de coţi".

Anexa B.

TABEL
ouprlnzind cantitatea de cinepll

şi

linii

toarsă

(în
Nr.
crt.

cînepă

--o
I

I

JELERI

lină

4
3
3
2
I

3
3
3
da

3
-

ARDUZEL
- ct. Korda Gheorghe
- ct. Komis Mihai
- br. Huszâr Iosif
- ct. Torotzkai Sigismund

4
da
da
2

-

-
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cînepă

3

ct. Gyulai Iosif
br. Huszâr Iosif
ct. Kornis Mihai
ct. Torotzkai Sigismund

-

2

2

ALUNIŞ

-

Jelerilor în anul 17Bl'i.

IOBAGI

ŞI MOŞIERUL

LOCALITATEA

şi

de femeile Iobagilor

funţi)

-

Uni!.
5

sau

3
3

-

--

-

368

E. Wagner

(Continuare)

o
3

4

5

I

1

ASUAJUL DE JOS
\-' br. Bornemisza Iosif
-~br. Vaji Daniel

-

·-

-

-

11

12

-

2

2

-

-

2
2
3-4

-

sau

3-4

I
-

cq Gyulai Iosif
ct. Bethlen Grigore
ct. Bethlen Samuil
br. Bornemisza Iosif
br. Vaji Daniel

-

4

-

2
I
I
I

-

sau

I

-

-

4

-

ct. Kornis Mihai
br. Bornemisza Iosif
br. Vaji Daniel
ct. Torotzkai Sigismut.d
ct. Gyulai Iosif

2

2
2
2

sau

-

-

l
2

sau

2
2

sau

I

2
2

-

--'-

2

"BĂSEŞTI

-

10

-

-

2

-

-

5

-

3

2
2-3
2

- br. Bornemisza Iosif

9

-

4

BĂIŢA

-

8

2

I

BABŢA

-

7

3

-

ASUAJUL DE SUS
- br. Bornemisza Iosif
- ct. Bethlen Grigore
- ct. Korda Gheorghe
- Horvâth Daniel
- Pongratz Samuil

6

2

I

2
2
2-3

br.3Huszar Iosif
br. Vaji Daniel

BENESAT
-, br. Vaji Daniel
~'- ct. Bethlen Grigore
BICAZ
Crigore
- ct. B.,c o
- br. Bor:1"'"isza Iosif
- br. Vaji Daniel
- ct. Gyulai Iosif

sau
sau

2

-

2-3

2-3

-

3
3

-

3-4

-

I

-

2

-

3

sau

,)

da

B]RSA
- br. Bornernisza Iosif
- br. Wesselenyi :Parkas
- ct. Gyulai Iosif
- Tartza Vasile
- ct. Torotzkai Sigismund

3

-

BI RSĂU DE JOS
- ct. Gyulai Iosif
- br. Josintzi Ludovic

3
3

BI RSĂU DE SUS
- ct. Korda Gheorghe
- br. Bornemisza Iosif

2-3
2

-

2
I

2
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-

sau

-

2-3

3

-

3-4
3
da

-

-

-

sau

2
3

2

-

-

3
3

-

-

2-3
2

-

-

-

-

Obligaţiile iobăgeşti pe fostul domeniu al cetăţii Cehu Silvaniei
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(Continuare)

o
13

14

15
16

17

I

I

I

oppidum CEHU SILVANIEI
- ct. Gyulai Iosif
- br. Bomemisza Iosif
- ct. Bethlen Samuil
- br. Vaji Daniel
- ct. Torotzkai Sigismund
- ct. Bethlen Francisc
CORN I
i.- ct. Bethlen Grigore
ct. Gyulai Iosif
- ct. Torotzkai Samuil
.,- br. Vaji Daniel
- br. Bornemisza Iosif

.-

GIURTELECU HODODULUI
- br. Wesselenyi Flirkas
GJRDANI
- ct. Bethlen Grigore
- ct. Korda Gheorghe
- ct. Gyulai ·Iosif

3

2
2
2
3
1%-2
da

-

2
2
2
2

-

2

-

3
2-3
3

-

-

--

2
2
2

-

-

-

2
2

2
-

-

.,

- ct. Kornis Mihai
ct. Gyulai Iosif
br. Husză.r Iosif

-18

ct.
ct.
br.
ct.

-

19

2

ct. Gyulai Iosif

SĂLSIG

- br. Bornemisza Iosif
-

-

-

21

ct. Dcthlen Grigore
ct. Korda Gheorghe
ct. Gyulai Iosif
Horvath Daniel

-

-

2
2

ct. Gyulai Iosif

-

-

-

-

2
2
2
2-3
2

-

-

2

2
2

1

2

2
-

-

2

-

2
-

2
2
2-3

ct.
br.
ct.
ct.

Bethlen Samuil
Bomemisza Iosif
Torotzkai Sigismund
Gyulai Iosif

br. Bornemisza Iosif
br. Wesselenyi Nicolae

Acta Mvsei Porolissensis -

2
2

sau
sau

3-4

-

2
2

·-

-

-

1

2
2-3

sau

2
1

voi. XIl/1988
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2
2

-

3-4

-

2-3

2
2-3

-

-

2

TRANIŞ

-

-

2' -

-

TÂMĂŞEŞTI

-

23

3
2
2-3
2
2-3

-

-

STREMŢ

- br. Vaji Daniel
22

-

-

ORŢIŢA

-

20

DE JOS
Bethlen Grigore
Gyulai Iosif
Bornemisza Iosif
Torotzkai Sigismund

5

-

2
2

OARŢA

4

3%
2

3

NĂPRADEA

-

I

2

sau
sau

-

2
2

2

sau

-

2-3

-

-

.,

,

E. Wagner

(Continuare)

o

I

I

1

ULMENI SÂLA]
- br. Boniemisza Iosif
- ct:. J:J'eth.l.en Grigore
- ct. Korda Gheorghe
- ct. Gyulai Iosif

24

I

2

3

3
3
3
3

-

2

-

2

„

VI CEA
- br. Wesselenyi Farkas

25

4

5

3
-

3

-

2

Ane:m C

TABEL
eoprlnzind cantitatea de einepl toanl de femeile lob,u.gllor şi Jelerilor de pe
moşia baronului. Bomemlsza Iosif la 1788.
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I

LOCALITATaA

I

Arduzel
Asuajul de Jos
Asuajul de Sus

-

I

Tămăşeşti

2

-

2
2-3

2-'-3
2
2

2
-

Bilseşti

•·'

JELERI

funţi

Babţa
BA.iţa

Bicaz
Cehu Silvaniei
Corni
Oarţa de Jos
Oarţa de Sus

I

IOBAGI

da·

•,

-2-'-3
2-3
·2
2
2-3
1-2

l'

-

1-2
2-3
1

-

Urmeniş

Horoatu Cehului

·2-3
2-3
1
2

2

Anexa D.

TABEL
euprlnziod cantitatea

Nr.
crt.

LOCALITATEA

1
2

ŞI

MOŞIERUL

o

2

ASUAJUL DE JOS:
- br. Vaji Daniel

I

cînepă

eoţl)

3

I

JELERI
lină

Nr.

4

5

9

-

15

5
4

da

-

-

BABŢA:

ct. Bethlen Samuil
br. Vaji Daniel

la 1785 (io

IOBAGI
Nr.

1

-

ţesutului
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I

I

cinepă

6

I

lină

7

5

-

-

I

40-50
da

-

4

Obligaţiile iobăgeşti

pe fostul domeniu al

cetăţii
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Cehu Silvaniei

(Continuare)

o
3
4

5

6
7

I

2

I

3

I

I

4

I

5

6

I

7

BENESAT:
- br. Vaji Daniel

6

8,5

-

BICAZ:
- br. Bornemisza Iosif
- ct. Gyulai Iosif

3
5

-

40-50

3-4

-

5
2

3-4

-

CEHU SILVANIEI:
- br. Vaji Daniel
- ct. Gyulai Iosif
- br. Bomemisza Iosif

8
19
32

7,5
da
da

-

20
8
52

-

-

4

-

-

3

15-20

-

ct. Korda Gheorghe

15

10

-

12

-

-

VJCEA:
- br. \Vesselenyi Farkas

18

50

-

4

-

-

CORN!:
- ct. Gyulai Iosif
SĂLSIG:

8

I

1

NOTE: La Vicea br. \.\'"esselenyi avea 18 iobagi din care numai 2

-

ţeseau

-

-

-

40-50

cite 40 de coli, în total

eo,

iar jelerii nu.

SERF DUTIES ON THE FORMER DOMAIN OF THE CEHU SILVANIEI FORT
DURING fl'HE IUPRISING LED BY HORIEA (1780-1785). IV. THE RENT IN
MANUAL WORKS: THE SPINNING AND THE WEAWING

(Summary)
In the second half of the

18th

century the duties of the wifes of the serfis

;mel jelers toward the feudal landlords were confirmed by the law. The rent in

manual labour as such (the spinn:ing the weawing) given by the women as well
11s its amout wass settlel in 1769 by the so called ~Certa puncta": to spin four
pounds of hemp or wool and to weawe 10 cot (1 cot
cca 0,60 m) of linen or ho-

=

mespun. These amount were not sanctioned by the Diet (Country Council) of Tran;sylvania and differend from village to village, from landlord to landlord or acc·ording to the class of the serfs or peasants.
The conscription of the years 1780 and 1785 show that by the end of the 18
C'entury the rent in manua~ labour by the women of the serfs was practised everywhere in Transylvanfa..
On the furmer domain of the Cehu Silvaniei fort this amount was not exr·1'(.•ded, it was even sma1ler because they spin 2-3 pounds of hemp or wool, and
ln some cases, four pounds The amount was exceeded only when the landlords
required them to spin both hemp and wool. With a single exception, the spinning
was required in all the villages. As for the rent in weawing, it was required in
li villages only, by 12 landlortcls; the amount varied between 3 and 50 cot, exceeding
hy for the legal upper limit.
The rent in spinning and weawing, required in addition to the other forms
of manual labour, deprived the pessents'farms of a good deal of their man power.
By the end of the 18th century this rent was an additional burden for the fall'lllies of the serfs.
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ASPECTE PRIVIND VIAŢA SOCIAL-ECONOMICA IN COMITATUL
SOLNOCUL DE MIJLOC IN DECENIUL OPT AL SECOLULUI
AL XVIII-LEA

Prezentul material îşi propune să înfăţişeze aspecte legate de viaţa
a comitatului Solnoirul de Mijloc cu şapte ani înainte de
izbucnirea marii răscoale conduse de Horea, Cloşca ,şi Crişan. Pe baza
unor documente inedite, constînd în şaptezeci şi nouă de tabele de impunere din anul 1777, vom încerca să ,schiţăm elementele esenţiale ale prefacerilor ce au cuprins satele de pe văile Someşului şi Sălajului angrenate şi ele în planul reformelor iniţiate ,în Transilvania de Maria Tereza
în deceniile şapte şi opt ale secolului al XVIII-lea. Impărăteasa Maria
Tereza, peste capul guvernului (guberniului) Transilvaniei şi chiar al Cancelariei aulice, folosind ataşamentul unor comandanţi militari a dorit mai
ales după eşecul suferit în celelalte provincii ale imperiului, unde ordinele ei de reforme agrare, prin opoziţia marii nobilimi, nu puteau fi aplicate, să impună în Transilvania un minimlllm de reforme prin care să uşu
reze viaţa ţărănimii iobage, exploatate excesiv de către marea nobilime.
Reformele tereziene ca şi cele iozefinc de mai tîrziu, urmăreau mai multe
ţeluri: ţinerea în şah .a marilor magnaţi latifundiari, stăvilirea băjeniei
ţ[i·rănimii române nemulţumite spre Moldova !ji Ţara Românească, atragerea cit mai multor români la unirea cu biserica Romei şi recrutarea de
·ostaşi de elită, ţă.ranii români fiind recunoscuţi ca buni luptători.1
Grija pentru soarta ţărănimii iobage porneşte în primul rînd din interesele economice şi fiscale ale imperiului. ln lupta pentru supunerea
nobilimii, monarhia putea folosi ia nevoie masele producătoare şi contribuabile.2 Iobăgimea reprezenta „nu numai baza producţiei şi veniturilor
statului, dar şi ameninţarea cu care putea fi constrînsă la fidelitate nobilimea. ":1 Puterea centrală îşi arată tot mai făţiş interesul pentru problc:mele iobăgimii, pentru opoziţia sa faţă de nobilime. Deschizîndu-i
posibilitatea de a apela la forurile sale, pînă la Curtea imperială de la
Viena, monarhia „caută ,contactul direct cu iobagul şi cu intenţia de a-l
face mai util în stat, dar şi cu gîndul de a-l transforma într-un instrument
politic." 4 • Curtea vieneză era mereu preocupată de a-şi asigura simpatia
ţărănimii române, majoritară în Trnnsilvania, fără intc>nţia de a tulbura
in fondul lor raporturife feudale.
In concepţia monarhiei habsburgice din a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, trebuia luată atitudine faţă de nobilimea neproductivă şi
necontribuabilă, de unde a izvorît interesul pentru reglementarea raporsocial-economică

1

~
3

Rei-. Arh., 4, 1977, p. 422.
D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum,

Bucureşti,

1984, p. 229.

Idem.

Bucureşti, 1960, p.
1964, p. 727-729; D. Prodan, op. cit. p. 229-232.

" Din Istoria Transilvaniei, I,

Bucureşti,
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turilor feudale dintre stăpînul feudal şi supuşu sai, care pînă la urmă
vor cere şi impunerea unor categorii de nobili, dar şi acestea vor fi abordate nu cu intenţia de a desfiinţa raporturile feudale, ci doar de a le
îndrepta. 6
In atenţia monarhiei va sta în permanenţă sistemul fiscal, acesta constituind principalul mijloc de asigurarea a nevoilor vistieriei impc'rialt';
reglementările fiscale avînd drept scop creşterea numărului impozabililor şi impunerea mereu sporită a acestora. La întocmirea tabelelor de
impunere se aplica „Sisthema Bethlenianum" din 1754, care cu modificările din 1763 („Sisthema Buccowanum") şi din 1769 („Sisthema Brukenthalianum") în esenţă „a rămas în vigoare pînă la căderea feudalismului în Transilvania. 11 0
Pe teritoriul iactualului judeţ Sălaj, în părţile Codrului, Chioarului ş1 tn zoSomeşene cu o populaţie în marea sa majoritate românească, raporturi1le
stăpîn-iobag în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea nu se deosebeau prea
mult de cele din Transilvania propriu-zisă. NedreiptăţHe şi abuzurile de tot felul
se constituiau într-un fapt continuu, iar bunul plac al stăpînului feudal era cel
care impunea obligaţiile iobagului, neţinînd seama de reglementările în vigoare. 7
Clasa dominantă în general era scutită de dare, cu toate că monarhia habsburgică se străduLa, să desfiinţeze acest privilegiu. Această tendinţă a Curţii de la
Viena explică şi faptul că din 1767 figurează în tabelele impozabililor nu numai
populaţia contribuabilă ci şi magnaţii, şi aşa-zişii „nobiles possesionati". De aceea
nobilimea din Transilvania va lupta tot timpul împotriva strădaniei puterii centrale de a înscrie şi nobilimea în listele de impuneri. Intre anii 1746-1776 ţără
nimea trebuia să-şi îndeplinească sarcinile pe baza ultimului urbariu, fapt ce a
creat în permanenţă nemulţumirea din partea contribuabililor8. Ţăranii ştiau că
după călătoria lui Iosif al II-lea în Transilvania din 1773 se pregăteşte o reglementare urbarială, şi că stăpînii de moşii căutau să o împiedice prin toate mijloacele. Curtea de la Viena avea nevoie de o reglementare urbarială riguroasă pentru
a încasa mai uşor dările, care erau în continuă creştere 9 •
In anul 1775 mai multe 'sate din ţinutul Meseşului şi Rezului se răzvrătesc
.împotriva robotelor excesive şi a abuzurilor marii nobilimi. Prilejul a fost alimrntat şi de publicarea noii ordonanţe „Norma procedendi". Aceasta venea să precizPZe
c.:ăile judiciare de combatere a exceselor şi abuzurilor, la fel şi procedura în rezolvarea plingerilor iobăgeşti. Intre abuzuri erau consemnate şi robotele excesive.
Pe de altă parte combătea tratamentul aspru, cruzimile domnilor ,pămînteşti, hi\·căile
fără cumpăt, punerile la „rituri", închisorile şi alte chinuri corporale. De asemenea se prevedea că pîra împotriva încălcărilor legii „nu o va face direct supusul. ci
prin cei care sînt obligaţi prin lege să-l apere împotriva opresiunii." 10, Satele
se răzvrăteau unul ,după altul şi mişcarea putea să ia proporţii îngrijorătoare
pentru nobilime şi guvernul Transilvaniei, de aceea noul guverna,tor Samuel Brukenthal va face tot ce-i va sta în putinţă pentru a ,preveni această stare de lucruri.
O comisie guvernamentală în frunte cu Heydendorf, care-l însoţise pe Iosif al
Ii-lea pe o parte din drumul său ,prin Transilvania, s-a deplasat în zonă pentru a
analiza starea de lucruri de aici. Comisia va constata cu consternare mizeria în
nele

D. Prodan, op. cit. p. 432.
Al. Osetri, Şt. <Imreh, în
Arh., 4, 1977, p. 423.
~

6

Populaţie şi

socwtate, Cluj, 1972, p. 142; 7. Rcv.

Izvoarele răscoalei lui Horea, seria B, i.Zvoare narative 197 3-1183, Bucu1983, p. 351.
s Al. esetri, Şt. I:rmeh, op. cit., p. 143.
9 I. Z. T6th, Mişcări ţărăneşti din Munţii Apuseni pină la 1B4B, Bucureşti,
1955, p. 143.
10 D. Prodan, Răscoala lui Horea, I, p. 78; Rev. Arh., 6, 1944-1945, p. 130-165;
Acta MP, 4, 1980, p. 139-149.
7

reşti,
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('are se zbate ţărănimea, care între timp fusese „paicificată ·fără menajamente." 11
Incă in timpul vizitei sale în Transilvania, Iosif al Ii-lea îi propune Mariei
Tereza un nou sistem de impunE>re, care să-l înlocuiască pe cel în vigoare supus
in permanenţă corupţiei şi l'vaziunii fiscale. Brukenthal a cunoscut carenţele
:1:estui sistem, ,motiv pentru care după alegerea sa în funcţia de guvernator în
1774, se va strădui să reorganizeze al(fministraţia şi să jnstituie un nou ~istem de
impunere, care să satisfacă programul reformelor iluministe iniţiate de monarhie. 12
Vechiul sistem fiscal era marcat de .diferenţa dintre numărul real de locuitori şi cel
trecut în regtistrele ofţciale întocmite de conscriptori. Nu o dată erau. scutiţi ţă
r<lnii înstăriţi şi micii nobili, care-i ,mituiau pe :funcţionari. In consecinţă aceştia
treceau în sarcina altor ţărani darea de d·rept a micilor nobili şi ia ce!lor înstăriţi. 13
Pornind de la aceste realităţi se va ~xecuta în Comitatul Sqlnocµl de ,Mijloc
recenzarea fiscală pe baza ordinului guberniulU'i emis cu Nr. 3530. pe .1777. Lii 18
mai 1777 este anunţat din Zalău baronul Samuel Brukenthal, guvernaforul Tran~ilvaniei, că în comitatul Solnocul de Mijloc s-a executat recenzarea contribuabililor,
·
iar la 15. iulie se ya pune .rezoluţia guberniulul pe actele înt 0 cmite. 14
Potrivit ordinului :Guberniului Transilvaniei se va t~ece pentru fieca're locali ta te numărul familiilor contribuabile, urmărindu-~e ·evitarea abuzurilor şi abaterilor de la apliiClalrea ~nstrucţiunHor guverniatoru!LuD Samuel Brukenthal, care lfuo.;ese însărcinat în anul 1777 de către Maria Tereza cu „reforma legHor şi tratarea
hună a iobagilor.~15
·
·
·: ·
'
· ··
Conform ordinului imperial Brukenthal urmăreşte cu multă .atenţie problema
impozitelor. Reforma realizată de acesta insernna un ,progres deşi .nu era scutită
de „unele defecte." Marea însemnătate a acestui sistem .de im'punere constă îri
faptul că taxa socotită pe cap „capitaţia" nu era ca înainte egală pentru toţi loc:uitorii, ci era fixată în proporţie cu avere.a contribuabilului. Masa contribuabililor
a fost împărţită în clase după averea lor, aşa incit -şi taxele .variau de la 1 la 27 de
florini. Pentru o casă se plătea anual 50/o din valoarea ei efectivă, iar după leafă se
plătea lQa/o. 16
.,
In stabilirea ~mpozitului funciar ~e ţj,nea seama de cantitatea şi calitatea
pămintului {classis), de numărul .de animale şi distaaţa faţă de pieţele de desfacere. Astfel impozitul plătit de contribuabili consta din două părţi, ~i anume:
un impozit plătit după puterea economică a gospodăriei impuse (cantitatea şi .cal'itatea pămintului, numărul ide animale, ~te.,) numit ,„fa'cultas" precum şi impunera persoanei propriu zise prin taxa capulw („taxa c.apitis").17
Unitatea de măsură pentru pămînt în tabelele de impunere pe anul 1777 era
rngărul, \deşi ln general se folosea cî'bla (agrorum icubulus), care era impusă
intre 8 şi 20 de creiţari (cruceri), in ,funcţie de clasa în care era încadralt, iar
pentru fineţe, unitatea 'de măsură era ,o suprafaţă de teren, care dădea o producţie de un car de fin. In comitait.ul Solnocul de Mijloc. din cele 79 de localităţi, ·care fa:: obiectul prezentului material, numai 17 au teren arabil de cate~oria a 3-a, restul de 62 fiind încadrate în terenurile de categoria I-a. Cele 17
localităţi din ,prima categorie sînt: Aluniş, A.rouzel, BăsE!l?ti, Benesat, Biuşa,
c:heud, Cheud-Cetate, Gîrdani, Jibou, Minău, Năpradea, .Sălsig, Someş-Guruslău,
Someş-Odorhei, Ulmeni, Tohat şi Tranilşl 8 , cJaJr>e posiedau terenuri •arabi'1e în lunca
Someşului. In plasele Cehu Silvaniei şi Zalău pămîntul era mai puţin productiv,
':uprinzînd terenuri 'În pantă cu ,prdducţii modesite în condiţiile folosirii uneltelor
cu randament scăzut f5i a unor metode agrotehnice specifi::e secolului al XVIIIlea, cînd asolamentul cu pirloagă avea extindere mare.
11

C. Sassu, !n jurul reformei agrare din Transilvania,

Mărturiile

unui împă-

rat, p. 345.
12

R. Kutschera, Guvernatorii Transilvaniei, Sibiu, 1943, ip. 83-89.
Al. Osetri, Şt. Imreh, op. cit„ p. 145.
14 Arh. Stat. Cluj, Fond Solnocul de Mijloc, Cota 50, Dosar, I.
1
~ Anuarul Institutului de Istorie Cluj, IX, (1943-1944), Sibiu 1944, p. 232.

13

1

16 Idem. p. 229-230.
17 Al. C~ri, Şt. Imreh, op. cit., p. 143-144.
18 Arh. Stat. Cluj, Fond Solnocul de Mijloc, Cota 50-51, Dosar 1-IIJ, Fasdcolele: 2, 8, 14, 15, 16, 27, 29, 59, 78, 79,
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Suprafaţa terenului arabil ,varia de la sat la sat şi de la o categorie socială
funcţie de starea acesteiia. In Ar<luzel terenul •arabil cons.orii'> era de 1-9
iugăre, fînaţul de 1-4 care de fin, la Jibou 1-5 iug. arăitor şi 2-3 care de
fin,19 ,la Panic ·1-4 iug. arător şi 1-2 care de fîn,2Q Chilioara 1-4 iug. ariitor
şi 1-4 care de .fîn 21, Hereclean .1-3 iug. arător şi 1-6 care de fîn,22, Bocşa 1-3

la oa.Ha in

.iug de

arător şi 3-4 care de fin, Dobrin 2-4 iug. arător şi 3-4 care de fin, etc.2a
Suprafeţe arabile mai întinse aveau micii nobili şi unii iobagi, dar peste tot se
constată o fărimiţare a sesiilor prin sporul demografic şi moşteniri
pe ele o parte,

şi

acapararea unor suprafeţe de către marea nobilime pe de altă parte.
Cu toate că se căuta o impunere a contribuabililor cit mai riguroasă, se constată şi de data a:::easta, solidaritatea ţărănească, care le-a permis acestora folosirea metodei tăinuirii faţă de orgiandc com.itatense in timpul efectuării recensă
mintelor fiscale.24
Viile -sint conscrise separat cele vechi de cele noi (de curînd plantate)

şi

sînt impuse

după producţia în vedre (urne) de vin. În multe sate nu există vii ca de exemplu în : Asuaju

de Sus, Bîrsa, Bulgari, Cheud, Donmin,
tivate cu vie se

( 103 +vedre} ,

găseau

etc. 2•

Suprafeţe

mai mari cui-

!

la: Cristur, fiind impuse 88 - vedre de vin, Naimon (70 vedre,
2

Nadişul

( 131 +vedre), Cehu

Inău, Traniş, Sălsig,

Hododului ( 142 + vedre

Silvaniei ( 343 +vedre

r•,

J,

Doba

Mare ( 56

~vedre) ,

Dioşod

Lelei

etc.

Nevoia de animale de ·11racţiune (boi şi cai), pentru că pămîntul se lucra cu
plugul de lemn tras de 4-8 boi, oa şi cărăuşiile (la traJ11Spor.tul sării şi a lemnului) de la mari distanţe, nevoile casnice (carne, lapte, lină) . şi dările în animale mereu 'în CTeştere, :I.iac ca tn satele ·C<J111scrise s;i figureze un număr marc de
animale: 6597 boi, 4809 vaci, 3630 oi, 10790 .de porci, 1294 capre, 1294 junci -~i
juninci şi 909 stupi.21
In multe Io.calităţi ca: Ariniş, Bulgari, Cristur, Creaca, Hereclean, Jibou,
Hodod, Panic, Nadişul Hododului, Deja, Mineu, Someş Guruslău, Tohat, Siilăţig,
Verveghiu. Ulmeni şi Zalău2 B oile nu sînt consemnaite fie tdin cauza lipsei .de
izlaz, fie din :::auza dărilor mari, care se plăteau după ele către .stăpînii de pD.mînt29. In alte localităţi ca de exemplu în: ;\suaju de Sus, Cehu Silvaniei, Firrniniş ,şi Traniş numărul oilor este destul de mica 0•
In ,privinţa rpoDcilor, numărul e mare în toate satele, aceştia constituind r,:·incipala sursă de carne atît pentru ţăran cit şi pentru nobil (carnea de porc putind
fi conservată uşor), şi totodată, din _poI"ci se plătea dare iobăgească31. In zona Solnocului de Mijloc existau întinse păduri cu ghindă .şi jir unde se puteau îngrCtşa
porcii.
Cu toate că în majoritatea satelor nu sînt consemnaţi stupii, exisită ~i loralităţi unde umărul acestora atinge cifra zecilor ca de exemiplu în Arduzcl (2Cl),
Panic (46), Bocşa (I), Cristur (14), Dobrin (24), Mineu (15), Zalău (84), Cheud (16),
Horoatu Cehului (18), Vădurele (2·3), Cehu Silvaniei (39), Sălăţig (19), Lelei (26),
1e Idem, Fasc. 78.
Idem, Fasc. 76.
21 Idem, Fasc. 75.
22 Idem, Fasc. 74.
2a Idem, Fasc. 65.
2• I. Z. Toth, op. cl.t. p. 106.
25 Arh. Stat. Cluj, Pond Solnocul de Mijloc, Cota 5()-51, Fasc. 7, 17, 31, 46, 68.
26 Idem, Fasc. 23, 26, 32, 62, 67.
2 7 Idem Fasc. 1-79.
28 Idem, Fasc. 12, 20, 27, 47.
29 Arh. Stat. Sălaj, Fond I. Ardeleanu Senior, Cota 1963/17:85 Şi pachet 44
ao Arh. Stat. Ciuj, Fond Solnocul de Mijloc, Coba 50-51, Fasc. 2, 5B.
31 Rev. Arh„ 3, 19'86, p. 302; D. Prodan, Răscoala lui Horea, I, p. 73-94.
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(32), Motiş (29), Asuaju de Jos (36), Minău (25) şi Ulciug (23) 3 2. Multe albine existau la curţile marilor nobili, dar acestea nu sint cuprinse în tabelele impozabililor. Ţăranii creşteau ,albine pentru că mierea constituia un medicament vaioros în medicina populară şi în acelaşi timp era principalul mijloc de obţinere a
alimentelor dulci.
Pt>ntru animale impozitul se ,pe!"cepea după cum urmează: pentru un bou
sau cal, 24 creiţari; .pentru o vacă, 20 creiţari; ,pentru un junc sau junincă 15 creiţari; pentru o oaie, capră sau un stup 3 creiţari, iar pentru un porc 5 creiTămăşeşti

ţari33.

ln ,privinţa categoriilor de impozabili sînt conscrişi nobilii mici (nobili de o
sesie), iobag)ii (::olanii), libertinii, jelerii (inqvilini), Ja ifel şi văduvele acestoro,
care plăteau taxa „2apitis" (capitaţia); de aceeasta fiind scutite slujile. Tabelele din
~inul 1777 pentru Comitatul Solnocul de Mijloc mai cuprind: ~xternişti (extranei),
persoane fără de pămînt (imposessiones), populaţie migraitorie (vagod, vagorum),
slugi, servitori -;.i ţigani; la aceştia din urmă specificîndu-se dacă sînt cu domiciliu stabil sau migratorii (vagod tiganorum, Zinganorum). Pentru oraşul Zalău
sînt consemnaţi un număr de 552 d0 orăşeni (civium) 3'.
Documentele vremii semnalează în unele sate .din Solnocul ele Mijloc în deceniul opt al secolului al XVIII-lea fugari din Munţii Apuseni, ca urmare a
exproprierilor şi luării vechilor drepturi ale moţilor de pe pămînturile domeniale35.
In cele 75 c]p sate pPnt'.·u carp av!'m documente relativi' la impunerea
fis:::ală pe anul 1777, numărul total al nobilimii impuse .(nobili mici, nobili de o
sesie) este destul de mare 'atingind cifra totală de 708, din care 108, văduve de
nobili. Satele cu cei mai mulţi nobili impozabili erau: Deja cu 43, Doba de Jos
cu 44, Cheud icu .40, Domnin cu 34, Cristur cu 57 şi Verveghiu cu 643 6 • Iobagii din
ac~te localităţi au ,statut de iobagi urbariali, sarcinile lor iobăgeşti fiind de regl.l!lă mai mic'i de:it în s atele cu iobagi 1alod!ial:ii. ln cele două oraşe .din com.i.tat
Cehu Silvaniei şi Zalău sînt conscrişi un număr de 39 şi respectivi 110 nobili
1mpozabili31 .
In 10 localităţi ,au fost înregistraţi .un număr de 60 de libertini impuşi, dintre care: 30 în Ariniş, 12 în Benesat, cîte 4 în Biuşat Bîrsău de Sus şi Năpradea,
2 în Ormeniş şi cite unu în Brebi, Horoatu Cehului, rarcd şi Traoiş 3 s.
Numărul total al iobagilor impuşi în cele 79 de .sate este 3054, dintre care
2H sînt văduve de iobagi (ele benelfidau de o reducere a taxelor), iar al jelerilor de 1773, dintre care 63 văduve de jeleri, care..de asemenea erau impuse cu
sume mai mid. Se poate deduce că din numărul total de 3938 familii impozabile
peste 770/o sîrut familii de iobagi .şi jeleri. Localităţile cu cei mai ~ulţi iobagi erau:
Chelinţa cu 51, Cheud-Cetate cu 67, .Cehu Silvaniei cu .115, Domnin cu 55, Hodod
cu 50, .Jibou cu 66, Năpradea cu 150, Săltig cu 65, Someş Odorhci cu 60, Traniş
cu 61, etc.aq. Intre localităţile cu mulţi jeleri Sint consemnate: Aluniş cu 51,
Asuaju de Sus cu 59, Biuşa ,cu 52, Cuccu cu 61, Mineu cu 62, etic.' 0 .
Capitaţia pentru micii nobili era de 4 florini, iar văduvei<' acestora plăteau
2 florini, la fel ca şi iobagii. .Jelerii plăteau în general 3 florini si 30 de creiţari,
iar văduvele lor 2 florini. ~n tabele ,se vor comite şi abate>ri de la n•gulile gene1

a2 A.rh. Stat. Cluj, Fond Solnocui de Mijloc, Cota M-51, F\asc. 3, 17, 20, 47, 77.
aa Al. Csetri, Şt. Imreh, op. cit. p. 143-146.
3
' In cele 79 de sate re2enzate, tabelele cuprind un număr de 204 capi da
familie, <:',a<e au domicilfat în ·aHc localităţi d<'CÎt cP!e în care lucrează. Satele cu
mulţi externi5ti sînt: Delenri, Doba Marc ~i D<·ja. Tabelele consemnează şi .persoane total lipsite de pămînt „imposesionis" (fării de sesie), numărul total al acestora în cele 79 de localităţi fi'ind de 2!1, dJ.nlre care în Sălăţig 7, în Cnistur 5, şi în
Leici 3.
a5 I. Z. Toth, oP. cit. p. 141.
JB Arh. Stat. Cluj, Fond Solnocul de Mijloc, Cota 50-51 Fasc. 12, 15, 35.
a7 Idem. Fasc. 8, 26, 29, -17.
as Idem, Fasc. 38, 54.
J9 Idem, Fasc. 8, 13, 35, 78.
40
Idem, Fasc. H, 55

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

378

I. Ciocian

rale pentru că averea contribuabililor variază df' la sat la sat. tn func-ţie de
aceasta şi darea pe venit („proventus privati") se deosebea de la o localitate la
alta 41 •

Sarcinile fiscale alături de iobagii propriu-zişi le suporta cealaltă
mare categorie de supuşi, jelerii (inqvilinii), care de obicei aveau părţi
de sesii extrem de mici sau nu posedau nici loc de casă, trăind în casele
altora, dar nu erau legaţi de pămîntul pe care-l cultivau. Ei se aşezau
pe o moşie în mod obişnuit cu un contract şi îndeplinindu-şi obligaţiile,.
legal aveau dreptul să se mute4 2 .
Alături de obligaţiile .jaţă de marC'a nobilime (magnaţi) în produse
(dijme 'Şi dări) şi în munc[1 (robota), obligaţiile fiscale ale iobagilor şi
jelerilor erau extrem de grek cu şapte ani înaintea r[1scoalei lui Horea,
chiar dacă era impusă şi mica nobilime, care jn facto, ca şi situaţie socială, ,nu se deosebea prea mult de iobăgimea de rînd. Nemulţumirile
maselor producătoare vor creşte de la un an la altul şi drept urmare răz
meriţele se vor ţine fanţ în comitatuJ Solnocul de MijlOIC pîn[1 la izbucnirea marii răscoale din anii 1784-1785.
Acest ,recensămînt fiscal din anul 1777 din comitatul Solnocul de
Mijloc reflectă în parte măsurile intreprinse de monarhia habsburgică
pentru a îndrepta starea de lucruri din societatea .transilvană în deceniul
opt al secolului al XVIIIl-ea în w.are pauperizarea ţărănimii ,cauza prejudicii statului austriac, atît în privinţa veniturilor sale cît şi sub raportul puterii politice şi militare. De aceea ,Curtea de la Viena încearcă să
reglementeze raporturile dintre stăpînii de .pămînt şi iobagi cu scopul
de a '.Împiedica .abuzurile nobilimii, a limita robota, ~ împiedeca cotropirea pămînturilor ţăr'ăneşti, pentru ca astfel ţărănimea să poată contribui într-o mai mare măsură la susţinerea sarcinilor statului. Impunerea unei părţi a nobilimii va duce la o reacţie de împotrivire a acesteia
faţă de stat ce şe va solda cu un compromis între Curtea imperială şi
nobilime în dauna ţărănimii, menţinîndu-se şi mai departe sarcinile feudale în aceeaşi .situaţie, dar sporindu-le pe cele fiscale43.
Studierea celor 79 de tabele de impunere pe anul 1777 din comitatul Solnocul de Mijloc ne dă posibilitatea să cunoaştem în linii generale categoriile sociale din această parte a Transilvaniei, numărul contribuabililor ,din localităţile con'scrise, obligaţiile lor fiscale, dinamica
folosirii pămîntului, numărul animalelor domestice din gospodăriile ţ[1răneşti şi chiar onomastica vremii. Acest material .documentar este o
sursă valoroasă de informaţie pentru cei ce doresc să întocmească monografiile localităţilor conscrise în anul 1777.
JOA~

CIOC!AN

41 AllA, 9, 1006, p. 109-1'27; D. Pirodan, Les migrations des Roumains au dela
des Carpathes au XVIII i>me siecle, Sibiu, 19G5, p. 102.
42 Din Istoria Transilvaniei, I, p. 175-181; D. Prodan, Iobăgia in domeniul
Băii de Arieş 1770, Cluj, 1948, p. 20-33.
4-ll Din Istoria Transilvaniei, I, Bucureşti, 1960, p. 181-184.
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în comitatul Solnocul de Mijloc
localltătl

in anul 1777
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6
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1
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Tabel nominal cuprinzind impunerea pe terenul agricol
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Aluniş

98

3

197

119

1
462
3
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3
524
3
1424
1
1152
3
844
3
744
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4

4

Asuaju de Sus

72

4

5
6

-·
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Arduzel
Ariniş

71

3

49

4

176
1
692

7

Arghid

25

4

48

s

Băseşti

58

3

59

9
10

Benesat
Bîrsa

44

3

39
46

4

12

Bîrsău

de Sus

84

4

13

Bi uşa

88

3

14

Bocşa

48

4

15

Brebi

38

4

16

Bulgari

45

4

18

Cehu Silvaniei
Cheud

189
42

4

I

69

1
754

de Jos

3

-

I

11

153 15

295

5

207 52

445 31

216 54

1
392

I

134

-

-

2472

1
3432

24

-
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138 -

52-

352

9

-

63

I

8

389 23

1
982
3
1214
1
74_
2

I

~

160 45

924
1
1362
1
512
1
652
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39

104

~

:§....

-~

.......

;t:-

-

1

4
I

·i::

73 36 i128 49
„.,.--.158 44 L289 1

3
444
1
634

26

Bîrsău

I

414
1
122

74

4

11

17

".

]

....
~ u
u
- - - - - - --

::>

Aghireş

Asuaju de Jos

i:i..

.§
.!l

I

3

Suma

J!

:aCJ

:;::I

Capitaţia

i::I
....
;:I

...
"O

.......i::
.......

ol

...

i::I

:;:::

"El
:3

:;:I

48 30
121 -

203

ll07 30

„,.,.

ef

85 15

118

139 42

-

8

198 27
172 29
225 24

196 {30

356 18

29

188

4

390 44

IO

107 15

228 22

-

82 30

175 30

109 -

177

405 30

898 58

142

-

219

8

5
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(continua.re)

1
19
20

I

2
Cheud-Cetate

Chelinţa

I3 I

4 1

97

3

76

4

5
29
1
1822
95
1
324
1
742

21

Chilioara

57

4

22

Ciglean

20

4

23

Coşei

55

4

24

Greaca

31

4

42

25

Cristur

74

4

1
1004

26

Crişeni

41

4

56

27

Cuceu

118

4

125

28

Deja

75

4

3
334

29

Deleni

37

4

58

.....

30

Doba

Mică

13

4

31

Doba Ma.re

47

4

32

Doba de Jos

45

4

33

Dobrin

64

4

34

Domnîn

118

4

15
3
614
3
724
3
1214
1
1434
3
1084

35

Dioşod

97

4

36

Fetindia

24

4

37

Firminiş

35

4

38

Gîrcei

57

4

39

Gîrdani

79

3

40

Hereclean

78

4

106

41

Hodod

96

4

99

28
3
454
1
1432
1
1022

I

I

6
1
752

7

1
682
31

156
132
1
284

-

1
452

1
882

129
1
784
1
1822
1
384
1
624
3
204
3
734
1

72-

2
1
1622
3
1434
3
1334
1
372
1
674
152
1
882
I

1654
1
1084
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177 15

345 38

234 52

530

124 30

280 11

35

1
334

105

I 8 I 9 I 10 I 11

1
132
1
262
70
3
44
3
564

-

83

8

-

122 30

257 44

30

64

133 59

205

-

374 41

103 30

196 58

276 45

510

145

-

84 22
26

-

5

221 16
187 36
53 11

131 30

232 27

64

142 45

263 31

3
24

163 51

334

-

281 45

481 11

1
1032
1
44

-

3

234

-

439

51

-

100 42

-

147

65

6

-

1
622

114 30

272 56

-

105 15

291 33

-

166 15

326 24

1
994

186 53

374 56
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I

I

2

I3 I4 I

5

42

Horoatu Cehului

78

4

1
1062

43

Husia

24

4

33

44

Inău

56

4

62

45

Jac

68

4

.C6

Jibou

78

3

47

Lelei

96

4

48

M:otiş

48

4

95

.C9

Mirşid

28

4

45

so

Mînliu

112

3

51

Mineu

52

Nadişu

Romb

53

Nadişu

Hododului

54

Naimon

55

Năpradea

96
97

4
4

51

4

33

4

179

3

56

Noţig

114

4

57

Ortelec

123

4

58

Panic

68

4

59

Popeni

49

4

110

Prodlineşti

21

4

(ii

Rona

44

4

62

Sălăţig

40

4

63

Sălsig

108

3

-.

1
1742
1
1352
3
1214

1
1822
1
1452
1
1742
1
804
1
324
1
2494
143
3
994
1
1024
1
834
1
194
49
3
314
1
1952

I

6

I

3
1084
1
452
1
702
1
914
1
1002
1
1114
3
1214
1

584

156
3
1654
3
1484
75
40

I 8 I 9 I 10 I li

7
1
354

-

109 31
207 27

-

138

-

238

146

-

306 31

1
52
1
1314

3

256 29

483 32

-

96 45

206 45

-

59 15

122 45

1

68-

2
1
322
1
284
1
1424
1
634

3
344
1
572
1
1134
3
44

234 52

530

239 4.C

441 20

195 15

394 37

80 30

233 44

104 30

190 22

323 15

657 17

250 45

256 30

268 45

508 56

146 52

325 46

-

218 32

41

-

71 40

-

1
552
1
504
3
1344

1
24

24 30

5

76

1
284

8

91

22
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-

323

3
1094

48 15

323

121

1
1474

103

7

-

158

157

161

-

220 34

162 50
147

2

438 23
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I

1
64

I3 I4 I

2
Someş · Guruslău

65

Someş

66

Someş

Odorhei

60

fHt!l

Uileac

103

3
3

I

5
3
79-·
4
1
1712

106

4

173

26

4

54

4

1
78-

~;~al.îi

67

Sincraiu Silvanid

r~

68 „

Soimuş

'60

.,.j/-.j

l;_.:.tl

~·-~

69
!J'''

Ulciug ·

::. . 51i:1l mn~

60

4

1
99-'2

u: ~

58

3

112

kl

13

4

34

ţ

70

Ulmeni

2

:d.i1~ -~

'f! .,..:..

71

Urmeniş

I!;,.~

72

..

· Tămlşeşti ~~ ~'JII

';

46

4

73

Tohat

26

3

74

Traniş

80

3

75

Tmbuţa

29

4

76

Vidmele

36

4

77

Vicea

35

(4

78

Verveghiu

64

4

79

Zalău

722

4

-

.!IA

•

1
944
.1

552
5
1298
1
394
38
54
1
912
3
4694

I

6
1
962
1
1552
3
1584
65

1
10-

115 15

239

-

213 30

434 45

1
782

218 22

421 41

31

83 30

166 14

-

113 . 15

253 43

-

126

4

1
1172
1
462
3
844

1

54

.,r.:·_

41

I 8 I 9 I lo I 11

7

J;

1
1324
1
472
1
1064
1
364

7

35
1
572
103
1
6582
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102 30

8

278 51
230 48

95

.- .
-

196 37

-

53

-

115 35

-

333

-

-

55

-

-

23 30_.

-

·-

,,

58 21

265 53
118 41

-

72 22

127 96

12

81 22

157 16

3
894
2420

177

-

315 48

2131 45 3798 42
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Tabel euprinzînd
!''

numărul

an!nmlelor impnse pe anul 1777

.....

·a:;::;~~
cu

d

~

t:

~

1

2

~ ·g"·

·o

.a

·c:

- ....

!3

o. o.
('jVJ

'"' ·;;;
cat:

;...o

~p

~ ~

b

·a;

_;_·-1-----=-§-----1-.-~_1_·
. I~ ~ ! -~-_I! f·
3

I

I----'---------.;.----'~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 :

Aghircş
Aluniş

Asuaju ele Jos
Asuaju de Bus
Arduzel
Ariniş

Jl.rchid
llăseşti

Benesat
Bîrsa
Bînsău de Jos
Bîrsău de Sus

11

12
13
14
15
16
17
18
19
.20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

a2

33
34
35
36
37
:18

.

Iliuşa
Ilocşa

Jlrebi
Bulgari
Cehu Sil nmie
Cheud
Cheud-Cetate
Chelinţa

Chilioara
Ciglean
Coş ei
Creaca
Cristur
Crişeni
LUC't:'.l

Deja
Deleni
Doba Mică
Doba Mare
Doba de Jos
Dobrin
Domnin
Dioşod

Fetindia
Firminiş

43

Gircei
Gir<lani
Hereclean
Hodod
Horoatu Cehului
Husia

44

Inău

45

Jac
Jibou

:J9

40
41
42

46

80
15
20
15
15

81
128
2B
4B

11.J
41
43
31
32,40 57
8
57
20
7G20
106
5
138
13
76
27,20 61
48
63,40 310
20
70
95
111
48
58
3
88
24
24
3
103
21
47
32,40 112
7
73
38,20 lSG
20
63
5
51
9
17
28,20
58
58,20 78
63
120
10,30 170
26
143
24,20 35
7
62
46,20
82
5
73
105
10
125
20
100
32,40 46
36
56
42,20 63
144,40 78

5

62
107
38
95,,90
60
32
59
42
42
64
113.
72
68
47 .
39
189
41

G

! 277
7

4_
28
7
7
3
3
16
5
19
8
31
14
14
26

3

62
86
29
61
42
50
42
105
44
27
9
37
27
55
99
87
20
55
28
67
94
95
78

20
2
20
12
17
18
9
13
52
2
15
3
7
16
14
37
10
3
13
6
11
32
25
18

30

1G

55
54
44

3

9G

12
20

7

74
101
18
165
11
44
19
63
75
62
151
9€
61
6
38
95
295
59
94
62
204
21
18
6
8
98
101
36
39
19
85
46
150
. 12

I

28

52
-
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I

8

9

25

120
187
41
172
183
77
61

36
5
20
13

~ ·;...

Î. __J_:_§_~~10

15
36
34·
.26
10
25

59
10
20

8
6
5
4
6
13
22
14
14
3
13
47
33
2
10
53
25

4
39
7
30
28

15

3

88
87
136
239
144
139
144
81
235
80
119
114
97
59
136
116
134
138
361
40
114
44
79
128
295
194
152
49
126
166
170
185
96
196
76
97
142
103

8
2

4
13
10
4.
39
14
16
11
13
14
4
10
16
11

5
8
24
4
18

18
11
2
12
18
13
7
6

11

135,44
'228;9
51149
. 172,41
220,9,
74,54
86,12
76,44
86,33
86,2·
103,6·
153,18
139,9;
113,81
89,33
66,44
461,58
72,59
158,23
123,32
147,53
45,36
130,38 66,23
158,11
67,58
220,26
71,58
98,26
24,47
94,45
116,10
155,42
191
195,6
44,0
79,42
151,8
132
155,9
178,3
155,38
58,52
80,51
97,3
153,l
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1

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79

I

2
Lelei
Motiş

Mirşid
Mînău

Mineu
N adişu Hododului
N adişu Român
Naimon
Năpradea
Noţig

Ortelec
Panic
Popeni
Prodăneşti

Rona
Sălăţlg
Sălsig
Someş Guruslău
Someş Odorhei

Someş

Uileac
Sîncraiu Silvaniei
Soi.muş

Ulciug,
Ulmeni
Urmeniş
Tămăşeşti

Tohat
Traniş
Turbuţa
Vădurele

Vice a
Verveghiu
Zalău

I

3

I

4

71,40 130
58
7,40 39
128
30
145
82
5
163
53
55
55
241
38,50 129
44,20 206
11
86
21,40 84
7,40 20
23,20 58
41
25
107
12,10 61
35
123
15
97
31
37
14,20 90
121
64
10
5
26
36
25
66
14,40 112
5
42
JO
48
60,30 68
03
470

I

5
76
60
36
124
59
50

79
2:~

161
98
130
65
66
22
49
46
102
54
84
89
21
85
65
52
11
59
34
43
50
28
44
32
293

I

6

I

7

28
13
17
42
16
2
12
6

69
40
22
43
40

14
31
35
24
8
28
7
11
14
10
21
8
34
7
17

-

11
6
46

-

-

28
5
18
23
44

JO

-

106
8
35

-

0

102
71
4
182
74

-

-

26
38

3
2
90
14
6
7
90

-

10

30

50
69
109
22

10

I8 I

15
-

28
47

-
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8
6
-

9

32

12
4
15
6
18

8
-

10

5
11

-

4

9

I 10 I

147
154
83
258
279
95
176
72
287
308
235
205
175
36
108
88
212
146
249
140
107
159
128
107
33
139
75
108
134
58
74
114
215

26
29
-

25
15
23
4
7
-

-

7
46
9

-

19
4
5

-

14
13
13
23

-

-

32
-

14
23
8
6
84

11

212
104,18
60,57
281,12
186,54
147
191,28
80,52
317,38
195,35
231
172
123
29,34
81,26
60,32
205,4
118,29
206,57
190,43
78,20
134,46
174,14
121,30
25,15
98,13
60,2
124,5
158.11
52,34
72,42
129,30
1561.
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DES ASPECTS CONCERNANT LA SITUATION SOCIALE ET ECONOMIQUE
DU COMITAT SOLNOCUL DE MIJLOC DANS L'HUITIEME DECENNIE
DU XVIII-E SIECLE

(Resume)
On propose de presenter quelques aspects social-econorniques du comitat Solnocul de Mijloc a l'approche de la revolte de Horea, Cloşoa et Crişan de 1784-1785
Sur la base des Tables d'imposition de 1777 on peut constater Ies categories
autrichienne obliges egalement ă l'imp6t une partie des nobles a c(Jte des Hbertins, des serfs, des jelers. On ;peut aussi constater le mode d'empioi de la terre
(arable, paturage, vignobles) et l'elevage du betail dans les proprietes des habitants du comitat.
Par Ie nouveau ·syStem d'imposition (Systema Brukhenrba.Hianum) on cherch•ait
d'eviter les abus et d'inclure dans les rangees des contribuables Ies categories
exemptees d'impots avant 1796 car, dans la colllception des monarques illumines,
toutes les categories sociales doivent corutl"i.buier aux tâches publiques. D'autre
part, par une repartition plus judicieuse des imipots, selon la propriete, on tentait d'eviter une revolte des serfs et des jelers, les plus exploitees (oPrimee\.5)
categories sociales dans la Transylvanie a la fin du XVII eme siecle.
Les 79 'I!ables d'imposiitiion qui constituiient le documentation de cet article
representent un precieux mater'iet archivi·stique pour ceux qui se proposent d'etudier la stratification sociale et l'onomastique de la population de cette region de
la Transylvanie â l•a fin du XVIII eme siecle.
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. LĂZI DE BREASLA DIN COLECŢIA MUZEULUI
JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTA
ZALĂU

In colecţiile secţiei de istorie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău se află şi piese care au fost utilizate cîndva ca depozite de arhivă şi vistierie a breslelor. Muzeul este deţinătorul unui număr de şase
lăzi, aparţinînd unor bresle care şi-au desfăşurat activitatea în Zalău.
Conţinutul lor arhivistic a fost publicat parţial după descoperire şi cer-

din

cetare, dar aspectul lăzilor şi obiectele din interiorul lor nu au ~;tat în
mod deosebit în atenţia cercetătorilor.
Cele şase lăzi de brea'Slă au fost achiziţionate de la urmaşi ai meş
terilor breslaşi (lada breslei dîrstarilor) sau de la alte persoane care
le-au avut în păstrare. Două dintre ele (lada breslei olarilor şi una a breslei cismarilor) sînt expuse în expoziţia de bază a muzeului iar cck•lalte
se află în depozit. In ce priveşte starea lor de conservare, piesele din expoziţie sînt într-o 'Stare bună, celelalte \fiind într-o stare relativ bună,
lipsindu-le picioruşele la majoritatea.
Utilizarea lăzilor de breaslă se leagă de viaţa economică a Zalăului
din secolele XVI-XIX, în care rolul preponderent îl au meşteşugurile
Locuitorii Zalăului se ocupau şi cu agricultura, dar marea majoritate
erau meşteşugari. Primele ştiri despre existenţa breslelor din Zalău le
avem din secolul al XVI-iea. Prima breaslă atestată documentar este
breasla croitorilor, în 1511, urmată în 1513 de breasla cojocarilor blănarilor 1 • Nu s-au păstrat actele şi lăzile acestor bresle. In anul 1588
este atestată breasla măcelarilor, puternică în Zalău; din nefericire se
păstrează puţine documente din arhiva acestei bresle, lăzile nu s-au gf1sit
pină la această dată. Arhiva breslei cismarilor, atestată începînd din 1589,
nu se păstrează în colecţia Muzeului din Zalău. în Muzeul din Zalău se
păstrează două lăzi ale breslei cismarilor datînd abia din secolul al
XIX-lea: 1825 şi 1829. Dintr-:-o copie legalizată în anul 17.15 aflăm că
Gheorghe Rakoczi al II-iea, voievodul Transilvaniei, a dat la 25 martie
1650 o scrisoare de privilegii prin care aprobă existenţa şi statutul breslei cismarilor. La început breasla a întrunit toţi meşterii pielari din Zalău: tăbăcari, curelari şi cismari. La 20 aprilie, 1751 Maria Tereza a aprobat despărţirea cismarilor de tăbăcari, formîndu-'se astfel două bresle
independente. In anul 1859 tăbăcarii formează o breaslă independentă do
curelari2. Muzeul din Zalău păstrează o ladă şi cîteva obiecte rămase
de la această breaslă.
·Despre breasla olarilor primele ştiri le avem din anul 1738, cind
primarul orc.şului aprobă statutele ei. O ladă a acestei bresle, împreună
1
2

E. Wagner. în Mihai Viteazul si Sălajul, Zalău, 1976, p. 361.
.
G. Kova::h, Istoricul breslelor ·din Zalău, Bucureşti, 19'58, p. 163:_165.
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cu arhiva şi cîteva obiecte, se află în Muzeul din Zalău 3 • în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a răspîndit în Zalău meşteşugul dîrstarilor (gubarilor), necesitînd crearea unei bresle care şi-a încetat activitatea după cel de-al doilea război mondial. Lada, împreună cu întregul
conţinut, a ajuns în posesia muzeului, achiziţionată de la un urmaş al
unui meşter dîrstar4. In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. în
1854. existau în Zalău următoarele bresle: cismarilor, tăbăcarilor, curelarilor, olarilor, măcelarilor, cojocarilor, blănarilor, tîmplarilor, lăcătu
şilor, fierarilor şi rotarilor, şi breasla gubarilor. După desfiinţarea breslelor prin ·legea ministerială din 1872, breslele se transformă în asociaţii
meşteşugăreşti. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie cismarii, care au trecut în asociaţia profesională a cismarilor, apoi în Cooperativa Solidaritatea, continuîndu-şi astfel activitatea sub denumirea de
Cooperativa Viitorul. Meşteşugul olăritului în Zalău s-a păstrat pînă nu
demult. Intre anii 1970-1980 s-a încercat o revitalizare a centrului de
olărit însă f:ir:1 succes. Ultimul reprezentant al olarilor din Zalău a decedat în anul 1987.
Lăzile de breaslă aveau ,!rolul de a păstra scrisori de privilegii,
obiectele şi averea mobilă a breslei. Lada era păstrată de către starostele bătrîn care era şi conducătorul principal al breslei5 • Cu ocazia schimbărilor survenite în conducerea breslei, lada era înmînată în mod festiv
celor care urmau la conducere. De cele mai multe ori, noii conducători
comandau o nouă ladă de breaslă, pe capacul căreia, în interior, sînt trecute numele şi funcţia lor.
Lăzile de braasl{1 clin colecţia muzeului din Zalău datează din secolul al
XIX-ka, deci se poate presupune că sint uMimele lăzi. Găsim două lăzi ale cisrnarilor, ambele cu texte în interiorul, capacului; o ladă a olarilor din anul 1837,
cu tPxt: lada tăbăcarilor din 1869 ~i ·a gubarilor din 1819., ambele cu texte; odată
cu sistematizarea oraşului, în anii trecuţi, au fost demolate unele case vechi de rpe
strada Republicii, de unde s-a achiziţionat o ladă de breCl'Slă în stare bună, efor
fără clocumcntl>, fără ornamente şi fără ţnscripţie. Toalte cele şase lăzi sînt confecţionate din lemn, majoritatea fiind vopsite; doar lada tăbăcarilor are culoarea
naturală a lemnului, care însă a fost lustruit. Forma lor este dreptunghiulară.
Cu excepţia lăzii gubarilor, celelalte au deasupra capaicului o cutie de formă
clrt>ptunghiulară sau chiar două cutii (lada olarilor), prevăzute cu încuietoare, în
care s-au păstrat actele şi registrele6• Lada neidentificată are insă şi in interiorul
eutiei din capac un sertar mic, care nu putea folosi decît ipentru păstrarea banilor. Datorită ,faptului că spaţiul din capacul lăzilor era neîncăpător pentru registrele voluminoase ale breslelor şi pentru numărul mare de documente, înclinăm
să credem că în cutia din capac se păstrau fie documentele cele mai importante,
fie tezaurul breslei. Spaţiul ·din interiorul lăzilor este mare, doar pe una din
laturi aflîndu-se un sertar, pe rtoată lăţimea lăzii, dar îngust. La unele lăzi cutia
din capacul lăzii nu arc închizătoare vizibilă, fiind o adevărată ascunzătoare, fapt
care ne-a determinat să afirmăm că este posibil ca aici să se păstreze fondurile

băneşti.

Odată cu lăzile de breaslă s-au achi:tiţionat şi obiecte care au aparţinut breslei respective. Unele obiecte intrau în conţinutul lăzii, altele au fost achiziţionate
separat şi nu se poate afirma cu certitudine că locul lor este în lada breslei res-

E. Lak6, în Zalăul pe treptele istoriei, Zalău, 1976, p. 50.
G. Kovâch, în Acta MP, 10, 1986, p. 305-313.
; D. Năgler, în St Com Brukenthal, 13, 1976, p. 213.
6 Ibidem, p. 214.
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pective. Astfel, în lăzile cismarilor erau şi cupe, din lemn şi metal, sigiliul breslei, o călimară, clopoţelul folosit în timpul şedinţelor, drapelul tinerilor cismari
din Zalău.
ln cele ce urrneaz[1 vom descrie lăzile împreună cu obiectele de breaslă existente în depozitele l\1uzeului din Zalău. Lăzile vor fi prezellftate lîn ordinea lor
cronologică.

Lada breslei dîrstarilor (gubarilor) (fig. 1).
Nr. inventar - 28/1988. Lada este confecţionată din lemn de brad, are formă simplă
şi este vopsită în culoarea maro-închis. Capacul nu are cutie in partea superioară
şi estl~ decorat cu două mici chenare de lemn aplicate în mijloc. Lada are două
minere laterale şi balamale din fier forjalt. Cele două închizători din partea din
faţ<i sînt diferite ca mărime şi formă. Inchizătoarea mare are apărătoarea aplicată
pc ladă de aceeaşi formă cu balamalele care susţin capacul. Inchizătoa:·ea mai
mică, aşezată în dreapta celei mari, este probabil de dată mai recentă. ln interior lada are un sertar în partea sitîngă, îngust. Interiorul capacului este vopsit
tn alb, avînd scris cu litere roşii, de tipar, următorul text: „A zilahi N ms gubas
czeh ladaja keszi.ilt 9 dik., ja.nuari 1819 dlik esztend" - Lada cinstitei bresle a gubadlor din Zalău făcută în 9 ianuarie, anul 1819. Dimensiunile: I: 34 cm.; L: 70 cm;
1 : 39 cm. Stare de conservare bună, lipsesc picioruşele.

Lada breslei cismarilor (fig.

2)

Nr. inventar - 1073. Lada are formă simplă, numai capacul este dcosebiit, fiind
etajat în formă de cupolă alungită. Partea superioară a ca.pacului <>ste mobilă,
sub ca găsindu-se un spaţiu mic, probabil secret. Acest sertar se deschide prin
manevrarea părţii de sus a capacului lateral dreapta, şi ridicarea sa. Sub acest
5ertar se mai află un spaţiu de depozitare care are o inchizăltoare in partea laterală din dreapta. Pentru deschidere este necesar să se desfacă laterala din dreapta
şi să se manevreze cutia spre exterior, dreapta. Pe capacul superior se observă
urmele unei închizători. Lada este din lemn de brad, vopsită in exterior în maromchis, ffiră alte> ornamenJte. ln interior există un sertar îngust în partea stingă, pe
toată lăţimea lăzii. Balamalele, minerele laterale şi închizătorile sînt originale, lucrate în fier forjctt, frumos exe:::utate. In interior capacul este vopsit în alb. ornamentat cu motive florale şi animale stilizate în culorile verde. galben, albastru ~i roşu. Pe cimpul alb se află următorul text: „A. B. Ns. ifiu tarsasag szamara
a maga ko1;tsegew·J keszitteltett atya M. Sarai Mikl6s Bejâr6 l\f. T6th Milklos c>s
T6th Balint uraifut'-k elOljarroi hivatalyok alatt. Fo dekany Ki.irti Gergely vi:::e dekany Laszlo Gyorgy notairlus Allbert Gyorgy Szo.rgalmato.ssagok mellett. Anna Hl25
die 13 iunii" - A fost făcută lada pentru .asociaţia tinerilor 1pe cheltuiala lor,
cînd a fost staroste la conducere SBray Miklos, maistru T6th Miklos şi T6th Balint, cle:::an princip.al Ki.irti Gergely, vicedecan Laszlo Gyorgy, notar Albert
Gyorgy. In anul 1825, 13 iunie. Probabil este vorba de lada calfelor ele cismari,
după cum reiese din text (asociaţia tinerilor). Dimensiunile: sînt următoarele:
I: 49 cm.; L: 70 cm.; l: 39 cm. Starea ele conservare a lăzii este bună, lipsesc însă
picioarele lăzii.

Lada breslei cismaritor (fig. 3)
Nr. inventar 1072. Lada e~t<' confecţionată din scîndură de brad, ExtPriorul
este vopsit în :::uloarea maro-închis. Pe latura din faţă, la cele clouii margini. sint
aplicate motive vegetale (cite o l10<1re între furnze), aplicate pe V<'rticalc""i. Pe
părţile laterale şi pe capac sînt aplicate romburi din lemn. Later<1l se afl[i cele
două rnînere ale lăzii, executate din fier forjat. Capacul este drept, nu are sertar
ln partea superioară. Interiorul este împărţit în două părţi, în partea mai mare
este montat un sertar. Capacul este vopsit în interior în culoare albă, avînd un
chenar albastru. ln cirnpul alb este scris textul cu roşu, cu litere de tipar. text
încadrat de un chenar albastru mărginilt de cite o linie roşie. Balamalele şi închizătoarea lăzii sînt din fier forjat. Textul: ,Keszi.ilt 1829 esz ns. csizmadija ce lâdaja fi:) cemester Hank Jan0\.5 ki"> cemester Nagy &ind6r tnotarirus Kele Estvan idejekben" - Lada breslei cismarilor a fost făcută în anul 1829 în vremea starostelui Hand Janos, iStairoste adjumct Nagy S<ind6r, notar Kele Eistvan. Dimensiunile
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Eizii sînt următoarele: I: 41 cm.; L: 85 cm.; 1:47 icm. Starea de .conservare a lăzii
este bună, lipsesc, însă picioarele şi o· bucată din chenarul de lemn din, partea din
faţă, jos, a lăzii. I:inpreună cu aceste două lăzi ale cismarilor au fost achiziţionate
următoarele obiecte:
·
Sigiliu
Nr. inYl'ntar - 1074. Capacul sigiliului este din metal, minerul este din lemn.
Di1~1ensi11nile sînit: 1:10,7 cm.; •(75: 3,7 cm. Text: „Zilahi csizmadia ipartărsulat 1874"
- BrPi1sla l'ismarilor din Zalău, 1874. Starea de .conservare este foarte bună.
Călimară

Nr. inventar --'- 1075. Este din ceramică, are două compartimente, smălţuită cu alb.
Piesa este ornaIŢlentată cu frunze stilizate şi cu linii drepte de culoare verde. Dimensiuni: 1:5,4 cm.; L: 17,5 cm.; 1:11,5 cm Starea de conservare este bună.

Nr.

Clopoţel

inven~ar '._ 1076. Clopoţelul C'ste confecţionat <lin metal, cu miner de lemn. Nu

are ornamente. Dimensiuni: I: 7,D •cm.; .(75: 7,2 cm. Starea de conserv<J;re este
foarte bună.
Drapel
Nr. inY('nL'!' - 1077. PiC's:i din mătase dl' culoare Vl'rde, împodcbit[t cu panglică
~i '.'llUr auriu. Textul este ·pictat pe ambele părţi cu praf auriu, conţinînd urmă
toarPle: „A zilahi csizmakeszită ifjusag 1887" - Tinerii cismari din Zalău, 1887.
Dimensiuni: 170 X ioo cm. Star:ea de conservare este bună .
. Lada breslei olarilor (fig. 4)

Nr. inventar - 1071. Lada esle din scîndură de brad, simplă. Io. exterior este vopsită în mata-închis,' f.ără ornamente. Capacul .are o cutie patrulateră 1n partea
supi'ricară, cu încuietoare de metal în partea din, faţă. Se îmbină prin cuie de
lemn. In mijlocul părţii din faţă lada are o încuietoare cu un cilindru de metal
în exterior pentru introducerea cheii şi o apărătoare. pe corpul lăzii. In dreapta
se mai află o încuietoare, probabil mai veche. In părţile laterale găsim cele două
minere din fier forjat. In interior capacul este vopsit alb, fără chenar, textul fiind
scri!.s cu negnJ: „Ezen hida a nemCtS .fuzaokas czeh IUirisasăg szamara kcszillt 1837
dik, Atya M. Szăb6 Ferentz B.M. Pesi' Iosef es SZ'akmari Săn~or N. D. Banyai
Gabor K. D. Torok Gyorgy. T. N. Taitar Janos - 17 september." - Această ladă
a fost făcută pentru nobila breaslă a olarilor în 1837 - 17 septembrie. Staroste
Szabo Fcrentz, me~tcri controlori Pesi Iozef şi Szakmari Sandor; decan mare
Bănyai Gabor, decan mic To:·i:ik Gyi:irgy, notar Tatar Janos.
După cifrele anului (1837) este inter•calat un semn pentru completarea datei,
semn care revine în final, înaintea zilei şi lunii (17 septembrie). Am considerat
pe această bază că se poate intercala in text după 1837 conform semnului, ziua
~·i luna, deoarece sc pare că aceasta a fost intenţia celui care a scris însernnarC'a.
Lada are sertar în interior. Starea de conservare este bună, lipsesc picioarele. Dimensiuni: l: 48 cm; L: 60 cm; 1:39 cm. Iată cîteva dintre obiectele care au aparţinut olarilor:
I
Sigiliu
Nr. inventar - 1068. Piesa este din metal pe cap avînd incizat un v.as cu urmă
torul text: „Zilahi faztakas ceh pe:::setrje 1811" - Sigiliul breslei olarilor din Zalău, 1841. Dimensiuni: I: 30 cm.; 0: 3 cm. Starea de conservare este foarte bună,
Sigiliu.
Nr. inven•tar - 1069. Numai capul sigiliului este din metal, minerul este în întregime din lemn. Pe cap se află textul: „A szilăhi nemes fazakas czch pecsete" __:.
Sigiiiul nobilei bresle a olarilor din Zalău. Fără an. Dimensiunile·: I: 13,9 cm.~
0: :.1,4 cm. ·Starea de conservare este foa:·te )rnnă.
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Medalie

Nr. inventar - 1070. Piesa este din .aramă, provine de la expoziţia qlarilor din anul
1885 de la Budapesta. Text: Av. „Orszagos ciltalanos kialliUts Budapcsten 1885",
Rv. „A fazekas ipartansulatnak Zilah, az c;rdem jeleul" - Av. Expoziţie generală
pe ţară la Budapesta în 1885; Rv. Asoci.aţia meşiteşugărească a olarilor din Zalău
a luat premiul I. Dimensiuni: 0: 6,5 cm., G: 142 gr. Starea de conservare este
foarte bună.
Lada breslei

tăbăcarilor

(fig. 5)

Nr. inventar - 1057. Lada este confecţionată din lemn de fag, nevopsi<tă. Cu timpul
culoarea naturală a lemnului a devenit în~hisă, fiind şi lustruită. D2asupra capacului se păstrează trei laturi ale unei cutii patrulatere, de mici dimensiuni.
Nu se păstrează urmă de închizătoare. Forma lăzii este simplă, drepitunghiulară.
Pe cele două părţi laterale sînt două minere din fier forjat iar în partea din faţă
se află o închizătoare mare, cu cheie. In interior lada nu are sertar. Pe capac,
în partea interioară, se află scris următorul text, cu litere negre, cursive, fără a
avea suport un cîmp colorat: „Keszillt 1869 be Nagy Scindor 'fi) C m Osvăt Janos k
ce mester Urok idejebe" - (Lada) făcută în 1869 In vremea cind staroste era Nagy
Săndor şi staroste tînăr Ostvat Janos. Dimensiunile lăzii sînt următoarele: I: 47 cm;
L: 69 cm.; 1: 69 cm. Starea de conservare a piesei este foarte bună.
Odată cu Iada breslei tăbăcarilor au foSlt, achiziţionate un· număr mare de
piese care au aparţinut cindva acestei bresle sau unor bresle înrudite cu ea:
cojocari, pielari, etc.
Sigiliu
Nr~ inventar - 1058. Piesa este din metal, avînd p~ cap următorii! text: ',;A zilahi
pl'i.V'il; ·nemes tilmăr ·c:z;eh petsete 1835" - SiigfiliiuJl cins.ti!llei 'bresle a lpielarilo'f' privilc.. :
giaţi (?) din Zalău, 1835. Dimensiuni: I: 5,7 cm.; 0: 3,9 cm. Sltar'e<i:' Cl:e 'cc:iris~rvare
bună.

Recipient pentru

cenuşă

Nr. inventar: - 1059. Piesa este qin marmură cenuşa din ea avînd .rol de .sugativă; are 'a)arlea de dea.supra perforată, .fotrma pătrată. Dimensiunile: ji,,7X4,7X
4,7 cm. Starea de conservare este foarte bună.

Nr.

Călimară pentru cerneală

'', ,

,

' ;: .

inventar - 1060. Piesă din marmură, .de formă pătrată. Pe o latură ,şe. ·gi;is~~te
inscripţia OB iar pe altă. latură_ OL. Dimensiuni: 4,7X4,7X4,7 cm. Stare d~ .CQl:J.!:!ervare foarte bună.
li

Danaă

.

l

''

Nr. invc:1tar - 1061. r:::angă din fier cu iniţialele TC; folosea la însemmmca
leie. Lun;:;L1ca obiectului: 21 cm. S~are de conservare foarte bună.

'

pie~

Pungă

Nr. invent2r - 1062. Punga este confc:::ţionată din piele, are culoarea maro. Conţinea 46 monede de aramă. Stare de conservare bună.
Monede

Nr. invenitar - 106'.J. Monedele sînt din
monedele a aparţinut breslei tăbăcarilor.

aramă,

dintre anii 1800-1820. Punga cu

Clopoţel

Nr. inventar - 1064. Piesă din metal; clopoţelul era folosit la şedinţ~le breslei
pentru menţinerea ordinei. Dimensiuni: I: .9,2 cm.; 0: 9,5 exµ. Stare qe consrrvare foarte bună.
.
,
Breslei tăbăcarilor i-au aparţinut şi cîteva obieete de pÎnză: o stemă a Ungariei, două coroane ale Ungariei cusute cu fir şi cu mărgele, 1n stare 'Q.:ijnă d~
conservare şi o faţă ·de maisă di1n stofă, orn'amenltată cu ·;tn6fivEf geobetri:<(f , ': i
:1orale stilizate. în stare bună de conservare. Nr. inventar 1065, 1066, 1067. · d\
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Cleşte

Nr. inventar - 1085. Piesă din fier. Forma sa şi faptul că a fost donat în anul
19">7 de ciltre un urma.5 al curelarilor ne ar<11'l că a apa.rţinut breslei curelarilor
Dimensiunile: I: l~l,5 cm.; 1: la •cap: 5,4 cm.; l: la mîner 6,2 cm. Stare de conserV~\~·e bună.

Dangă

Nr. inventar - 1086. Piesă din fier, cu motiv floral 9tilizat, folosită pentru însemnarea pielei. Dimensiuni: L: 12,8 cm.; 0: 2,1 cm. Starea de conservare bună.
Dintr<' obiectele care au fost achiziţionate impreun[1 cu lada tăbăcarilor şi
lăzile cismarilor, fac parte şi un număr de 10 cupe, din lemn şi din metal. Probabil aceste cupe erau folosite la măsurarea subshmţelor folosite de către tăbă
cari pentru tăbăcitul pielei.
Cupă

Nr .. inventar - 1078. Pic•se din tablă, toate de aceeaşi marime, în număr de 4
bucăţi, Dimensiuni: I: 7,2 cm.; 0: la gură 7,6 cm.; 0: la fund 5,7 cm. Stare de
conservare bună.
Cupă

cu capac

Nr. inventar - 1070. Piesă confecţionată din lemn. Conpul şi capacul cupei sînt
ornamentate cu linii drepte, incizate. Pe capac apar iniţialele C.C. Culoarea este
maro-închis, naturală. Dimensiuni: I: 9,8 cm.; 0: la gură 11,3 cm.; 0: la fund
9,4 cm.
Cupe

Nr. inventar - 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; Piese din lemn, fără ca.pac, ornamentate cu linii drepte incizate. Dimensiunile sînt diferite de la I: 13 cm. la I: 6,3 cm.
Stare de conservare bună.
Ladă de breaslă (neidentificată) (fig. !l)
Nr. inventar 27/1988. A fost achiziţionată de pe strada Republicii, recent. Nu are
text pe capac, ceea ce împiedică datarea. Este confecţionată din scîndură de
brad, nevopsită. Nu are ornamente. Capacul are în pal:'!tea superioară o cutie cu
închizătoare care se deschide prin ridicare. In interiorul acestei cutii se află un
sertar mic. In interiorul lăzii ca.pacul este vopsit alb, probabil pregătit pentru
însemnare. Lada are un sertar lateral iar dedesuptul acestui sertar se află un raft.
Inchizătoarea lăzii este din fier, de mari dimensiuni. Balamalele din fier şi închizătoarea sînt tipuri recente, de secolul al XIX-lea. Starea de conservare este
fo<irte bună, are picioare. Lada nu a conţinut documente sau obiecte.
„tn primele timpuri, breslele au ;jucait un rol progresist, în sensul dezvolţării tehnicii, al disciplinei în producţie. Dar tendinţa de a menţine mica producţie cu orice preţ a început să constituie o frînă în calea progresului tehnic'".

ELENA MUSCA

GUILD CHESTS IN THE COLLECTION OF THE MUZEUL
DE ISTORIE ŞI ARTA IN ZALAU

JUDEŢEAN

CSummary)
In the Museum of the History and Art (of the county) in Zălau, there are six
gulld chests belonging rto the forme:r guilds in :the town Zălau. They were used for
keeping both the archives of the rguild and its funds. The ar<:hive documents found
7

St. Pascu,
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pină

p. 260.
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them were partially published. The rpresent paper deals with the above named
1'11ests as such, with the iterns found in them or the intems acquired by the Mu"~urn in Zălau at the same time with the chests and belonging to the guHds. The
rhests are dated im the 19th centuiry arnd are considered the most recent qui'ld
d1csts. The six chests, rectangmlar, are madc of wood and are painted; an the lid
or five of them (except the lid ,of the fullers guild chests) there are one or two
rectangular boxes, used probably for keeping important documents or treasury
of the guild. On the inner side of the lid the names and the functions of the
11uild heads are written. Some of the chest my be seen in the rnain exhib'iton of
lile Museum.
111
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Fig. 4 a .

:Pig. 4 b.
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Fig . 6.
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ADUNAREA GENERALA ANUALĂ A ASTREI
DE LA ŞIMLEU SILVANIEI (4-5 AUGUST 1878)

„Asociaţiunea transi.lvană pentru literatura română şi cultura poporului român" (ASTRA) înfiinţată în adunarea constituantă care a avut
loc la Sibiu în zilele de 23-26 octombrie/4-7 noiembrie 1861, a însemnat o izbîndă în lupta românilor pentru emancipare economică, socială,
politică, culturală, pentru unitate naţională.
Un rol deosebit de important în activitatea viitoare a Astrei l-au
avut adunările generale anuale, desfăşurate în oraşe de pe întreg teritoriul Transilvaniei, iar după înfiinţarea despărţămintelor, la sediul acestora. In adunări se stabilea şi aproba programul de muncă al asociaţiei.
ln acelaşi timp ele deveneau adevărate sărbători naţionale. Intre anii
1861-1947 au avut loc 83 adunări generale într-un număr de 35 localităţi din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş 1 • Trei dintre adunările generale anuale ale Astrei au fost găzduite de despărţămîntul să
lăjean al Astrei înfiinţat în anul 18702 : două în Şimleu Silvaniei în anii
1878 şi 1908 şi una la Zalău în anul 19263 .
In comunicarea de faţă ne propunem să prezentăm desfăşurarea
adunării generale a Astrei la Şimleu Silvaniei în 4-5 august 1878.
adunării generale anuale în anul 1878 s-a hotărît la
a III-a, punctul XLIII din programul celei de-a XVI-a
adunări generale, care s-a desfăşurat în localitatea Blaj' sub preşedinţia lui Iacob
Bologa5• Vestea ajunge la Şimleu prin intermediul canonicului metropolitan I. F.
Negruţiu, care-i scrie lui Alimpiu Barbulovici, directorul despărţămîntului XI
(Şimleu) al asociaţiei: „Adunarea următoare a fost invitată şi la Sighişoara, dar
Şimleu! a triumfat eclatant" 6• Intradevăr, în 6 august 1877 la Blaj, în timpul şe
dinţei a doua a adunării generale, sosise telegrama sigllişorenilor, prin care in-

Locul pentru

7 august 1877, în

ţinerea
şedinţa

1 P. Matei, „Asociaţiunea transilvană pentru literatura română
şi
cultura
poporuLui român" (Astra) şi rolul ei în culbu.ra naţională (1861-1950), Cluj-Napoca,

1986, p. 327.
~ I. Ardeleanu-Senior,. în Acta MP, 1, 1977, p. 338. Unii autori opinează
pentru înfiinţarea despărţămîntului în anul 1871: D. Stoica, I. P. Lazăr, Schiţa
monografică a Sălajului, Şimleu, 1908 p. 159; V. Curticăpeanu, Afiş.carea. culturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti, 1968, p. 75.

a Date generale despre desfăşurarea adunărilor vezi la: Ioan Ardeleanu
sPnior, în .AJcta MP, 1, 1977, p. 337-346; despre 'adunarea din anul 1908 vezi
ln Elena Borugă, în Acta MP, 1, 1977, p. 263-266; iar pentru cea din anul 1926 la
C. Cerchez, în Acta MP, 5, 1981, p. 745-749.
' „Transilvania", X, nr. 19 din 1 octombrie 1877, p. 217.
5 Era şi preşedintele Astrei. In adunarea de la Blaj, lmpli'nindu-se mand'atul
ele 3 ani al comitetului, se va alege un nou comitet şi oficialii Astrei, avindu-1
ca preşedinte pe Timotei Cipariu, vicepreşedinte - Iacob Bologa, secretar I G. Bari~iu, secret'ar II - Iosif Hodoş, casieri - C. Stezariu, controlor - Eugen Brote, bibliotecar - Petru Petrescu (vezi „Transilvania", X, nr. 19, din 1
octombrie 1877, p. 218).
6 I. Ardeleanu Senior, Oameni din Sălaj, Zălau, 1938, p. 61.
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vitau adunarea generală în anul 1878 la ei7. In 7 august, la propunerea lui Bariţiu,
pentru care pledează apoi mai mulţi inşi, şi după ce iniţial preşedintele comunicase: „că din partea fraţilor români din Şimleul Silvaniei sosiră la comitet în. două
rînduri invitări: una de la mai mulţi fruntaşi din opidul numit, alta de la comitatul despărţămîntului de acolo" 8 , se stabileşte Şimleul Silvaniei, localit3.tea,
în care să se ţină adunarea genPrală viitoare, în prima duminică după 1 august
st.n. 1878. Hotărîrea de a invita Astra la Şimleu, sălăjenii o formul:iseră în adunarea generală cercuală, care a v.vut loc în ziua de 2 iulie 1877 la Şim~eun, pun2tul
7. AsuvCJ ei, 2omitetul Astrei conchiclc, în şedinţa sa din 17 iulie 1877, să se
aducă la cunoştinţă a•dunării generale din 5 august 1877 16 . Intre timp, A. Barbulovici in:;'stă, scriind mai multor conducători ai Astrei şi cerînclu-le să sprijine
cererea Scl, de a organiza adunarea generală a asociaţiei în Şimleu 11 • In aceeaşi ~e
<linţC1 ;i comitctu~ui a fost rcmarcr:_.,,ă activitatea foarte bună a despărţămîntului
Şimleu pe tărîmul înmulţirii nver'ii asociaţiei, între alte opt despărţăminte (al
doilea pe listă) enumerate, din totalul de 18. Remarca se făcea într-un an în care,
din cauza recoltei slabe şi retragerii din subcomitat a unor membrii, comitetul
despărţămîntului trecea prin greutăţi în privinţa strîngerii taxelor de la membri!.1 2.
Aspectele legate de organizarea adunării generale anuale de la Şimleu se
abordează în şedinţele comitetului central al aso2iaţiei din 24 iunie şi 10 iulie
1878. In şedinţa din 24 iunie13 se dă dispoziţie pentru convocarea adunării generale
prin anunţuri în ziare şi se dezbat probleme legate de stabilirea proiectului de
program şi de numirea une'i comisii pentru îil!tocmirea proiectului de buget, ele
urmînd să fie prezentate în şedinţa viitoare a comitetului. Cu compunerea prolectului de program este însărcinat biroul, iar tn comisia pentru întocmirea proiectwlui. de buget pie ianul 1878--'1879 1Se ailieg I. V. Rusu, li. Şt. Şuluţiu, dr. I. Puş
r:ariu, I. Popescu, C4in Stezariu şi dr. Ios'if Hodoş. In următoarea şedinţă a comitetului din 10 iulie 187814, secretarul II prezintă proiectul de program al adunării
de la Şimleu şi după mai multe discuţii se fac modificări, se adoptă şi se decide
publicarea lui în zi.arul asociaţiei, „TranSlilviania" şi in celelalte zia·re româneşti.
Anunţul convocării adunării generale anuale în Şimleu, pentru 4 august
1878, apare în ziare încă din luna iunie 187815 . Membrii sînt avizaţi, să anunţe
participarea, p'ină în ziua de 20 iulie, la comitetul de organizare şi ruta pe care
călătoresc (Cluj-Ciucea, Oradea-Carei, Carei-Şimleu, Zalău-Şimleu, OradeaŞimleu), pentru a li se asigura transportul la Şimleu Silvaniei. Sînt inlformaţi,
totodată, că trenurile sosesc în Ciucea la orele 8 (Cluj-Ciucea) şi respectiv 11
(Oradea-Ciucea). Ei vor fi aşteptaţi de către George Pop (de Băseşti) din partea
orgRni7atnr'ilor, iar primirea oficială,- în Şimleu, va avea loc în ziua de 3 august
orele 201e.
·
„Programa pentru şedinţele adunării generale ordinare a XVII a asociaţiunii
Transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român ce se va ţinc
7

Transfrvanill, X, nr. 18 din 15 septembrie 1877, p. 206.

~Ibidem,

nr. 19, din 1 oct-0mbrie 1877, p. 217.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dec. nr. 174/1877 („Protocolul" adunării generale cercuale ţinută în 2 iulie 1877 la Şimleu); Ţransilvani!a, X, nr. 15 din 1 augpst 1877, p. 178.
16 Transilvania, X, nr. 15 din 1 august 1877, p. 179.
11 Vezi nota 6.
12 Transilvania, X, nr. 9, din 1 mai 1877, p. 108; pentru cei care au achitat
taxele de membru de Ia 21 iulie 1877 - 5 august 1878 vezi anexa I.
13 Transilvania, XI, nr. 14 din 5 iulie 1878, p. 167-168.
14 Ibidem, nr. 15 din 1 augus•t 1878, p. 180.
'
15 Gazeta Transilvaniei, XLI, nr. 48 din 30/18 iunie 1878; Telegraful român,
XXVI, nr. 69 din 17 il,mie V, (sîmbăta) 1878, p. 276, nr. 70 diln 20 iunie v. (marţi)
1878, p. 280, rir. '71 din 22 iunie v. (joi) 1878, p. 284; Observat'priu, I, nr. 49 din
17/29 iuniE~"1878;· Familia:, XIV, nr. 47 'din 25 iunie st.v. 7, iulie st.n. 1878, p. 1307;
Amicul familiei, I, nr. 'i din 1/13 august 1878, p. 12; Transilvania, XX, nr. 13 din
1 iulie 1878, · p. 156: ·
·
~6 Gazeta Transilyaniei, XLI, .nr. 48. din 30/18 iunie _1879; Fam_t,lia, XIV,
.nr. 47 din 25 iunie st.v./17-iulie·st.v. 1878; p. 307.
9
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lu 4 şi 5 August a.c. în opidul Şimleu11 se difuzează din vreme. Programul cuprindea următoarea desfăşurare: şedinţa I (4 august) - 1. După servi-ciul religios,
dcscbidercoa şedinţei la ora, 9; 2. Alegerea de 3 secretari pentru redacttarea
JH02esului verbal; 3. Raportul casierului despre starea fondului asociaţiei -şi a
l"owlului acade:ni<i; 4. R~purtul bibliotec2rului despre starea bibliotecii asocia\il'i; 5. A:e;;c:rca unei comisii de 3 mem,)ri pentru revederea şi examinarea fondu:· ilar şi, r3\ioclniului1a pe anul 1877-1878; 6. Alegerea unei comisii de 3 membri
Jll'!1'.ru înc::,;circ'3 l::1xc~'.cr dr~ la membrii ve:::hi şi înscrierr•a de membrii noi împreun2. cu taxil dc;iusiî. de aceştia; 7. ll.le;-reren wwi comisii de 5 membrii pentru
' .. aE1inarea bugetului ;:sociaţiei prezenta•; di~ curn.itet pe anul 1878-1879 şi a veni
, u opiniile sale în ~cdinţa următoare; 8. Alegerea unei comisii de 5 membri pentru
irri.puneri; 9. CitirPa ,.rlisPrtaţiunilor"lD cr vor fi prezentate din „bun timp" la
:•!""";~;„ c.:„.:;~,„ ·· r;_.~ cJi:i "'august: 1. Vcrificn'"ea pro~esului verbal al ·şedinţei
;'rcceder.te; 2. l{apcz.r.ele comisiilor numite ln şedinţa precedentă; 3. Continuarea
citirii „diserta\iunilor"; 4. Fixarea locului şi timpului pen•lru întrunirea asocia\iC'i în am;l viitor; 5. Alegerea unei comisii pentru verificarea procesului verbal al
'.:nli:1ţei ultime; 6. Incheierea şedinţelor adunării generale.
Proiectul de buget pe anul 1878-1879 se definitivează în 13 /25 iulie 187828
(anexa II). Procesul verbal al şedinţei comitetului Astrei de la Sibiu din 31 iulie
187821 consemnează printre altele şi hotărirea legată de cheltuielile de călătorie
ilC'nitru oficialii care se deplasează la Şimleu; casa este avizată pentru a remite
acestora o sumă de bani anticipat, la întoarcere ei fiind obligaţi să prezinte un
conspect despre cheltuielile de călătorie „pe drum de fier", la dus şi întors. Cit
priveşte deplasarea celorlalţi membrii ai asociaţiei la Şimleu, comitetul Astrei
cere Direcţiei căilor ferate din Buda-Pesta legitimaţii de călătorie cu reducere
de 50 %. După o asiduă corespondenţă înitre cele două instituţii intre 10 iulie şi
30 iulie 187822, se pun la dispoziţia Astrei 100 legitimaţii de călătorie cu preţ
redus, reducere pe baza căreia membrii ei vor putea călători la Şimleu, dus-întors
la clasa a 11.-a cu biletul întreg de clasa a III-a, iar la clasa a III-a cu jumătate
de bilet clasa a II-a.
Desp.re ţinerea adll!llării l•a ŞimD.eu, comitetul îmmnoş;tinţează In.a!itul ofacilu de
v1cecomne şi de judecată cercuală alăiturînd totodată cite un exemplar din statutele asociaţiei2 3 • Intre timp,- cei din Şimleu, direct interesaţi în organizarea adunării, cer în scrisoarea către prezidiu din 23 iunie 187'82t (fig. 1), să li se îm1;;>iirtăşească hotărîrlle comitetului pentru a lua din timp măsurile necesare în scopul
primirii adunării.
Coni.it·:>tu ,lin Sibiu. prin scrisoarea din 10 iulie 1878~ (fig. 2), confirmă
da1:ele la care se va desfăşura adunarea din Şimleu, precum şi participarea oficial.ilor asociaţiei şi comibetului - ipireşecHntele, vioepreşedintelle, amîndoi secretarii, casierul şi probabil controlorul - , care vor pleca din Sibiu în 2 august şi
vo:- aju • J 'ri r:iuce2 în 3 ;:iugust dimineaţa la ora 8. Cit despre programa şedinţelor, ea '" •
H·. · cri -·n ,,..,,.,; "11rî11cl, în zfare!e r,.,mâneşt.i.
La H<ise~tt in adunarea generală a dcspăr'ţămîntului. 11 (Şimleu) din 16
iulie Uî7iF3• ·.1 fost felicitat poetul V. AleC1Sandd .pentru „Cintccul limbei latine"
premiat la l\1ontnellier la „Societatea limbclor ;·omane", căruia apoi i se trimite o
telegramă <le fc:icitare şi invitaţia de a .partiqpa, ~~ adunarea A~;trei de La Şim0

17 Gczcta Transilvaniei, XLI, nr. 53 di.rt· 18/o iuli0 1978; Observatoriu, I,
nr. 54, din 15 /17 iulie 1878; Familia, XVI, nr.· 53 din 15.128 iulie 1878, p. 343;
18 Ratioci1.iu (lat), numire latină pentru dare de seamă.
.
19 Disertaţiune, scriere al cărei subiect e studiul unei cheS'~iuni speciale ca
~Liinţil. s2.u litPr:rtură.
26 Arh. Stat. fond Astra, doc. nr. 183, Sibiu, .1878 f,. 5.:._5 (anexa' II).
21 Transilvania, XI, nr. 16 din 15 august 1878, p. 191. .
22
Arh. Stat. Sibţu,fond Astra, doc.. nr. 117 /1878,.f.il 4'-7.
23 Ibidem, f. ·1.
.'\
24 Ibidem, f. 1-2 v.
·:.r r •.
t'.
25 Ibidem, f. 3.
_
:·
) '.·
211
Transilvania, XI,. nr-. 17 din 1 septembr-iet'l878, p. 195~196; G~eta ţransilvaniei, XLI, nr. 67 din 5 septembrie /24 august 1878.
- „'. '' • ·('
1·,
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leu Silvaniei. „Domnule! Laurul învingerei glorioase, ca.re l-au secerat limba
prin penelul poetic al Domniei Tale, în societatea limbelor latine, a~or
dîndu-i-se premiul meritat pt. Cîntecul gintei latine, înfrumuseţieţia şi tPmplE'le
Naţiunii române dincoace de Carpaţi, prin urmare şi ale despărţămîntului XI al
asociaţunei transilvane pentru literatura român~ şi cultura poporului român,
pentru care jprimeşte te rugăm, espresiunea onoarei, d('VO'tamentului şi iubirei
noastre frăţeşti, care ţi le cultivăm şi eternizăm pentru totdeauna, donnclu-ţi
fierbinte nu numai cu braţele, ci şi cu inima deschisă, ca să binevoieşti a lua
parte la adunarea generală a Asociaţiunci transilvane pentru literatur;i română
şi cuNura poporului român ţinîndă în Şimleul-Silvaniei la 4 Aug. a.c. Te rugăm
ca pe un Mesia al românismului să veniţi în mîjlowl nostru, spre a vă potca
săruta fruntea şi manile care au eternizat gloria limbei române în concertul
naţiunilor gintei latine.
Adunarea despărţămîntului XI al asociaţiunei ţinută la 16 iulie Hl78. Alimpiu Barbolovki, preşedinte, Vasiliu Pop, actuar"2 7 • Din păcate, poetul fiind bolnav
la Mirceşti, nu poate participa, cum de altfel clin acelaşi motiv n-a putut fi
prezent nici în Franţa, pentru decernarea premiului. Cu toate acestea, V. Alecsaridri răspunde printr-o telegramă 28 : „Mirceşti, în iuliu 1878. Domnule preşedintei
cu mare mulţiamită am primit epistola d-voastră de invitare la adunarea generală
a asociaţiunei transilvane penrtru literatura română şi cultura poporului român.
Cu o mulţiamire încă mai vie aşi răspunde acelei amicali invitări, dacă împrejurările casnice mi.-aT permite s·ă mă depărtez în vara a~esta de la Mircd-;ti.
Ar fi o adevărată sărbătoare pentru mine, de a mă găsi '.in mijlocul iubiţilor
mei fraţi români din Şimleul-Silvaniei, însă neputînd a mă afla în persoană acolo
la 4 August, gîndul şi inima mea vor fi la d-voastră, aducîndu-vă urările mele
cele mal fierbinţi pentru prosperitatea, mărirea şi gloria românismului.
Primiţi vă rog, domnule preşedinte, asigurarea simţiirilor mele de cea mai
inaltă consideraţie. V. Alecsandri".
In programul serbărilor prilejuite de adunarea generală din Şimleu se anunţa şi inaugurarea monumentului lui Simion Bărnuţiu la Bocşa „o oră de la
Şimleu" în 7 august29.
Comitetul de organizare a adunării era alcătuit din oficiali şi membrii ai
despărţămîntului Şimleu al Astrei: vicarul Alimpiu Barbolovici preşedinte,
asesorul de tribunlal Vasille Pop - secrea:r, proprletarul Ioan Anghia'l - casier,
protopopul Ioan Vicaş - controlor, Florian Mărcuş, C. Maier, Simion Oros, Augustin Vicaş - membru3o.
Primele ş<tiri oficiale despre adunarea din Şimleu, le aflăm din periodicul
Astrei ,,Tiransilvania", în nr. 17 din 1 septembrie 1878Jl: s-a ţinut în 4 şi 5
august,, dar procesele verbale nu s-au putut publica; oaspeţii români au fost
primiţi „cu toată buna volnţie şi de către populaţiunea maghiară care pe cît
se pare mai nu pricepe deloc aprigele diserţiuni româno-maghiare din Transilvania, care în adevăr sunt şi rămîn, cel puţin pînă acum, neînţelese de toată lumea"32; s-au ţinut două „disertaţiuni" i5'torice despre şcoli şi „de mersul civilizaţiune<i la II'Omâni" de către prof. dT_ Gri·gore Sillaşi şi d1·. Iosif Hodoş; ş-au
votat burse pentru studenţi, subvenţii pentru ucenicii de diferite profesii industriale; s-au înscris membrii noi şi s-au încasat 628 fl. sumă .,considerabilă destul"
în comparaţie cu cheltuielile „poate de 1000 fl." ale sălăjenilor pentru oaspeţi;
„succes peste aş>teptări" - discursurile în şedinţele pubiice, petrecerea, balul din
ziua a doua s-au desfăşurat „cu toată moderaţiunea şi demnitatea"; o împrejurare
a fost regtretată, - preşedintele Timotei Cipariu şi vicapreşedintele Iacov Boromână

~ Gazeta Transilvaniei, ~LI, nr. 67 din 5 septembrie/24 august 1878; Ioan
Ardeleanu Senior, op. cit., p. 200.
28 Trl:lnsilvania, XI, nr. 17 din 1 septembrie 1878, p. 196; Ioan A'rdeleanu
Senior, op. cit., p. 201.
l!9 Familiţi, XIV, nr. 49 din 3/14 iulie 1878, p. 318.
n Observatoriul, I, nr. 62 din 2 /14 august 1878.
31 Transilvania, XI, nr. 17 din 1 septembrie 1878, p. 204.
12 Ibidem.
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Inga n-au putut participa" '.împiedicaţi din cauze grave"; s-a ales un preşedinte
1d-ho·c.
Presa in limba română a epocii relatează, uneori cu lux de amănunte, desL1~uratea adunării: primirea oaspeţilor 33 , lucrările şedinţelor, serbările ocazionate
•.I•• eveniment, plecarea participanţilor spre casă.
Simbătă, 3 august 1878 nwmbrii comitetului Astrei: George Bariţiu, Constan1 '. n Stezariu şi Iosif Hodoş cu fiul său student şi membri:i asociaţiei, printre ei
Moldovan şi Colbaşi din Blaj, dr. Silaşi şi dr. Filipanu din Cluj, Nicolae şi Ne:'.r·t:ţiu din Gherla, Turcaş din România, sosesc în gara Ciucea la ora 8. Aici sînt
1n tlmpinaţi de „Comitetul de, buna primire", alcă•tuit din Andrei Cosma, Ioan
l'•ip, Ioan Sîrb, Grigore Cordoş, în frunte cu preşedintele George Pop, însoţit de
. •·prezentanţii hisericii, de Iosif Vulcan şi Teodor Roşu şi alţi membri veniţi mai
1nainte. Cuvîntul de bun venit l-a adresat Andrei Cosma. căruia ii răspunde
lo~if Hodoş. Grupul se miireşte prin sosi/rea celor din părţile Aradului, Oradiei
~· a grupului de studenţi de la Universitatea din Viena. După servirea mesei la
n-;pătăria din Ciucea, se îmbarcă' în cele 12 trăsuri şi pornesc s.pre Şimleu.
1'<'isajul Munţilor Meseş ii incintă, iar piscurile lor îi îndeamnă a reflecta la eve11 Lmente proaspete amintirii: „una din tr-alta printre piscurile Meseşului i se-mpare
c:i vede pe vit{'jii Curcani inaintînd printre poteci spre întă'ririle puternice ale
1 •riviţeli." 34 • Pe măsură ce înaintau în inima SHvaniei, iromân'ii îi :primeau pe
,.Domnii noştri" în mijlocul satului cu mese întinse şi J'1cărcate"3 5 • La Cizer
'in·t întîmpinaţi de notarul I. Pop iar la Crasna chiar de pretorul Nagy Domokos,
- care-i ospăteazf1. 1n afara călătoriilor de faţă se aflau ca invitaţi arheologul
~L •i-stor:icul Laj.os Sziilc.szay, preotul ireformat Nagy Las2Jl6, secui din Transill.vanlia.
Se toastează pentru gazde, pentru comitet şi asociaţie. L. Szikszay invită secrelarii comitetului la moşia sa, „pentru a-i vedea colecţia de antichi'tăţi romane din
Siila}15 • Invitaţia nu a putut fi onorată din motive obiective. Primirea în Şimleu
i-a surprins: „Aici ni se pregătise o surprindere la care noi ceşti din Transilv:m'Î'a rari numa~ frecări continue cu foaţdi dela Eskillo neci nu visam. JJa rn.arirmea hotarului Şimleului sub o poartă trimflală impletirllă din ramuri verdi de
~tejariu ne aşteptau ;primăria şi municipalitatea maghia'ră a oraşului şi. a cornitatului şi sosindu noi ne beneventă în numele oraşului dl. primariu Carolu
Farkaş şi in numele comitatului dl. Ases Sedr. Orf. Vasiliu Popu, la car'i noi
răspunserlăm prin dL, Bariţiu şi Hodoşiu exrimîndu-ne marea em'oţiune ce a
produsu asupra noastră acesta primire preste asceptare surprinzăltoare.
La capătul oraşului ne prilmi muzica cu marşul lui Mihai Bravu; tot atunci
lncepură .a bubui şi treascurile aşezate de-a 1ungul Măgurei. Mulţimea se înl(ilesuia din toate părţile, în o măsură aşa de mare incit noi temîndu-ne de
oarecare eventualitate neplăcută, aflarăm de bine a ne da jos din carete şi aşa a
inainta spre piaţa oraşului unde sub o altă poartă triumfală, împletită tot din
ramuri verzi de stejari\u şi av'înd deasupra inscripţiunea „Bene aţi venitu" ne
intimpină comitetul organizator în frunte cu dl. vicar Alimiu Barboloviciu care
ne salută şi benevenită în numele oraşului şi a comitatului arătînd bucuria cea
mare ce le-a căsunat asociaţiunea transilvană prin decizia de a-şi întruni în
1cest an pe membrii săi în Şimleu! Silvaniei" 37.
Răspund la salut Bariţiu şi Hodoş, mulţumind în numele Astrei, pentru
invitaţia de a organiza adunarea generală la Şimleu. Cazarea oaspeţilor s-a făcut
în oase}e români!l.or din localitate dar mulţi dintre conaţiorual'ii [or maghiari (80 de
ramilii) au oferit adăpost participanţilor din alte localităţi la adunare.
Procesul verbal al „Adunării generale a asociaţiunei ;transilvane pentru liter.itura şi cultura poporului român ţinută în oraşul Şimleu la 4 şi 5 August col. n.
33 Vezi în Amicul familiei, I, nr. 2 din 15f27 august 1878, p. 20-21; Observatoriul, I, nr. 62 din 2/14 august 1878, nr. 63 din 5/17 august 1878, nr. 64 din 9/21
august 1878; Familia, XIV, nr. 56 din 30 iulie st.v./11 august st.n. 1878, p. 365;
Gazeta 71ransilvaniei, XLI, nr. 61 di'n 15/3 august 1878.
34
Amicul familiei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, p. 20.
as Ibidem.
36
Observatoriul, I, nr. 64 din 9/21 august 1878.
17 Amicul familiei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, p. 21.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

408

T. Musca

anul 1878" .')i publicat în „Transi,lva.nia" 38 dovedeşte c[1 şedinţele ci, s-au desfă
în general" conform punctelor ::uprinsc în „Program[1".
După oficierea slujbei religioase m biser~ca din localitate, ~r'dinţa I a
adunării începe la orele 9,30, în sala tc>atrului, fiind prezent un public numeros:
„o cunună ele dame, numeroşi reprezentanţi ai poporului", membrii şi oficialii
sosiţi ai nsociaţiei.
Lipsind preşedintele şi vicepreşedintele
Astrei, la propunerea lui George
Pop, se alege preşedinte al adunării George Bariţiu, primul secreta:-. Drept cu39
vint de dcschidere , G. Bariţiu trece în revistă diferiltele faze ale literaturii române pînă la înfiinţarea Astrei, <1poi meritele acesteia în cultura naţională prin
tradu::eri şi tipărirea de opere din diverse domenii, cărţi pentru şcolari, stipendii
şi ajutoare penltru tinerii oapabm, înfiinţarea periodicuPiui „Transilvani.a„, ajutoare
pentru „învăţăcei'i de meserii" - de 25 fi. pentru 41 de tineri, de 12 f!. ~i 50 cr.
pentru 70 tineri, etc.
înainte de a se trece la ordinea zill'i, Alimpiu Barbolovici salută adunarea
în numele despărţămîntului XI {Şimleu) al asociaţiei 40 •
Trecîndu-se ln ordinea zilei, se aleg secrPtarii pentru redactarea proceselor
V·erbale, Gri.gcxre Si.iJlla~i. Demetriu Suciu, Iosif Vukan şi lse ci!tetSc repoartcle asociaţiei: dr. Iosif Hodoş raportul comitetului pe anul 1877 /8; casierul - raportul
despre starea fondurilor aso::iaţiei şi Academiei de drepturi.
In raportul comitetului este formulată propunerea ca revista „Transilvania"
să-şi înceteze apariţia incepînd cu 1 ianuarie .1879 şi să· apară sub forma de
Anale {care să publice cu prioritate documentele oficiale ale asociaţiei)41. Dar în
anul 187~ nu va apare nici „Transilvania" nici „Analele" preconizate. 'Şedinţa
comitetului din 3 ianuarie 187942 va stabili titlul publicaţiei: „Ana.lile Associaţiunei
Tr.ansilvarie pentru literatura română şi cultura poporului român". Ele vor fi
tipărite iri <1.nul 1880, la Sibiu în Tipografia Ar::hidiecezană sub redacţia lui George
Bariţiu,. numai în acest an, căci începînd cu 1 ianuarie 1881, se va reînfiintta
revi.sta „Transllvania" 43 • Suma de 800 fl. propusă în proiectul de buget pc anul
1Ş'78 /9, pentru spcţiunile ştiniţifice, era destinată, în cea mai mare parte, subvenţionării .Analelor.
'In -:co:t1t!nuarP, conform pro~ramei şi în lipsa raportului bibliotecarului, se
~leg comisiile (după o consultare prealabilă asupra persoanelor ce urmează n Ii
aleşe): pentru revederea şi examinarea fondurilor şi ,,ratiociniul" pc anul trecut
1
George Filip, Gavril Trif, Constantin Colbaşi; pentru încasarea de taxe şi îns::rierea membrilor noi Alexandru Pop, Vasile Vane, Simeon Oros; peni ru
exambarea bugetului pe anul 1878/9 - I. M. ~.Toldovan, Emeric Pop, N. Gcc;rge
Visi<l, Ales2,nd1·u Lcrneni, Ioan Anghyal; pentru ;;:·opuneri - Teodor Ro~iU, „"lorian l\.1:ărcuş, Nicolae Negruţiu, !radian Sabo, Vasile Lc5ian.
Şedinţa primei ~ilc a adunării se încheie cu citirea „dis~:-taţiunii", . dr. 0,ri;gdre SUaşi „Univers-itatea .de J.a Cotnari şi înviiţi:',mîntul roman in scco~·~-e . >„ v,
XVI şi XVII", Timpul fiind înaint2t la om 13, a doua „disertaţiunc" se alJJină
pentru şedinţa următoare.
Pe parcursul şedinţei s-au mai citit scrisorile şi telegramele de felicitare
trimise clin ţară ;:ic adresa adunării, în ordin ca ;;osirii lor: de la administraţia zia1·elor „Predicatorul român", „Cărţile săteanului rnmân" şi „Amicul familiei" din
Ghe;la4 ! şi a intelectualilor din Şomcuta Mare4°.
Şedinţa a II-a din 5 august începe la orele 9,30 cu verificarea procesului
verbal al şedinţei anterioare. Sînt chemaţi apoi la ordine raportorii comisiilor slabilite.
şurat

38 Vezi nota 27, reprodus şi
în: Analele Associaţiuneie transilvane pentru
literatura T'Omână şi cultura poporu.lui român, Sibiu, fascicula 1, 1880, p. 17-'.rn.
39 Vezi în FamiliJa, XLI, nr. 60 din 13/25 august 1878, p. 385-386.
40
Observatoriul, I, n'r. 66 din 16/28 august 1878.
41 Analele Assoctaţiunei transilvane pentru. literatura românii şi cultura poporului român, Sibiu, fascicula, 1, 1880, p, 3-17.
42 Ibidem, p. 33.
43
P. Matei, Op. cit., p. 203.
H Amicul familiei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, p. 21.
45 Ibidem, p. 22.
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Preşedintele comisi-ei pentru încasarea taxelor şi înscrierea membrilor noi,
Vasile Vancu dă cuv1ntul referentului Alesandru Pop, pentru a prezenta raportul. Din acesta reiese că s-au încasat in total 427 fl. in l!lUmerare şi 200 in obli~
gaţiuni de la: 28 membrii vechi şi de la 14 membrii noi; dr. Ioan Nichita, avocat
din Zalău, dorrnd a se fa:::e membru fondato:r. a depus o obligiaţirune în vafroare de
100 fi.; alţii s-au înscris cu diferite sume ca membrii ajutători: pentru fondul
Aeademiei române de drepturi au oferit ajutoare mai mulţi cetăţeni, intre care
~-a l'l'mill'cat dr. Ioan Ni:::hita prin oferta unei obligaţiuni urbariale în valbare
d<' 100 fl.; Andrei Cosma, subprefect h Tăşnad, a donat pentru muzeul asociaţiei
:!O mo1wde, romane cele mai multe, clar şi din alte epoci 45 • Sumele adunate au
trt•zit admiraţie celor de la „Transilvania" şi celelalte ziare româneşti.
Ioan Anghyal, preşedintele comisiei, anunţă că şi comisia pentru examinarea bul:t'tului pe anul 1878 /9, poate raportta. D. Vuia citeşte raportul, apoi recom<indă adunării acceptarea proiectului de buget, lucru votat unanim, după o dez"'.'
lJ;i,tere genera-L~t. La pr1opmwre'3 .c] r. Grigore Si!la~i, adunarea aip:robă .amin'aTeia
dC'zhaterilor speciale a bugL'tului, pînă după prezentarea şi discutarea raportului
comisiei pentru moţiuni şi cert>ri, ele care ar depinde şi modificarea unor stipu:laţii bugetare. Preşedintele comisiPi penitru moţiuni şi cereri, Florian Mărcuş este
gata cu raportul com1siei, pe care-l citeşte prof. Teodor Roşu. Adunarea genen1lă îl acceptă, ca bază <le pornire a dezbaterilor speciale.
·
Propunc'rilc\ sint divPrse iar discuţiile vii, animate, lungi, contradic.ţor~i.,
unC'l<~ aceeptate altc>le nu, o altft catt'gorie înaintate comitetului sprn rezol:Vare,
<Lu· :::oncluziile întotdeauna favorabile intercselor culturc,11-naţionaie ale. 4strei'.
Aceste propuneri le-.am putea încadra în mai multe categorii acordarea p.e aju"':
toure unor şcoli din fondurile A.strei; organizarea de expoziţii (economice, indus7
triale, etc .... ), cu prilejul adunărilor generale anuale; modalităţi noi .de, încasi;ire
a taxelor curente şi, restante de la membrii; evitarea de cărţi populare, destinate
tineretului ieşit ide pc băncile şcolilor primare; felicitarea poetului Vasile Alecsan<lri şi clin partea adunării; rezolvarea Unor cererL ,
·
Se hotărăşte acordarea ajutoarelor de 50 fl. Reuniunii sodalilor români din
Cluj, 100 fl. Şcolii normale> române din Lăpuş - la propunerea lui N. F. Negruţiu. In legătură cu fondurile din care să. se acorde aceste ajutoare, rămîne să se
sta!-Jileasc;i, dup1i dezbaterea proiectului de bugct. Este respinsă propunerea lui
I. N. Moldovan, de-a i se acorda ajutorul de 50 fi. şi Reuniunii române de ·Sodali
din Brnşov, pe motiv că aceasta se suţine singură şi n-a recurs la ajutor.
In privinţa organizării expoziţiei anuale, asociaţia să ia măsuri din vreme,
s[t se punii de acord cu solicitanţii, iar publicul să fie înştiinţat la timp.
Prnpunerea lui T. Roşu, de a sc aduna taxa de membru prin mandatele
po~tale, cu care ocazie, odată cu cotizaţia curentă să se trimită şi restanţele, cel
puţin .pc cîle un an, este respinsă.
Problema editării cărţilor populare pentru tinerii care au absolvit şcolile
primare, se încredinţează
comitetului, şi să o rezolve secţiile ştiinţifice ale
Astrei.
Felicitarea, poetului V. Alecsandri este acceptată unanim şi cu entuziaste
ovaţii. Sarcina redactării telegramei revine biroului: „Domnului V 1si!0 Alecsandri
Mirceşti. i\ssociaţiunea transilvană întrunită în adunarea sa generală ;:muală in
:;iimleu SJvaniei vă aduce omagele sale pentru marele triurnf elf' la Montpellier
prin care aţi decorat cu cununa nemurirei fruntea naţiunei române. George Bariţiu, preşedinte, Iosif Vulcan, secretar" 47 • Răspunsul poetului îl găsim în scrisoarea
lui Alimpiu Barbolovici din 15/8 august 187858 (fig. 3), trimisă prezidiului Astrei:
„Mirce.5ti 12 .~8. 878. Domnului Barbolovki Szil<'.t~Y - Somly6 Transilvania. Rog
sfi-mi c"-::primaţi Asociaţiunei transilvane'. simţirilt' mele de gratitudine pentru
Jl!'t'\io<:~Plt' l'i ft>licitări. V. Alec'<l!Elri".
C!r<'l'il<', proprietarului din Mococt (jud. Bistriţa Năsăud), Toma Honţila de a i se acorda un premiu pentru rczultate]p obţinute în cultivarea pomilor1
arborilor, viţei-de-vie -, şi a „ascultăttorului" în nwdicină la Universitatea din
4 ';

~7
~

4

Transilvania, XI, nr. 19 ·din 1 octombrie 1878, p. 227-228.
Amicul familiei, I, Ill'. 2 din 15/27 august 1878, p. 22.
ArJ1. SL1t Stbiu, fond _-l.~trll, doc. nr. 178/187U, f. l.
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Cluj - de a i se acorda un ajutor pentru continuarea studiilor -, sînt propuse„
spre a se lua în „posibilă considerare", comitetului. Cît priveşte dorinţa studentului de la Universitatea din Viena, V. M. Lazăr, de a citi în adunar<>, poPzia sa
publicată, intitulată „Plevna", i se răspunde, .că uzul nu permite, decît citii-ea
lucrărilor nepublicate.
In ordine, este rîndul comisiei pentru examinarea fondurilor asociaţiei şi
Academiei române de drepturi şi a „lratiocinilului~ pe anul 1877 /8, să prezinte raportu[49 (fig. 4). Preşedintele comisiei George Filip arată că, casierul asociaţiei
Constantin Stezariu .s-a achitat exemplar de sarci'ni şi comisia propune a i se
da „absolutoriu":;o, i.ar adunarea este de acord.
.
In anul 1877 /8, după balanţa veniturilor şi cheltuielilolr, averea asociaţiei
a cunoscut o creştere de 2201 fl. 2~1 cr., a~tfel că ea dispunP de suma de 70725 fl.
10 cr., la care se adaugă Al2 fi. 23 cr. în acţiuni şi 887 fi. 82 cr. în depozite51 •
Fondul Academiei a crescut anul tn·cut cu 818 fl. 70 ~r; dispunînd acum de
suma de 15496 fl. 42 şi 1 '2 cr. valută austriac[1.
Proiectul de buget pe anul 1878,9 este aprobat de adunarea generală fără
dezbateri. Discuţiile purta>te în legătură c·u fondurile din care să se acorde ajutoarele menţionate, duc la' următoarea rezolvare: cPi 50 fl. pentru Reuniunea
sodalilor români din Cluj, din suma de 400 fl. destinată ajutorării sodalilor şi învăţăceilor de nwserii; cei 100 fl. pentru Şcoala normală română din Lăpuş. din
suma de 500 fl. destinată ajutorării şcolilor române sărace, - cei 400 fl. răma~i~
se impaf't egal consilstorilor gr. cat. din Blaj i;;i Ghe1Jla, care la rîndul lor vor
proceda, după uz, la ajutorarea şcolilor române sărace.
La acest punct din program, adunarea mai votează destinaţia stipendiilor şi
ajutoarelor şi propunerea de a se publica concursul pentru acordarea acestorn şi
a premiilor. Comitetul asociaţiei va hotărî asupra lor în şedinţa din 24 septembrie187852 şi se vor da publicităţii.
Locul adunării generale anuale a Astrei se stabileşte Sighişoara, în prima
dumini:ă după 1 augrust 1879. Telegrama 5 a Despărţămintului Sighişoara al A9trei
sosită pe adresa adunării generale din Şimleu în 6 august, solicitase această
dorinţă, promiţînd şi organizarea unei expoziţii.
In scopul autentificării procesului verbal al şedinţei a II-a, se alege o comisie format[1 din Alimpiu Barbolovici, Vasiliu Pop şi Simeon Oros. Comisia se va
întruni la 25 august 187854 (fig. 5) şi se declară de acord cu toate punctele cuprinse în procesul verbal.
La uatimul pUl!lct dlirn program dr. Iosif Hodoş conferenţilază def;J)re .. începutul şcoalelor române", ,prezentînd - din cauza •timpului înaintat -, fragmentele privind istoria ş~olilor române din Transilvania şi Bucovina.
Preşedintele George Bariţiu declară închiderea adunării generale a A~trei
mulţumind, pentnu încredere, biroului pentru ajutor, celor prezenţi - pentru
sacrificiiile şi interesul faţă de cultura naţională, iar cetăţenilor oraşului Şimleu
- pentru „neaşteptata primire atîit de sărbătorească şi cordială, asigurîndu-i că
ducem cu toţii şi duce special d-sa în inimă şi suven.ire, pe care nu le va uita
pînă la finele vieţii sale" 55 • Din partea adunării răspunde V. Lucaciu, mulţumind
pentru înţeleapta conducere.
Cu ovaţii de „să trăiască" şi cu str'în~ri de mîini şedinţele adunării generale a XVII-a a Astrei se încheie la orele 13,30.
Mesele comune, banchetul, excursia, balurile din prima şi a doua zi s-au
constituit în adevărate serbări naţionale ale românilor. La ele au participat, cu
4u Ibidem, doc. n'r. 17811878, f. 3.
50 „eliberarea de sub responsabilitate", vezi în: Dr. C. Diaconovich op. cit.,
tom. I, Sibiu, 1898, p. 13.
51 Vezi în: Amicul !amili.ei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, p. 21.
52 Transilvania, XI, nr. 21 din 1 noiembrie 1878, p. 250; concursurile se publică şi în nr. 20 din 15 octombrie 1878, p. 239-240.
53 Amicul familiei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, iP· 22.
54
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 178/1878, f. 21.
M Transilvania, XI, nr. 20, din 15 odtomb'rie 1878, p. 239; Analele Associaţiunei tran.silvane pentru literarura şi cultura popontlui român", Sibiu, fascicola 1,
1880.
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Pntuziasm cetăţenii mawtiiari şi germani din localitate şi din împrejurimi'. Acestea
sint descrise pe larg de presa vremfr'6 şi completează tabloul desfăşurării serbă
rilor adunării generale de fa primirea făcută1 de gazde, pînă la plecarea oaspeţilor.

In prima zi după terminarea şedinţei, la orele 14, a avut loc banchetul ln
onoarea Astrei. El, s-a desfăşurnt sub un „şopru" improvizat al ospătăriei lui
Stoica, p.articipînd 200 persoane - 149 bărbaţi, 68 femei, reprezentanţi ai comitetului Astrei, oraşului Şimleu, particulari, (printre ei şi mulţi cetăţeni unguri).
S-a toastat la mesele încărca'tc cu mîncăruri originale şi băuturi". G. Bariţiu JH•ntru împăratul rege; Al. Barbolovici - pentru cler; I. Vulcan - pentru Astra;
G. Sillaşi - pent;rru. stabi!l'i•rea :armoniPi intl°'(' naţiunHe .română şi maghiară, prin
recunoaşterea drcptJurilor şi n•spectului recipro:, care „e o recerinţă neincungiurată a conservărei şi înflorirei patriei comune" 57 ; dr. Hodoş pentru înţelege
rea „intre limbi diferite", care „odrăslesd cultura umanităţii" 58 ; George Pop pentru conducătorii Şimleului; D. Lucaciu - pentru cei care au luptat pe tărîm
naţional; Nagy Laszlo, ipreotul Tetiorma:t, pentru membrii Astrei; Trombiţaş
- pentru „gt-niul românismului"; L. Szikszai pentru cultura universală ca
„singurul mijloc dt- a stîrpi orice neînţelegere dintre naţionalităţi" 59 ; I. Vulcan
- pentru sexul frumos; Mihail Lazăr - pentru adunare -, în numele studenţi lor români din) străinătate. Excursia organizată după banchet, a familiarizat
oa~peţii cu împrejurimile ora'iului, în special a Măgurii Şimleul•ui, bogată în
culturile sale de viţă-de-vie şi pomi fructiferi.
O ştire S(JISi1tă prin ttelegraf - cădel"L>la miJn.ilstrulu!i C. Tisza în :alegerile de la
DcbrPţin - , a pri!Pjuit o mare bucurie în oraş mai ales pentru locuiitorii maghiari „pentru că locuitorii maghiari doresc căderea acelui bărbat de stat" 66 : s-a
<>rganizat „o plimbare" cu muzică şi torţe şi s-au ţinut „discursuri pol!tice în diverse puncte ale oraşului pînă demonstranţii au ~juns la sala de teatru".
Seara a fost organizat balul „pompierilor", ce urma să se !desfăşoare sub
forma de maial, dar timpul nefavorabil nu le-a permis.
L'a prînzul de după şedinţa a II-a, oferH de A. Barbolovici, cu participarea
membrilor comitetului asociaţiei şi a unui însemnat număr de alţi membrii, au
continuat discuţiile din şedinţă: s-au dezbătut diverse aspecte d~n istoria poporului român, contribuţia contemporanilor la dezvoltJairea 'istoriei •noastre, etc.; :iar
„c!eputaţiunea" tinerilor 'a mulţumit lui Bariţiu pen•tru înţeleapta şi exemplara
ccnducere a şedinţelor, iar lui Barbolovici ·pentru „sîrguinţă în organizarea serbărilor".

Balul a tnceput la orele 20, in sala spaţioasă a teatrului din localitate în alte cazuri prea mare, cu această ocazie neîncăpătoare pentru a adăposti, peste
400 persoane adunatc>. Sala era decorată: „galeria îmbrăcată în rami verzi în giur
din împleotituri de frunze verzi. In ·mijlocul galeriei se aredica •O gigantică lespede
cu inscripţiunea „Ordul salturilor", incad.rat de frunze şi clombe, din copacii
Si,lvanici întreţăsute cu 1flori şi ghirO.ande desifătătoaire „,ordul de dans" SC'l"~s
cu litere în grupe de tricolor naţional, luminat din dos, ni înfăţişa un transparent
pitoresc'' 61 şi aranjată: scena cu mese pentru publicul bătrîn spPctator; 'in faţa ei
galeria muzicanţilor; parterul pentru dans. Publicul numeros şi întreaga desfă
şurare: „eram aici români şi române, maghiari şi maghiare, germani şi germane,
"" Familia, XIV, nr. 56 din 30 iulie st. v./11 august st. v./11 august st. n. 1878,
p. 366-368, nt. 57 din 3 august st.v/15 august st. n. 1878,p. 371, nr. 58 din 6 august
st. v./18 august st.n. 1878, p. 377, nr. 59 din 10 august st.v./22 august st.n. 1878,
p. 383-384; Observatoriul, I, nr. 62 din 2/14 august 11878, nr. 63 din 5/17 august
1878, nr. 64 din 9/21 august 1878, nr. 66 din lG 128 august 1878: Amicul familiei,
I, nr. 2 din 15,'27 august 1878 p. 20-23; Gazeta Transilvaniei,, XLI, nr. 59 din 8
august/27 iulie, nr. 61 din 15/3 august 1878; Telegraful român. XXVI, nr. 86 din
27 iulie v. 1878, p. 342.
7
"
Amicul familiei, I, nr. 2 din 15,'27 august 1878, p. 22.
56
59

"°61

Ibidem.
Ibidem.
Observatoriul, I, nr. ll2 din 2/14 august 1878.
Familia, XIV, nr. 57 din 3 august st.V./15 august st,n. 1878, .p. 371.
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şi-ţi era mai mare dragu a-i vede pre aceştia conversind şi petrecind împreun&
cu voiciunea cunoscută numai în cercul cele mai pacinice şi mai fericite familii.
„Romana", „Ardelean:a" şi „Haţegana" intrun·iră în me1'5ul lor ş.i pe neoromâni şi
neromâne"G2, la „acest bal internaţional" 63 , i-au 1determ~nat pe şimleu·ani să recunoască că balul „a fost ::el mai mare din cite a văzut Şimleul"8 4 • Dansurile „Romana" (practicat pentru prima dată la Şimleu) şi „Cadrilul" n-au putut fi interpretate deodată decît de 80-100 perechi din cele 120-140. Pentru connaţionalii
maghiari s-a jucat şi „Csardas" cu „1ckstul rnnima" 65 . In pauze s-a toasi'.•at di::J. .p>al!"tca
maghiarilor pentru asociaţie şi reprezentanţii ei, pentru buna înţelegere dintre
naţionalităţi. Balul a dur'at pînă în zori („în d'alba zi").
Programul serbărilor indu.dea şi inaugurarea monum~:1tului ridicat în mPmoria lui Simion Bărnuţiu la Bocşa, dar, „din cauza U'.1or gireutăţi tebnicc"66
se amină pentru a doua duminică a lunii august, anul următor67 .
Lucrările adunări1i încheiate, o partP difl'tre ;Ja'"ticipanţi, au părăsit Şimleul
în aceeaşi zi, fiind întimpinaţi, în drumul lor spre Ciucea cu aceeaşi ospitalitate
şi amabi!ifate ca la venire, ele către siiteni1 preotul din Crasna, Ioan Pop notarul şi şeful poştei din Cizer. Alţii au rămas pînă ziua următoare, pent:-u a mulţumi gazelelor. comitetul organiza·~or în frunte cu Ali'mpiu Barbolovici, George·
Pop ele B<''!se~ti (cei doi au finanţat serbările de la Şimleu), Vasile Pop, A. Cosma. Cheltuieli le suport'ate de asociaţie pentru deplasarea ofiicialilor au fost de
133 fl. 96 cr. 68 .

Adunarea generală a Astrei, desfăşurată pentru prima dată în Şim
leu! Silvaniei, a fost una obişnuită: cu iniţiative în privinţa apariţiei
periodicului Astrei, raporturile cu naţionalităţile conlocuitoare, organizarea expoziţiilor. tipărirea de cărţi pentru absolvenţii şcolilor primare; cu
meritele ei în acordarea ajutoarelor, stipendiilor, premiilor, felicitarea
poetului Vasile Alecsandri, etc.; şi remarcarea ospitalităţii locuitorilor
ţării S1lvanici.
IOAN MUSCA

Anl'xa 1:
TABEL CU JHElfDRII „ASTREI" (DESPARŢAMINTUL XI ŞI!HLEU)
care nu achitat taxele intre 21 iulie 1877 - 5 august 1878*
Numele şi
prenumele

Ocupaţia

Localitatea

Categoria de
membru

Achitat
pc an

o

1

2

3

4

1

Dr. Ioan
Angyal

avocat

ordinar

Nr.

crt.

---

Şimleu

Silvaniei
Ioan Colceriu

2
62

preot

Tăşnad

„

Taxa
în
fi.

Observa ţii

5

6

7

18711875
1872/3

20

---

abdică

5

Amicul familiei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, p. 23.

63 Ibidem.
si
Ga

Gazeta Transilvaniei, XLI, nr. 61 clin 15/3 august 1878.

Vezi nota 46.

66 Observlitoriul, I, nr. 64 din 9/21 august 1878; „Familia•, XIV, nr. 59 din
10 august st. v,/22 august st.n„ p. 383.
G? Amicul familiei, I, nr. 2 din 15/27 august 1878, p. 23; n'r. 4 din 15/27 septembrie 1878; descrierea pliicilor monumentului vezi în: Amicul familil'i, I, nr. 4
din 15/27 septembrie 1878.
,
•a Tt:an.silvania, XI, nr. 23 din 1 decembr.ie 1878, p. 274
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(coutinuare)

()

3

I

I

I

Alimpiu
Barbolovici

2

I

I

3

directorul

Şimleu

despărţămintului

Silvaniei
Tăşnad·

4
5
6

George Filip
Vasile Pătcaşiu
Emeric Pop

avocat
preot
avocat

7

Gavril Trif

profesor
preparandia de stat
preot
gr.or.
protopop
jude
cercual
sub jude
regesc
notar

Măierişte

protopop

Horo an
Zalău

4

I

5

I

6

141
ordinar
„
ordinar
nou

1876/7
1875/6
1876/7

5
5
6

I

7
taxă de
la membri

din care
I fl. pt.
diplomă

8

Irodion Labo

9

JO

Ioan Vicaş
Andrei Cosma

II

George Maior

12

Ales. Mircea

13

Vasile

14

Dr. Ioan Maniu

15
16

Zalău

„

„

Treznea

„

„

ordinar

1870/l

5

„

1873/4

5

1870/l

5

Zalău

„

15
5

Vasile Pop
Vao;;ile Lucaciu

jude
regesc
asesor
preot

1876/7
1870/
1873
1872/3

5

Cuceu

„
ordinar
nou
ordinar

Zalău

„

1871/2

5

Ioan Branu

posesor

Unimăt

„
„

1875/6
18701872

5

17
18

Simeon

preot

Meseşenii

19
20

Gavril Vaida
And. Cosma

preot
jude
cercu al

de Sus
Bobota
Supuru
de Sus

„
ordinar

1871/2
1869/70

5
5

„

Alimpiu
Barbolovici
Ioan Galiu

1874/5
18711873

5

21

IO

1870/l

5

1816/7

6

22
2:1

Gheţie

Bucşia

2-1

Maria
Barbolovici
Maria Cosma

25

D-şoara

Supuru de
Sus
Şimleu

Silvaniei
Diiiesdu( ?)

Eriu
Sincrai

Şimleu

vicar
protopop

Rilvaniei
8upuru de
Sus

„vică-

Şimleu

reasă"

8ilvaniei
Supuru de
Sus

„pretereasă"

„
„
ordinar
nou

10

„

„

6

„

„

6

„

„

6

„

„
18741876

6

Ileana

Pop (de

Răseşti

Băseşti)

2G
27

Laura Branu
Ioan Cotona

„propriet."
preot

28

J;'etru ·Roşca

29

Teodor

jude
regesc
proprietar

:IO

Petru Bode

31

Ranento
Bunteanu

Unimăt
Valcău

de

Sus
Ribiu
Sici

ordinar
ajutător

10
2

Bolduţia

„
'

?

Valcău

de
Sus
Orda de
Jos(?)

1
ordinar
nou
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(continuare)

o
32

I

I

Andrei Medan

I

2
asesor

I

I

3

36
37

Alimpiu
Barbolovici
Maria
Barbolovici
Dr. Vasile
Lucaciu
Emeric Pop
Demetriu Suciu

38
39

Florian Cocian
Simeon Pop

34
35

40
41
42

5

I

6

I

7

'

ordinar

„

5

„

1873/4

5

Şimleu

vicar

Silvaniei

„vicăreasă"

preot
avocat
avocat
avocat
proprietar

„

„

1877 /8

5

I\riu
Sin crai

„

Zalău

„

1876/7
1877/8

7
5

„

„
„

6
6

„

„

6

ajutător

„

I

1877/8

„

I
I

„
„
„

„

„
„
„
„

I
I
I
I

„

„
„

I
I

Cehu
Silvaniei

„
Oarţa

protopop
protopop

ordinar
nou

de

Jos

Laurenţiu

Csaba
Teodor
Laszloffi
Ioan Cosma

I

Şiomcuta

Mare

33

4

?
Giurtelecu
Hododului
Giurtelecu

ajutător

„

Şimleului

43
46
47

Teodor Dan
Ştefan Szabo
Ioan Szabo
Ales. Pop
George Achim

48

Ioan

44

45

Cirucaşiu

„
preot
notar
proprietar

Ode.şti
Ariniş
Băseşti

Asuaju de
Jos
preot

Motiş

„

sat, aparţine oraş

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Andreica Pop
Ilie Pop
Mureşan Mihai
(al Constanţei)
Ioan Reme.ş
George Pop
(al Vasilichi)
Florian Farcaş
George Pop
(al Gligi)
Vas Pop
Petru Ilie.ş
Andrei Pop
Florian Dănilă

proprietar

„

I
I

„

I
I

„

„

„

„

„

„
„

„
„

„

I
I

„

„
„
„
„

„
„

I
I
I
I
I

„

„

„

„

preot

„

Băseşti

Cehu
Silvaniei

Tămăşeşti
Băse.şti

„

„

Orţiţi a

„

„

„
„

LA ADUNAREA GENERALĂ DE LA ŞIMLEU DIN 4-5 AUGUST 1878
Le.şian

I

Vasile

2

Teodor Filip

3
5

Dr. Georg Vuia
Sim. Marincaş
Danila Deleu

6

Ioan Pop

4

profesor

Beiuş

administrator protopopesc
medic
preot

Lugaşu

preot

ordinar
nou

1877/8

6

Sus

„

„

5

Arad
Bogdana
Fericei

„
„

„
„

6
6

ordinar
nou

1877/8

5
6

Crasna

de

„
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o
7
8
9

10
11

I

1
George Mureşan
Vasile Vaida
Demet. Dragoş
Const. Colbaşi
Ales. Pop

I

2

„
notar
preot
proprietar
preot

Ludovic Buteanu

13
14
15

Ştefan Talpoş

Gegor Pop
Demetriu Pop

16
17

Ioan V asnari
Alecsiu Şipoş

preot
notar

18
19
20

preot
proprietar

22
23

Vasile Plltcaş
Ioan Bran
Laura Bran
născută Vanca
Demetriu
Coroi an
D-na Elena Pop
Vasiliu Pop

24
25

Teodor Lengel
Gavril Vaida

asesor
orfan al
preot
preot

26

Ioan Galu

protopop

27

Ioan Boitor

preot

28
29

Alecsiu Bogdan
Ales. Lemeni

30

Andrei Cosma

31

notar
preot

„

protopop

„
„
„
„
nou

I

5

I

6

„
„
„
„

6
6
6
5

„

I«>

Cig
Băiţa de
sub Codru

„
„

„
„
„

6
6
6

„
„

„
„

6
6
6
5
5

Eriu
Sincrai
Hoto an

„

„

ordinar

Unimăt

„

1876/7
1872/3

San tău

„
„

Băseşti

„

Zalău
Stremţ

„
„
„

Cesnia( ?)
Supuru de
Sus
Sici

„

Dej

„

Bocşa

ordinar

1877/8
18741876
1877/8
1872/3
1874/5
18771879
1871/2

5
10
5
5
5
10
5

18701872
1877/8
18731875

10

10
5

Tăşnad

„

1875/6

5

Tăşnad

Tria

„
„

Portiţa

1877/8
18761878
1869/70
18731878

5

preot

25

„
„
„
„

?
1871/2
1877/8
1870/1

10
5
5
5

„

1874/5

5

1872/3
1870/1

5
5

35

George I uhas

protopop

36

Ioan Vicaş
Filep George
Iosif Vulcan
Alimpiu
Barbolovici
Sim. Bocşia

„
avocat
redactor

Domnin
Supuru de
Jos
Măerişte
Tăşnad

Pesta

„
„

10
5

Şimleu

vicar
protopop

Silvaniei
Meseşenii

profesor

Beiuş

„
„

avocat

Zalău

fondator

de Sus
Teodor Roşiu
Dr. Ioan
Nechita

4

jude administrativ

protopop
posesor

41
42

I

ordinar
nou

„
protopop

Vasile Vane
Ioan Pop

40

Spring
CehuSilvaniei

Urmeniş

33
34

:l9

Firminiş

Derşida

32

38

Chieşd

Carastelec

Doh

D-na Maria
Cosma
·Ioan Szabo

:n

3

I

7

- în acţii
la banca
,,Albina''

12

21

I
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o

I

43

Paul '.J3ognar

44
45

47

Vas Pop
Sim. Filip
Gregl ,Silasi
Vas. ulia

48
49

46

I

I

I

2

I

_'3

51
52

ajutăt?r

1877/8

preot
profesor
proprietar

Badon'"··
Cluj
Bote ni

', ~

"

Andrei Frâncu

jude regesc

Cluj

Nicolae Pop

preot

Cluj-

'f.)_,,·:1

Vasile Almăşan
llr. Aurel !sac
Ioan Nichita_ l

avocat
avocat

„

"
"
"

~ ~

"'·

;

prop~etar

"

Cluf'
Cluj
Zalăt1

,-"11

54
55

Andrei Cosma
IoanAngel :,

56

Ales~dru

57
58

o reia
Emeric Pop
Florian Codan

59

Dr. Vii.sile
Gheţie

• Tabelul a fost
pe anii 1877 -1878.

Domnin

,·:,I

i

' ' J-

pretor
, avocat

,

-·,
'
\'"

avocat

"
protopop

a:lcătuit

pe baza

''

"

"

,,

Ioan' Pop

I

'T

Tăşnad,

Silvâ~iei

Cel11i .
Silvaniei
Za:ll'Lu
CehuSilvaniei
Cucu
informaţiilor

f

10
. IO

l5,

I

Înglob~t
mun.,
"
Cluj
Napoc~

5''·
r

"
1878

'5

l.

oblig!!-~

76,,2~
1

1878

cr.

ţiune,

Urba 11 ,·.
dală

·

., 3

'.!.

1

"
'!

)

-

miei

"

Şimleu'·

7

2
2
5

"
18771879
18731875
1870_:
1873
1877/8

"
"
pentru
fondul
a:cademiei
pentru
fondu1
ac a de-

I

6

,,

s1tv'~D.'iJi

„

53

I'

5

Şimleu.·

Mănăştur

50

I

4

JJ

"

i

„
„

culese din

I
I

"
"

"
or!finar

"
18731877

colecţia
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„PROIECT DE BUGET''
al
a). Suma

A<1oelaţlunel

disponibilă

şi

transllvane p.I.

pe 1878/9 fl. cr. fi. cr.

c.p.r. pe a 1878/9

Observări după

conspectul de sub A./.

4504 70
b). Caspese se pun:
I. Remuneraţiunea secretarului I ca redactor cu
2. Remuneraţiunea secret. II
:1. Remuner. cassarului
4. Remun. bibliotecarului
li. Spese de cancelarie
li. Pentru scriitori
7. Chiria pentru local. cancel.
H. Pentru bibliotecar
O. Spese estraordinari
IO. Un stipendiu pentru 1 realist
11. Un stipendiu pentru 1 comercialist
l:.l. Un stipendiu pentru filosofia sau tehnica în afară
1:1. 4 stipendii a 60 fl. pentru pedagogi în patria
14. Un stipendiu p. agronom

400
300
200
60

100
150
100

74
100
70
70
400
240
60

/) isponibilu spese
III. Pentru un gimnazist din fondul comitat. Dobaca
Iii. Pentru un gimnazist din fundaţia N. Marinovici
17. Pentru un gimnazist din fund. galliana
I H. Ajutor pentru un gi.mn. din fund. E.B.M. Dembul
HI. Pentru sodari şi învăţăcei de meserii
20. Pentru ajutorarea

şcolelor

70

2424
60
60
60

70

20
350
400

din cari 50 fi.
pentru reuniunea
sodali. rom. Cluj
din aceasta sumă
pentru
şcoala
din Cimpeni 100

400
500

române mizere

fl.

21. Pentru secţiunile şt.
22. Pentru servitontl cancelarii

800

4504

Sumele

180
4504

70

70

Sibiu în 13/25 iulie 1878
111.Şuluţiu

ss.Dr. Il. Puşcariu,
referinte
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THE GENERAL ASSEMBLY OF THE ASTRA IN
(4-5 AUGUST 1878)

ŞIMLEU

SILVANIEI

(Summary)
The paper deals with the genetral yeal'lly assembly of ASTRA (The Transylvanian association f<>lr romanian litterature and the culture of the romanian
people) ke.pt in Şirnleul Silvaniei in August 4tl>--l)th 1878. Archive documents and
Tomanian periodicals of that time are used for information. Aspects connected
with the preparation of ithe Assembly, the reception of the officials and of the
rnembers of the ASTRA, the meetftng and the celelbrations are discussed. The
Assembly was an importlant event in ~he li.fe of the Sălaj departm.ent of ASTRA.
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Fig. 1. Cererea lui A. Barboloviciu pentru organizarea
Şimleu

Adunării

Silvaniei (foto).
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Fig. 2.

RăspWlsul

Prezidiului ASTREI la cererea lui A. Barboloviciul(foto).
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Fig. 3. Scrisoarea de

răspuns

cu

mulţumiri

a lui A. Barboloviciu
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Prezidiul ASTREI.

/,_Musca

Fig. 4.. Raportul

Comisi~i

.de cenzori în

faţa Adunării

Generale la

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Şimleu

(copie foto).

Adunarea

Generală

a ASTREI de la

Fig. 5. Proces Verbal pentru autentificarea
de la

Şimleu

Silvaniei. 1878

pro.~esului

Şimleu

verbal al
(lopie foto).
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ACTIVITATEA PARLAMENTARA A LUI GEORGE
DE BASEŞTI IN 1879

POP

Am ales, din .activitatea atît de complexă şi de fecundă a lui George
Pop de Băseşti, cuprinsă în ciclul parlamentar 1878-1881, apogeul ei
- anul 1879. Aceasta, pentru că este anul cel mai semnificativ lt'gat de
preocupările sale închinate sălăjenilor, pe care i-a reprezentat cu cinste
şi curaj în dieta de la Budapesta, şi fiindcă pe plan personal este cel mai
bogat în împliniri.
După o aprigă luptă electorală în vara anului 1878, cel de al treilea
mandat de deputat îl înscrie pe George Pop alături de micul grup al
deputaţilor români a căror prezenţă în parlamentul budapestan era din
ce în ce mai restrînsă şi mai problematică.
Anul 1879 debutează cu o ameninţare cit se poate de sumbră pentru
învăţămîntul românesc din Ungaria. Astfel, ministrul cultelor ş1 mstrucţiunii publice Trefort Agoston a pregătit un proiect de lege pentru
introducerea obligatorie a limbii m.aghiare în şcolile poporale şi confesionale nemaghiare.
·
Pericolul proiectului de lege este sesizat cu acuitate şi de G. Pop
care reacţionează prompt încă înainte ca acesta să ajungă în dezbaterea
parlamentului.
Ca urmare a faptului că Madară.sz Joszef, un membru marcant al
partidului indcpendist din care făcea parte şi George Pop de K1seşti
încă de la întemeierea acestuia cu 7 .ani în urmă, printr-o interpelare
urgentează aducerea în dezbaterea dietei a numitului proiect de lege,
el îşi dă demisia, fapt care la vremea aceea a făcut o puternică impresie,
chiar senzaţie în opinia publică română şi maghiară.
Scrisoarea deschisă prin care-şi anunţa ieşirea din partid, datată 20 fobruarie 1879 este un model de mo'ralitate politică!. Explicîndu-şi mai întîi prezenţa în
acel partid maghiar, arată că prin aplicarea principiilor de egalitate şi frC,ţietate
afişate de membrii aceluia, nutrea convingerea că va putea asigura progrl'snl material ~i spiritual, chiar existenţa p'ropriei sale naţiuni române. Din lJrLcd," mai
~.pune Pop de Băseşti a văzut :::u dureTe cum mai mulţi membr-i indepenC:c;;~i, prin
declaraţiile sau activităţile lor au imprimat o direcţie periculoasă respectivului
partid, diametral opusă unei politici liberale.
Hotărîrea sa de a pă'răsi partidul (era vicepreşedinte al acestuia) a produs
ronsternare în presa maghiară, dar mai ales în organul independiştilor Ermctertes
l Concordia]2, care în numerele 50 şi 53 din 1879 îl atacă vehement. Concluzia organului independist era că G. Pop a ieşit din partidul maghiar pentru a se alia cu
„agitato'rii naţionali"; limhaj ce punea gazeta respectivă alături de orientarea şo
vinistă a guvernului T'ilsm K<llman. Atitudinea adoptată de Egyetertes este etilchetată de George Bariţiu ca document că atunci cind este vorba de deznaţionali1 Gazeta Transilvaniei, XLII, nr. 13 din 15/27 febr. 1879, p. 2. Vezi· l'?i Obbervat·oriul, II, nr. 16 din 24/8 mart. 1879; Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur,
VI, Sibiu, 1910, p. 1739-1740.
2
Observatoriul, II, nr. 16 din 24/8 mart. 1879, p. 63.
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zarea nemaghiarilor partidul care trece drept cel mai liberal din Ungaria „se ală
tură ~trîns la partidele cele mai ruginite, retrograde'·, sfidînd adevă'rul şi echitatea.
Masca autentică nu a purtat-o George Pop ci membrii acelui partid; dindu-şi
arama pe faţă prin atitudinea lor faţă de naţionalităţile nemaghiare, G. Pop de
Băseşti s-a văzut constrîns moralmente să se retragă pentru a nu-şi nesocoti convingerile. In final şi-a dat seama, cu acea ocazie, că memb'rii partidului independist considerau naţionalităţile, în special pe români, drept masă de manevră
in slujba intereselor lor politice.
Dar poate atitudinea majorităţii acestui partid, (onoare excepţiei care a constituit-o Mocsâry Lajos) a fost cel mai bine caracterizată de Gazeta Transilvaniei4 care consemna: „Aceşti domni au întotdeauna ·:llrăţietate pe buze, dar n-au
avut-o niciodată în inimă" şi desigur, salută pasul onest cu semnificaţii naţio
nale al deputatului român.
Impotriva proiectului se va ridica întreaga suflare românească din Transilvania şi Ungaria în fruntp cu înalţii arhierei ai bisericilor române. Astfel îşi vor
depune protestul lor în faţa monarhului, la Viena, mitropolitul Vancea din Blaj
cu episcopul Lugojului Victor Mihaly precum şi mitropolitul Miron Romanul din
Sibiu cu episcopii Ioan Popasu din Caransebeş şi Ioan Meţianu din Arad. Spontan,
C\redincioşii celor două confesiuni, trimit acestora adrese de incurajare cerindu-le
să salveze şcolile româneşti. Dintre cele mai importante d-0cumente de acest gen
amintim doar adresele intelectualităţii din Deva şi Cluj 5•
Valul de indignare împotriva proiectului de lege cuprinde, evident, şi Sălajul,
de unde la 27 februarie 1879, porneşte o corespondenţă în care se arată că în acea
regiune spiritele sînt iJrHate intr-o măsură nemaipomenită şi că toate ţinuturile
trimit petiţii către conducerea diecezelor pentru a lua măsuri să împiedice adoptarea nocivului proiect de lege_ pregătindu-se totodată şi adrese de mulţumire
pentru gestul curajos al prelaţilor tromâni. Oricum, notează corespondentul, pinii
cînd cineva mai înţelege dorinţa poporului şi nu şovăie, nu pregetă a se expune
penti·u ea, pînă atunci „nu ne temem de perire"6.
In agitaţia aceasta generală, George Pop de Băseşti, după ce părăseşte demonstrativ partidul independenţei din motivele pe care le-am arătat, se pregăteşte intens pentru pasul următor, confruntarea în parlament. In acest sc-0p ii cere lui
George Bariţiu Ia 12 iapril:ie 1879 unele părelri cu privire Ja atitudinea pe care
urma să o adopte în dietă, deoarece, mărturiseşte el în scrisoarea către ilustrul
conducător politic al românilor din 'l'ransilvania, cu ocazia dezbaterii proiectului de maghiarizare, doreşte, probabil pentru ultima oră, să le vorbească serios
celor orbiţi de politica şovinistă a guvernului. Solicită „ceva schiţă" şi date din
evenime,ntele mai deosebite ale luptei naţionale româneşti pe care G. Bariţiu
cred0 a fi „cu cale a li să spune" 7 • In preţiosul răspuns a lui George Bariţiu din
27 aprilie 1879, probabil pierdut, sau doar necunoscut pînă azi, presupunem că
se află sorgintea unor puncte de vedere cuprinse în cea mai importantă cuvintare din cariera sa de deputat, aceea din 2 mai 1879. Faptul este sigur, deoarece
George Pop însuşi recunoaşte puţin mai tî<rziu după rostirea magnificei cuvintări,
că scrisoarea lui Bariţiu din 27 aprilie a primit-o la Budapesta şi că „mă folosii
muH de ideile sublime ale ei"S.
Proiectul de lege este pus în dezbatere la 29 aprilie 1879, prezentat de raportorul comisiei şcolare, Baross Gabors. Este combătut de Zay Adolf şi Mihail
Polit n·eprezentantul sîrbilor. ln 30 aprilie vorbeşte împotriva proiectului de lege
deputatul român Nicolae Străvoiu, la 1 mai, Petru Mihaly şi Alexandru Roman.
Ibidem, n•. 15 din 21/5 mart. 1879, p. 60.
Gazeta Transilvaniei, XLII, nr. 13 din 15/27 febr. 1879, p. 2.
~ T. V. Păcăţian, op. cit., VI, p. 707-720.
6
Gaz~ta TransHvaniei, XLII, nr. 16 din l'6 febr./9 mart. 1879, p. 2.
J

4

B.A.R.S.R„ Bu~uireşti, Mss. romi. nr. ·1008, f. 173. G. Pop de Băseşti către
12/4, 1879. Vezi anexa I .
8 Ibidem, Mss. rom. nr. 1008, f. 208„ G. Pop de Bă:seşti către G. Bariţiu.
Budape.sta, 5/5, 1879. Vezi anexa II.
9
T. V. Păcăţian, op. cit., VI, P. 745.
7
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In 2 mai G. Pop de Băseşti, iar în 5 mai Partenie Cosma. ln Camera superioară
a parlamentului au vorbit împotrivă, după cîteva zile, mitropoliţii Ioan Vancea şi
Miron Romanul precum şi epis:::opii Ioan Meţianu şi Victor Mihaly.
Rezistenţa îndîrjită a :românilor se n'flectă şi în telegrama lui Pop care-i
prezenta lui Bariţiu dezbaterile din dietă, -telegrafic: deputaţii români luptă notează el „cu vehemenţă şi succes moral"1°. Fără îndoială a fost un succes,
dar zdrobit de majoritatea parlamentară ungară printr-un vot ce punea imediat
în aplicare nedreapta lege ~colară maghiarizatoare.
La succesul moral despre care menţiona G. Pop în telegramă, cea mai mare
contribuţie a avut-o chiar propria sa cuvîntare, pe care biograful său, Ioan Georgescull, o şi numeşte drept cea mai însemnată cuvîntare parlamentairă a sa, un
adevărat rechizitoriu al politicii de maghiarizare\ într-un stil oratoric clasic, un
discurs ce nu poate fi uitat, rostit cu aplomb în mijlocul unei atmosfere ostile
şi încărcate.

Ia cuvîntul imediat după deputatul Ivanka, şi a doua zi după discursul redutabil şi el, al lui Alexandru Roman. Dis:::ursul deputatului George Pop de Bă
seşti, pe lingă că e bine construit, are şi o largă panoplie de argumente, dind dovadă în acelaşi timp şi de un ascuţit spirit polemic, apreciat chiar şi de opozanţii
săi politici, deoarece nu i se putea în nici-un fel contesta talentul de orator.
Iată pe scurt cuprinsul importantei cuvintări1 2 • De la început, G. Pop aminteşte că !faţă de proiectul de lege el a luat deja poziţie încă de cinel a fost silit
să iasă din partidul independist, deoare:::e ~·espectivul partid a considerat că dezbaterea proiectului de lege în cauză trebuie adusă „urgent" pe -tapet. Face apoi
unele observaţii cu privire la cuvîntul anterior al unor deputaţi ce aprobao proiectul. Astfel, deputatul Ivânka susţine că discuţia la acest proiect de lege a luat
diHiensiuni mult prea mari faţă de importanţa sa reală; în schimb,· G. Pop demonstrează că abia acum se discută ceva mai serios acest proiect atît de grav în conse:::inţe pentru nemaghiari. Aici George Bariţiu face o not[1 la discursul lui Pop
în care pune în lumină adevărata stare ele spirit a cercuriloir şoviniste maghiare:
„ ... atît presa maghiară cit şi mai mulţi deputaţi se legănaseră în nefericita iluziune - comentează Bariţiu - că dieta va trece uşor peste acel proiect de lege;
s-a întîmplat tocma din contra"l3. Aprecierea era îndreptăţită şi întradevăr. mai
mulţi deputaţi români (N. Străvoiu, P. Mihaly, Al. Roman, P. Cosma şi evident,
G. Pop de Băseşti) şi ai altor naţionalităţi nemaghiare, desfăşoară o luptă parlamentară fără precedent în sesiunea respectivii împotriva proiectului Trefort.
G. Pop condamnă sever mai ales pirincipiul ce stătea la baza legii, a:::pla că
limba maghiară (a unei minorităţi) trebuie învăţată obligatoriu deoarece „naţiona
lităţile nemaghiare sunt pentru funcţionarii maghiari, iar nu funcţionarii pentru
cetăţenii statului", aceasta şochează cu atît mai mult cu cit în zonele în care td\iesc majorităţi nemaghiare funcţionarii maghiari nu sînt obligaţi şi nici nu învaţă
limba poporului.
Elste caustic a.tunci cind îl ironizează pe Tisza Kâlman care C'!'ede - <;pune
G. Pop - „că amuţirea şi tăcerea actuală a naţionalităţilor nemaghiare semniJicii
îndestularea şi fericirea lor". Şi la această .falsă convingere a;tribui1ă ministrului
preşedinte, prezintă argumentele: 1) legea electorală discriminatorie din Transilvania 2) instituţia viriliştilor din legea municipală care într-un comitat cu 9/10
români, nu permite alegerea lor ca reprezentanţi municipali decit în proporţie de
1/10 3) legea naţionalităţilor cu ambiguităţile sale şi nerespectată 4) legea de arondare prin care au fost desfiinţate cîteva comitate pur româneşti 5) legea consiliilor
1o B.A.R.S.R., Bucureşti, Mss. rom. 1008, if. 211. G. Pop de Bilseşti către
Budapesta, 5/5, 1879. Vezi anexa III.
11 I. Geo.rgescu, George Pop de Băseşti, Oradea, 1935, p. 39-43.
12 Observatoriul, II, nr. 34 din 28/10 mai ,1879. Pe foi volante ce constituiau
suplimentul acestui număr: „Cuvin!tarea deputatului Georgiu Popa ţinută în şie
dinţa dietală de Ia
2 mai st. n. in cestiunea proiectului de lege pentru introducerea limbei maghiare în şcoalele elementare confesionale". Vezi şi Gazeta Transilvaniei, nr. 42 din 27 mai/8 iun. 1879, IP· 2-3, nr. 43 din 31 mai/12 iun„ 1879,
p. 2-3 şi nr. 44 din 3/15 iun. 1879, p. 2; Telegraful ramd.n, nr. 64-65 din 1879.
Cf. T. V. Păcăţian, op. cit„ VI, p. 775-786.
13 Observatoriul, II, nr. 34 din 28/10 mai 1879. Suplimentul, ln notă.
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municipale 6) înlăturarea totală a românilor din funcţiile publice 7) impozitele
publice exagerate 8) grelele execuţii' financiare (la fiecare trei comune era cite
un executor) şi altele şi altele pe care renunţa să le mai enumere. Acestea toate,
ca de altfel şi proiectul de lege în discuţie nu sint în nici-un caz de natură să
mulţumească şi să „împăciuiască" naţionalităţile nemaghiare.
Prezentarea proiectului de lege şcolară ca un instrument, chipurile, de înţe
legere şi de înlesnire pentru nemaghiari de a ocupa funcţii' în stat era o ipocrizie fără margin:i, atîta timp cît statul ungar nu avea destule posturi nici pen·trU
membrii naţiunii dominante, necum să accepte angajarea de funcţi-0nari români.
Diversele naţionalităţi, clarifică G. Pop situaţia, care locuiesc de sute de ani împreună, s-au înţel~s una pe alta fără nici
o cunoştinţă obligiatorie a limbii ma.,.
ghiare (aici primeşte zgomotos asentimentul general al deputaţilor români, saşi şi
!'irbi, care într-un glas intervin cu un: „Aşa este!" răspicat).
Adevărul nu e cel oficial; in convorbirile particulare se recun·oaşte de către
toată lumea, c'hiar pînă şi de primul ministru Tisza că „adevărotul scop [al legii]

este maghiariziarea.

naţionalităţilor".

unui om este crimă, la fel este şi aceea de a lua limba unei naţionalităţi, a milioane de indivizi. lntradevăr, naţiunea română mai e „ruptă" sub
„jugul a mai multor tirani mari şi mici" şi îşi înclină fruntea „fără nici o speranţă de salvare"; suferim acum cu resemnare, dar rosteşte el profetic, ne păs
trăm „speranţa în viitor", „trăim în credinţa că trebuie să ne vină timpul emanA lua

viaţa

cipării".

ln parlament, afirmă hotărît G. Pop, guvernul nu va găsi nici un deputat român care să apere politica sa şovinistă. Anii din urmă, mai spune deputatul român,
au avut loc multe calamităţi naturale, au fost inundaţii au fost şi epidemii, 5-a
încheiat şi fatalul pact dualist, dar cu toate acestea nici una dintre nenorocirile
enumerate nu au constituit pentru români o catastrofă atit de mare ca acest pr<>iect de lege al cărui scop nedisimulat este acela ca „limba maghiară să se impună cetăţenilor de stat de naţionalităţi nemaghiare cu forţa". Părerea sa deschisă
era că „Aceasta este coroana tuturor calamităţilor politice şi elementare cite au
dat peste noi pină acuma". Politica de nimicire a existenţei naţionale a unui popor
este profund nedreaptă, periculoasă şi ea nu serveşte cîtuşi de puţin la consolidarea statelor, Dacă însăşi comisia care a recomandat proiectul de lege a declarat
că nu vede rezultate mari în perspectivă, de ce atunci întreabă retoric G. Pop
- se mai tulbură spiritele?
Replica sa esenţială la această nouă tentativă de deznaţionalizare, rostită în
numele poporului român, şi nu numai în cel al alegătorilor sălăjeni era că: „nici
odată

nu ne vom subscrie

sentinţa noastră

de mqarte

naţională".

Protestează

cu vehemenţă faţă de acei vorbitori care au afirmat că înalţii prelaţi români care au depus petiţiile în faţa tronului nu ar fi fost îndreptăţiţi să o
facă în numele naţiunii române, ba nici deputaţii români nu ar avea dreptul de
a vorbi în numele poporului lor.
In ceea ce priveşte dreptul de petiţionare şi acela de a vorbi în numele poporului român, susţinîndu-i doleanţele, George Pop de Băseşti declara solemn:
,•... susţin pe deplin acest drept al nostru, pentru că noi suntem carne din carnea şi sînge din sîngtele naţiunii române; simţim durerile naţiunii române, ştim
lipsele şi cunoaştem -0piniunea ei publică. Ca români şi ca membrii ai parlamentului, ne simţim în drept dar şi deobligaţi a le face cunoscute". De altfel petiţiile
fruntaşilor bisericeşti români, indifa-ent de confesiune, au fost primite ca ale
întregii natiuni.
Expunînd qpinj.a p.ubllică .reală a românilor, de la înJalta tribună a parla!mentului, G. Pop ţine să sublinieze, ca expresie a spiritului său larg şi tolerant,
că „maltratările politice şi naţionale pe care le sufere astăzi românii nu le atribuie naţiunii maghiare, ci numai răutăţii acelor şovimşti, care s-au acaparat de
potestatea statului, oameni de rea voinţă, care pun totul în joc de hazard".
Proiectul de lege de la 1879, nu făcea de fapt altc<>va decit să reia sub altă
formă, încercările mai vechi, din 1830 şi 1848 de a maghiariza prin „forţă şi violenţă". Naţiunea română ţine să mai amintească G. Pop credincioasă luptelor grele dar glorioase, apărîndu-şi limba, naţionalitatea şi religia, proclamă că le
va apăra în ciuda tuturor încercărilor, pentru a le putea lăsa nealterate moşte
nire urmaşilor, aşa cum 'ea însăşi le-a moştenit de la înaintaşii ei"
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In final, protestează solemn împotriva proiectului de lege şcolară a lui Trefort şi declară că „nu după patru ant [cum p+reved.ea legea) dar n.id după o mie
de ani", naţiunea română nu va accepta o astfel de lege care-i periclitează
·<'xistenţa.

Plin de demnitate, conştient că reprezintă opinia naţiunii sale, în:heie scurt
„Proiectul de lege nu-l primesc, ci-1 resping cu indignaţiune".
Efectul cuvîntării sale şi al cuvîntărilor celorlalţi deputaţi români s-a făcut
simţit atît asupra cercurilor dominante cit şi asupra românilor oprimaţi. Tot în
scrisoarea sa din 5 mai 1679 către G. Bariţiu, G. Pop de Băseşti remarca în acest
sens faptul că în respe:tivele cercuri maghiare este „mare consternaţiune şi surprinden'; apoi cerbicia luptei naţionalităţilor li puse pe grele gînduri despre
oratori"H.
Biograful său reproduce chiar o convorbire dintre G. Pop şi Tisza Kâlman,
<'are recunoscindu-i curajul şi dirzenia îl califică „Dacoromân fanatic" Totuşi
încearcă să-l corupă, propunindu-i: „Vino tu la noi şi-ţi garantez că nu există
demnitate în Ungaria pe care să n-o poţi dobîndi". La care George Pop de Băseştl
îi răspunde ca un adevărat bărbat de caracter: „De mi-aţi da toată Ungaria şi
tot n-a.-ş trăda cauza cea dreaptă a săTmanulu'i şi nenoroci.tului meu popor, oore,
afară de Dumnezeu, de tovarăşii mei şi de mine, n-are alţi apărători lmpotriva
tendinţelor voastre de cotropire"lS. Rezultatul atitudinii sale demne a fost că autorităţile au recurs la cele mai grosolane abuzuri electorale pentru ca lui George
Pop de Băseşti să nu i se mai audă glasul în parlamentul de la Budapesta. Şi
11-a mai fost ales deputat de atunci încolo.
Cuvtntarea sa care a impresionat atlt de mult, a fost publicată de lntreaga
presă românească, iar Observatoriul a tipărit-o in mod special ca supliment, pe foi
volante. cheltuielile suportindu-le G. Pop1 6 •
Urmează o veritabilă ploaie de felicitări, inclusiv de la G, Bariţiu, I. Măcela
iriu, Alimpiu Barbulovici. I. Hodoş, Fr. Hossu-Longin şi mulţi alţii17, Oricum.
G. Pop de Băseşti este mîndru de ţinuta micii falange a deputaţilor .români care
uu susţinut, cum spune chiar el, cu „vertute românească scumpul stindard al
~cumpei naţiunei noastre"lB,
ln felicitarea trimisă de G. Bariţiu, acesta aminteşte şi de un enigmatic
.„Cineva"19, Deşi autorii corpusului de documente în care e publicată respectiva
scrisoare nu ne descifrează identitatea acelui „Cineva", noi presupunem că este
chiar mitropolitul Miron Romanul din Sibiu unul din campionii rezistenţei pe
teren bisericesc la acel proiect de legel!O. Numai el putea f.ace gestul de a plăti
toate tclcg.ramcle către deputaţii români din Budapesta şi numai despre el (in
ciuda diferenţei confesionale) putea fi vorba atunci cînd G. ,P~ de Băseşti 'îl ruga
~r1-i prezinte „omagialele şi fireştile mele mulţumiri pentru înalta graţie şi atenţiune"2t. Totodată, în aceeaşi .scrisoare de feli:itare, în taină, G. Bariţiu îl mai
Informa că i se „prepară şi altceva". Credem că nu ne înşelăm dacă presupunem
ct1 este vnrba de adresa colectivă de mulţumire care va fi redactată şi semnată
de• 122 de persoanP cli!'l rPrcnl său electoral, la 16 iuniP 1879.
Dar poate cea mai frumoasă dintre încurajările ce i-au fost aduse pentru
ţinuta sa în dietă, sînt cele ,ale lui An<mie Trombiţaşu din Cluj. Cităm din ,sari~oarea acestuia: „Să nu ne des:urajăm. Cauza noastră e prea sacră decît să pulpm dispera de victoria ei". Şi încheie cu un elogiu binemeritat de luptătorul săşi apăsat:
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Vezi nota 8.
I. Georgescu, op. cit., P. 43.
B.A.R.S.R., Bucuteşti, Mss rom. 1008, f. 208.
I. Georgescu, op. cit., p. 42,
Vezi nota 8.

George Bariţ şi contemporanii săi, Bucureşti, 1985,
Bariţiu către G. Pop de Băseşti. Sibiu, 12 mai 1879.
~>o Ant. Plămădeală, Lupta împotriva deznaţionalizării

VII, 1985, p. 330-331.

romdnilor din Tron:,/fvania în timi;ul dualismuZ.Ui austro-ungar în vremea lui Miron Romanul 18741 H'!8 după acte, documente şi corespondenţe, Sibiu, 1986, p. 70-99. dapitoluh

„Luptn împotriva legii pentru maghiarizarea
2 1 Vezi nota 8.

şcolilor

primare 1679".
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lăjan:

„Tot cuvîntul tău arată că ceea ce simţeşti e sinceritate şi amoare curată
patrie şi naţiune. Şi tocmai pentru aceasta eşti mare şi admirabil în comparaţiune cu alţii"22.
Felicitarea profesorului şi pedagogului Gavril Trifu din Zalău, scoate ~i ea
în evidenţă rolul de catalizator şi de element unificator al luptei românilor sălă
jeni cu cel al românilor din întreaga ţară, G. Pop fiind un simbol al unităţii acestei lupte. Dar iată cuvintele pornite din inima profesorului zălăuan: „Selagiul totdeauna şi-a ridicat voacea în contra măsurilor asupritoare atît în dietă, cît -:;i în
congregaţiunile comitatense, Selagiul şi-a făcut datorinţa dar numai prin domnia voastră. La noi există conţelgere şi solidaritate nemaipomenită la alţii, dar iar
numai prin domnia voastră"23.
Intors acasă după lupta susţinută cu atîta fervoare în parlament, G. Pop de
Băseşti se intîlneşte cu alegătorii săi pentru a le expune activitatea sa desfă
şurată cu cîteva luni în urmă. M-0mcntul este interesant şi demn de a fi cunoscut, nu numai pentru a constata puterni:ul său ataşament faţă de interesele poporului său, ci şi pentru faptul că ziua de 14 septembrie 1879 a fost una cu totul specială pentru Băseşti, sau aşa după cum o nume.au cu :jronie inam~cii po.litid reşedinţa sa, „Bucureştii Sălajului"2 4 •
Tot acum, G. Pop îşi inaugurează .noua casă (un mic palat după opinia corespondentului) desfăşurîndu-se în aceeaşi zi, la biserica din localitate, de:orarea fiicei
s'ale cu ,,orucea Elisabet'a", deooriaţie acorrrla'tfă pentru eforturi[e ei 'la colectele
pentru soldaţii români răniţi în războiul de independenţă din 1877-1878.
·
Aici trebuie să remarcăm că într-o n-0tă, G. Bariţiu arăta că din această „modestă recunoştinţă" a României, s-au împărtăşit dincoace de Carpaţi 21 de românce. Cifra este mică, spune el, în comparaţie cu zelul şi devotamentul dovedit
de generozitatea acestora25.
Numărul celor ce luau parte atît la întilnirea electorală cît şi la festivităţi
era de 700, dintre care 200 erau intelectuali, mulţi veniţi chiar din comitatele vecine, în ciuda vremii nefavorabile.
Ceremoniile încep la ora 9 dimineaţa cu decorarea fiicei sale Elena, care
după cum se exprima vicarul Silvaniei, Alimpiu Barbulovi:i, sub conducerea ei
!iălăjenii au alinat multe răni şi au şters multe lacrimi dincolo de Carpaţi. Inalta
distincţie primită din România era în .fond un simbol al unităţii naţionale, iar
acordarea ei Elenei Pop de Băseşti, aşa după cum mărturisea ea însăşi, cinstea
toate femeile române din Sălaj26 . Corul condus de preotul Urminişului. Ioan Vaş
vari intonă „Mulţi ani trăiască", după care, de la biserică un lung convoi de căruţe
transportă pe invitaţi la noile case ale lui George Pop unde se desfă~oară inaugurarea lor. Deputatul sălăjan urcîndu.se apoi la tribună, îşi ţine discursul-raport,
arătînd poporului sacrificiul pe care l-au făcut românii pentru a-şi alege propriul
lor deputat naţional, despre politica naţională nefastă a cercurilor diriguitoare de la
Budapesta. El mai spune: ,,M-am năzuit a vă micşora sarcinile, a vă scădea dările
şi ceea ce este mai scump fiilor unei naţiuni, a vă ciştiga egala îndreptăţire; dară
- recunoaşte el - în contra torentului ce duce la perire nu am putut fi invingător"27. Atacă pe politicienii maghiari care „în interesul lor propriu nu lasă ca
poporul unguresc să se trezească din vanitatea naţională în care-l leagănă de la
către

Stat., Cluj-Napoca, Colecţia de manuscrise a Bibliotecii UniversiPop de Băse~ti, voi. III, f. 119-120. A. Trombiţaşu
5 mai 1879. Vezi anexa IV.
23
Ibidem, f .. 113-114. Gavril Trifu către G. Pop ,de Băseşti, Zalău, 2/5,
1879. Vezi anexa V.
24 Gazeta Transilvaniei, XLII, nr. 79 din 4/16 .ict. 1879, p. 2-3.
"'l» Obs;ervatpriful, I'I, nr. 7.8 din 29/11 oct. 1879, p. 312 (în notă ·semn:ata
„Red." - adică G. Bariţiu). A se compara cifra de 2,1 cu aceea dată de Monitorul
ofic3al al României, 1878, nr 288 .din 30 dec 1878/1'1 ian. 1879, P. 8034-8036. Cf.
George Bariţ şi cantemporanii săi, VII, p. 330.
28 B.A.R.S.R., Bucureşti, Mss. rom. 1007, f. 302. Elena Pop de Băseşti către
G Bariţiu. Băseşti, 13 dec. 1878.
~ 7 Observatoriul, II, nr. 78 din 2!}/l'l oct. 1'879, p. 312. ,,Zalău, 30 septembrie 1879".
n Arh.

Corespondenţa lui G.
către G. Pop de Băseşti, Cluj,

tare.
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18•8 lr1coace ... "28. In continuare îşi argumentează ţinuta faţă de legea lui Trefort,
arătînd urmările nocive ale acesteia; menţionează totodată şi purtarea corectă a
deputatului maghiar Mocsăry Lajos care, după cum sublinia G. Pop, „dintre toţi
deputaţii maghiari singur avu curajul de a spune conaţionalilor săi adevărul în
faţă ~L de a se opune şi el la acest proiect de lege". Adunarea îl aclamă şi pe
Moc5ăry trimiţîndu-i şi o adresă de mulţumire.
Ultimul punct al programului zilei i1 împlineşte vicarul Alimpiu Barbulovici, care într-o scurtă cuvîntare evidenţiază\ meritele lui George Pop de Bă
seşti ce e-0nstituie un factor important în renaşterea poporului român şi care „tn
zelul său nobil şi sacru de a-şi vedea naţiunea respectată şi fericită, nu cruţă nici
osteneal{t nici avere"29. Este adevărat, mai spune el, că răsplata ostenelelor sale
se gZ1sc,;(' în conştiinţa datoriei împlinite, însă ei, sălăjenii., doresc a-şi arăta în
,,fapt·t aderenţa călduroasă cătră bărbatul lor de încredere" de aceea au dat glas
-;cntimentelor de care sînt animaţi în adresa lor din 16 iunie 1879. După care,
\'t'nerabilul vicar al Silvaniei îi înmînează între aclamaţiile binemeritate, frumoasa
adresă de mulţumire, ca semn al recunoştinţei românilor din Sălaj pentru ţinuta
demnă a deputatului lor în parlamentul de la Budapesta, încheindu-şi ·cu urmă
toarele cuvinte spusele de pînă atunci: „Păstraţi-o ca un document al iubirei poporului şi inteligenţei române din Sălaj, cu care vă însoţeşte la toţi paş~i
d-voastră".
Fără

nici-o îndoială adresa respectivă era un astfel de document care reflecta din plin dragostea de care se bucura George Pop de Băseşti. Deşi adresa e
semnată doar de „inteligenţa Sălajului", totuşi poporul era una cu intelectualitatea
sa după cum spunea adresa, aşa incît el trebuia recunoscut şi considerat ca un fidel
interpret 1al opin:iilor .şi dor.inţelor ilu'i în paxlamentul ţării. Ţinuta sa în lupta
parlamentară din anul '1879 este apreciată călduros de adresă, ca împlinită ·cu rară
cunoaştere a „,dorinţelor noastre", în special însă !fiind preţuită atitudinea sa „faţă
de proiectul de lege pentru introducerea limbei ungureşti în şcoalele naţionali
tăţilor". Dovada încrederii poporului din Sălaj faţă de fruntaşul său naţional era
pecetluită cu semnăturile a 122 de intelectuali români ai loculuP 0 •
A urmat petrecerea populară cu dansuri româneşti din regiune. De neuitat,
spune raportorul evenimentului, au .fost doinele populare cîntate de preotul din
Chilia, I. Nuţiu. Astfel ia sfîrşit în zorii zilei următoare, una din cele mai pline
de satisfacţii zile din viaţa cunoscutului şi îndrăgitului fruntaş naţional George
Pop de Băseşti.
In ceea ce priveşte însă legea Trefort, istoriografia noastră apreciază că prin
ea s-a dat invăţămîntului românesc una dintre eoele mai grele lovituri, oferind
guvernului posibilitatea unei largi imixtiuni în viaţa şcolară românească şi intensificarea fără precedent a maghiarizării forţate31.
Acest lucru reiese cu prisosinţă şi dintr-o altă scrisoare, de la Ananie Trombiţaşu, care după votarea legii Trefort îi scria lui G. Pop de Băseşti, dind o caracterizare deosebit de plastică situaţiei politice existente pentru români la acea dată:
„Văzurăm cum a rămas lupta voastră cea eroică în dietă fără de tot succesul; vă
zurăm şi că in paşi publici, ba chiar promisiunea monarhului, dispărură fără de
urmă şi că în butul tuturor acestora, maghiarizarea şi-a rupt cale în inima naţiunii, în popor. Bariera care ne-a salvat existenţa de 10 secoli e ruptă"32.
Anul 1879 ar fi trebuit să constituie şi momentul atît de mult aşteptat al
inaugurării monumentului celui mai mare fiu al Sălajului, Simion Bărnuţiu. lnsă
28 Gazeta Transilvaniei, XLII, nr. 79 din 4/16 oct. 1879, p. 2-3. „Sălaj, 1
octombrie 1879".
29 Observatoriul, II, nr. 78 din 29/11 oct. 1879, p. 312
ao B.A.R.S.R., Bucureşti, Mss. rom. 976, f. 429-430. Adresa românilor sălă
jeni. ,,Sălaj anul 1879 iuniu 16". Cf. Gazeta Transilvaniei, XLII, nr. 80 din 7/19
oct. 1879, p. 2. Vezi anexa VI.
31 V. Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea naţională,
1848-1881, Bucureşti, 1974, p. 414-415.
32 Arh. Stat. Cluj-Napoca. Colecţia de manuscrise a Bibliotecii Universitare.
CQrespondenţa lui G. Pop de Băseşti, vol. III, f. 121-122. A. Trombiţaşu către
G. Pop de Băseşti. Cluj, 4 iulie 1879. Vezi anexa VII.
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din cauza ploilor care au făcut drumurile impracticabile, •.G. Pop, care avea un rol
însemnat la iniţierea acestei ceremonii n roagă pe G. Bariţiu să anunţe amînarea
acestui important eveniment local3 3 • ·Lucru pe care acesta îl şi face In Observatoriul. Era de fapt o a doua aminare, prima avind loc în 187834 •
Interesanta scrisoare a lui A. Trombiţaşu menţionată mai .sus, aduce şi o
seamă de propuneri privind intensificarea luptei naţionale pe care G. Pop ele
Băseşti urma să le discute .;::u sălăjenii şi să adere la ele. Măsurile propuse priveau în principal înfiinţarea consorţiului „Furnica", editarea unui ziar politic cotidian, precum şi a unui organ de pre.să cu ,un nivel cultural adecvat maselor
populare. Practic, aceste măsuri pe care fusese invitat să le pună în aplicare şi
G. Pop pentru Sălaj, nu erau în fond decît contracararea legii şcolare a lui Trefort votată deja în parlament. Trebuia asigurată cu orice preţ ridicarea nivelului
culturail a poporului' român din Tiianisilvan'ila pentru a putea ţine mai uşor piept
noilor măsuri deznaţionalizatoare.
Curajul şi dîrzenia pe care le-a demonstrat G. Pop de Băseşti la 1879 în lupta
politică din parlamentul budapestan în jurul legii Trefort l-au plasat alături de
fruntaşii cei mai de seamă ai românilor transilvăneni, înscriind o pagină plină de
demnitate în luptele noastre naţionale.

Faptele analizate în aceste pagini atestă totodată şi devotamentul său
de interesele naţionale dar 1Şi o atentă grije faţă de aspectele sociale ale luptei politice româneşti. Nu putem omite, în încheiere, simpatia şi căldura deosebită pe care i-a :acordat-o lui George Pop
de Băseşti marele nostru istoric Nicolae Iorga, atunci cînd i-a zugrăvit
distinsa şi populara figură în piosul său omagiu adus Oamenilor care
au fost 35 •
In fine, decorarea fiicei sale Elena Pop de Băseşti cu un ordin primit din România vine să sublinieze aspiraţia la unitate naţională şi statală nutrită de el, de familia sa, de românii din „Bucureştii Sălajului",
de întreaga Transilvanie.
nemărginit faţă

GELU

NEAMŢU

Anexe:
Băseşti

(Ilyesialva), 12/4, 1879

1
Prcaanorate domnule!

Mai nainte de toate

vă

oftez sărbători fericite; atotprovidenţa
nu numai parţială a mult cercatei

mulţi, să ajungeţi renaşterea
renaştere generală a ei.

la

.să vă trăiască
naţiuni

ci una

In desbaterea proiectului de maghiarizare voiesc încă una dată şi probaminte
ultima oară a mai vorbi serios cu orbiţi[i] de D[umne]zeu de unguri; vă rog dacă
veţi dispune de timp să-mi comunicaţi ce aţi afla mai cu cale a li să spune; ceva,
schiţă date etc. etc. din evenimentele mai speţiali a luptei noastre naţionale.
33

B.A.R.S.R„ Bucureşti, . Mss. rom. 1008, f. 278-278 v. George Pop de Bă
G. Bariţiu. Băseşti, 29/7, 1'879. Vezi anexa V:l!Il, Cf. Observatoriui,
II, nr. 58 din 21/2 aug . .1879, p. 234.
3
4 Ibidem, I, nr. 64 clin 9/21 aug. 1878, p. 2,
35 N. 1orga, Oameni cari au fost, Bucureşti, 1936, vol. III, p. 457--458.
seşti

către
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Fetiţa noastră Elena încă n-a primit Crucea Doamnei Elisabeta. Vă roagă şi
şi eu să aveţi bunătate casualminte a vă interpune pentru expedarea

vă

rog
ace[le]ia.

Primiţi vă rog expresiunea sincerei
nl preaon[oratului) d-voastră devotat,

[De

şi

deosebitei stime ce v-o

păstrez

fiind

Georgiu Pop.

Poşta ultimă Szilagy-Cseh
mina lui Bariţiu:) 1879 G. Pop
Băseşti, 12/4. [18]79.
R.[ăspuns]

27 apr.

2.

Budapesta, 5/5, 1879
Preaorwrate domnule!
Vă mulţumesc cu căldura uneia anime adevărat româneşti pentru felicitarea
din incidentul zilei noastre onomastice. Şi vă rog să comunicaţi mulţiemita mea
sinceră şi firească tuturor prea onoraţilor domni fraţi şi amici cari au avut bun[1tate a-şi aduce aminte de mine.
Cu deosebire vă rog presentaţi şi încă Cuiva (În telegramă stă şi încă cineva)
omagialele şi fiescile mele mulţumiri pentru înalta graţie şi atenţiune.
Intradevăr fu un balsam binefăcător sufletului meu năcăjit şi iamărît prin
duşmanii morali în lupta noastră neegală din zilele din urmă, în care de a'1tcum
pe cum vă veţi convinge din acte susţinurăm cu vertute româneas:=ă scumpul stindard al scumpei naţiunei noast:e.
Vă mulţumesc la toţi încă una dată. Scrisoarea preţuită a d-voastă din 27/4 o
primi-i ai2i, mă fol.osi-i mult do ideile sublime ale ei.
Astăzi v-am expodat 3 telegrame una gratulatoare a deputaţilor români presenţi în şicdinţ;'i; a 2-a cătră 2 01·e în care v-am notificat că debata va trece pe
ziua de mîine, şi a 3-a în care vă facem cunoscut că s-a închis desbaterea generală
la 1/2 pe :l ore; aşia după una luptă de 8 zile s-a terminat; la unguri este mare
consternaţiune şi suprindere; apoi cerbicia luptei naţionalităţilor ii pune pe grele
gînduri despre oratori.
In urină, aci sub. /. vfi trimit vorbirea me, cam tîrziu din causa că veni cam
anevoiia la tr:aducere care de altcum vă rog să binevoiţi 'a o revidea şi mai întocmi
cele de linsă.
Vă trimit şi 1 csemplar litograI[iat] unguresc pentru controlă.
Vă rog da:=ă va fi cu putinţă să binevoiţi a aduce 'Vorbirea într-un nr. dacă
nu se poate altcum şi cu un supliment pe spesele mele.
Vă J"Og în urmă a-mi trimite 50 esemplare •cu !t'ecepesă postală 1acaJSă la Szilagy
Csch unde voi pleca mine sear.:.
Primiti vă rog espresiunea o<inC"erei melc iubire şi stime. Sint al prcaonorat
d-voastră devotat,
G. Pop.
1 Dacă „Tageblatt" a cere vorbirea vă rog a i-a preda pentru publicare.
[De mina lui Bariţiu: Resp.[uns) 12 mai.

3. [Telegramii] Budapesta, 5/5, 1879, ora 145'.
Depatu~· curge; deputaţi[i] români
moral; vorbirea me vi-o trimit astăzi

SosiJtă:

toţi

2as•.

appugneare cu vehementia

şi

suct:es
Pop.

• Dezbaterea.
28 - Acta Mnei PorolillHUil; - vol, XIJilllBI
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Cluj, 5 mai 1879
4.
Scumpe amice!

Cu poşta de astăzi primii minunata ta vorbire din dietă în cauza introducerii
limbii maghiare în şcolile noastre. Mi-a plîns inima, dimpreună cu a ta, văzînd
sentimentele cele. mai profunde şi adevărat sincere pentru sărmana noastră naţiune! Dară mi se rumpe inima prevăzînd că toate luptele noastre atrag numai
ironia spurcaţilor de la putere. Să nu ne descurajăm. Cauza noastră e prea sacră
decît să putem dispera de victoria ei.
„Non omnes Fabian obstulit una dies"* - şi intre Fabii prezentului nostru,
te numesc cu fală pe tine scumpul meu amic.
Tot cuvintul tău arată că ceea ce simţeşti e sinceritate şi amoare curată cătră
patrie şi naţiune. Şi tocmai pentru aceasta eşti mare şi admirabil în comparaţiune
cu alţii.
Primeşte sincera mea gratulaţiune şi cele mai cordiale salutări,
Ananie

Trombiţaşu.

Zelau, 2/V, 1879
5. Adînc stimate Bade Georgiu!

Natnra neîncetat edifică şi strică ce a edificat. Astfel se scurg s~li şi în
aceştia viaţa naţiunilor şi a singuraticilor.
Natura nu sînţeşte bucuria cin'd ecli'fică, precum nici dorere cînd strică;
noi oamenii, fiinţe senţitoare şi totodată conştie, senţim bucuria vieţii, dar şi

dar
do-

rerea nimicirei.
Naţiunea româna a avut seclii ei de fericire şi prosperare ·- adecă de
bucurie; dînsa de presinte se pare a fi ajuns cei de intristar~, ma chiar <:ei de apunere. Inimicii ei cei din afară o strîmtoresc cu vehemenţia, iar din lontru o rod
verttnii ambiţiunei fplse, egoi!miului, venarea după fiavaruri şi lipsa de caracter
bărbătesc.
Faţă

·cu aceste împrejurări mulţi dintre luptătorii eroici pentru prosperarea
dulcei noastre naţiuni desperînd de succes a depus armele şi aşteaptă cu desperaţiune mută în sin „ce va să fiă", alţii le depun acum; dar avem bărbaţi şi de
aceia, asupra cărora n-are potere fatalismul orientalilor, cari luptă cu speranţia
învingerei şi cari ar lupta şi fără de aceasta speranţiă, căci a lupta i shlesce caracterul lor integru şi onoarea.
Carnctere ca şi aceste au rediaat naţiuni la cea mai înaltă treaptă a gloriei
şi caractere ·ca şi aceste au făcut ilustră, ma chiar giloriosă, apunerea naţiunil-0r
moribunde; aceşti bărbaţi sunt 'dară între orice împrejurări faUa, 1gloria unei

naţiuni.

Unul dintre acei puţini, cari s-au luptat, se luptă şi, suntem cu toţii convinşi,
se vor lupta între orice împrejurări pînă în fine pentru binele naţiunei noastre sunteţi domnia voastră.
Selagiul totdeauna şi-a redicat vocea în contra moourifor asupritoare atît
1n dietă„ cit şi în congregaţiunile comitatense; Selagiul şi-a făcut .datorinţia - dar
numai prin domnia voastră. La noi există coînţelegere şi solidaritate ne mai pomenită la alţii, dar iar numai prin domnia voastră. Aşi putea enumera multe, cari
esistă la noi spre binele nostru tot prin domnia voastră, ca recunoscut şi demn
cap al românilor selagieni.

*

N-au pierit

toţi

Fabii într-o

singură

zi.
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E mare temerea, că legăturile cele istrînse cari ne ţien acum unul de a:ltul,
se vor desface şi ita no'i, pierzîndu-ne capul; pentr-aceea dorinţa noaSlbră ia tuturo:r
românilor binesenţitori din Selagiu şi în spe~ie a mea este aceea: că bunul Dum·
nezeu, care în presinte ne pedepseşte şi întristeazii pentru pecatele .strămoşilor
şi poate şi ale noastre, să-mi conceadă, acorde mîngăierea şi bucuria de a vă potea
zke pre domnia voastră în multe zile de St. Georgiu cu acea îndreptăţită fală,
care o semţim totdeauna, cînd vă aminteam, al nQstru să trăiţi la mulţi ani!
Cu

profundă stimă,

Gavril Trifu
prof. prep.

Selagiu anul 1879 iuniu 16
6. Adresa

sălăjenilor

Românii selăgiani deputatului Georgiu Pop, apărătoriul eroic al limbei române
in dieta Ungariei la 2 mai 1879. l'.n semn de aderinţă.
Spectate domnule deputat! Trăim în secolul materialismului, al intereselor
private, al corupţiunei; puţini oameni îşi mai aduc aminte de deviza sublimă a
eroicilor eluptăt-0rl ai drepturilor omeneşti, adecă de: „libertate, egalitate şi
fr:ăţietate" şi dintre a~eşti puţini, partea cea mai mare îşi aduce aminte de
a.ceastă trinitate sacră numai spre a abusa în modul cel mai neuman de ea. Lihertatea o vor numai pentru persoana şi naţiunea Lor, egalitatea numai cu cei mai
mari şi ma:i puternici declt ei, rar frăţietatea numai cînd. li este lipsă de sacrificie
şi ajurtor în necazurile şi nefericilrile 1or. Nor iromânH dincoace de Carpaţi în specie
trăim încă şi acum tot tempul neîndreptăţirilor şi pre lîngă acea.sta seclul încercărilor celor mai vicrlente spre a stinge naţiunea n-0astră ..In tempurile trecute
eram sclavi trupeşte, acum se fac încercări spre a ne face eloţi moralminte şi spiritualminte. Ce poate să însemneze alta legea prin care naţiunei noastre i se impune o numire străină, legea de alegere bazată cu dibăcia diavolească pe starea
materială slabă şi cauzată prin cumplitele apăsări din trecut ale poporului nostru, prin care suntem impedecaţi a ne ridica vocea în dieta ţierei, şi naţiona
lităţile din ţară, cari fac majoritatea preponderentă a poparaţiunei statului, maiorisate prin minoritatea poporaţiunei şi astfel espuse la neîndreptăţiri continuie şi
profund semţite; legea de alegere deO\Sebită pentru Transilvania care pune preponderenta naţionallitate română din TronsHvan:iia, în1aintea alternativei: saru de a
nu alege sau ele a fi maiorisată în modul ·cel mai neauzit de minoritatea neînsemnată ;a p-0poraţiunci, legiea, prin care românul se sileşte a învăţa în şcoalele sale
create şi susţinute cu cumplită sudoare, aceea ce nu se poate înveţa in şcoalele
poporale, adecă o limbă străină şi a&tfel a rămtnea în pr'ivintla culturei ditrnpreună
cu celelalte naţiornalităţi nemaghiare rdi'n ţiiarră îndărătul naţiona!lirtăţii maghiare?
Nu sunt oare aceste toate abusurile cele mai mari în contra libertăţii, egalităţii
şi frăţietăţii?

Intre asemeni impregiurări ce mirare, că noi românii în
~untem representaţi în dieta tierei şi că noi românii sălăgieni,
tatea absolută a po.poraţiunei Selagiului, din 4 reprezentanţi ai
'em representaţi <lecit numai prin Unul?

genere mai că nu
cari facem maiori·
poporului nu sun-

Ceriul însă ni-1 dădu pe acest Unul drept mîngăiere în încercările noastre cele
cumplite, ca să nu ne perclem curagiul şi speranţia la un venitoriu mai mindru
şi fericit, drept model, ca să vază fiecare român cum trebuie să se lupte cu curaglu,
bărbăţie, dezinteresare şi abnegaţiune de sine, pentru drepturile reţienute ale naţiunei sale. Acest unul este adevăratul reprezentant al nostru, al romdnilor din
Selagiu, dînsul este fidelul interprete al părerilor, durerilor, lngrijirilor şi temerilor noastre patriotice şi naţionale, acest unul cu rară bărbăţie şi curaj nealterat
de influinţele puternice, ce puteau să-l abată, ca pe mulţi ailţii, de pre calea cea
dreaptă şi adevărată, a dat totdeauna şi dă şi in presinte espresiune fidelă opiniu-
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nei publice r<>rnâne, el a vorbit totdeauna din animele noastre. Acest unul sunteţi
domnia voastră spectabile domnule Reprezentate. Noi inteligenţii români din Selagiu în numele nostru şi al poporului român din Selagiu, care totdeauna a semţit
şi semţieşte una cu inteligenţa sa, venim a declara: că domnia voastră aţi fost
totdeauna şi sunteţi şi în presente fidelul interprete al opiniunei şi dorinţelor noastre în dieta ţierei; venim a vă aduce respectuoasa şi fierbintea noastră multiamită de o parte pentru apărarea energioasă, curagioasă şi zeloasă a intereselor noastre naţionale dictată de adevăratul şi nefalsificatul patriotism ce văi caracterizează şi îndeplinită cu rară cunoştinţă a dorinţelor n<>astre, iar de altă parte
pentru ţinuta-vă totdeauna corectă şi corespunzătoare opiniunei publice române,
faţă de toate cestiuni:le pertractate în dieta ţierei dar mai ales faţă de pr<>iectul
de lege pentru introdu::erea limbei ungureşti în şcoalele naţionalităţilOll", venim
a da espresiune iubirei noastre cătră persoana, respectul nostru faţă de însuşi
rile şi increderei ,nemărginite a noastre în activitatea politică a domniei voastre
lndreptată spre binele patriei şi naţiunei noastre.
In fine rugăm pe Atotpotentele, ca să vă lungească firul vieţei şi să vă menţină tăria trupească şi sufletească, ca să puteţi servi incă numeroşi ani adevăratului şi nefalsificatului bine al Patriei şi Naţiune! noastre cu acea ard-0are,
dezinteresare şi abnegaţiune, despre cari aţi dat probe atit de strălucite. Primiţi,
vă rugăm, espresiunea profundei noastre stime, .sincerei iubiri şi increderei
depline.
[Urmează 122 de semnături].

Cluj, 4 iulie 1879
7. Scumpe amice!

„Nulla dies sine linea" aşa zice ministerul Tisza de cite ori e vorba despre
români; şi intru iadever 111u trece ziua în care să fucă ceva pentru desnationalizarea şi ma.ghiar'i;zarea noa.stră. Durere că vi:s-âvils dle aceasta, 1a noi rtrec zille şi
ani fără ca barem să ne cugetăm la apărarea şi salvarea naţionalităţii noastre
în sinul naţiunii însăşi. Văzurăm cum a rămas lupta noastră cea eroică în dietă
fără de tot succesul; văzurăm că, alţi paşi publici, ba chiar promis'Wnda monar;iului, dispărură fără de urmă şi că, în butul tuturor acestora, maghiarizarea şi-a rupt cale în inima naţiunii, în popor. Bariera ce ne-a salvat existenţa
de 10 secoli e ruptă; procesului de disoluţiune şi exterminare i s-a deschis poarta sub scutul legii. Şovinismul a dev~nit sistem oficios; persecuţiunile şi terorbmele nn numai cil ~unt tolerate, dar comandate cu toate puterile infer~n~r

inteligenţa română nu mai p<>ate rămînea spectatoarea inertă al acestui
tiranism barbar. Umbra strămoşilor noştri, soartea viitoare a copiilor şi nepoţilor noştri pTetinzînd de la noi salvarea onoarei noastre, a cărei lapte ne-a
nutrit şi a cărei muncă şi diligenţă ne mai susţine şi astăzi.
In conştiinţa acestei datorinţe sfinte a deliberat inteligenţa noastră română
transilvană asupra întrebării: care să fie atitudinea noastră vis-ăvis de intenţiile de mai sus. Prin ce mişloace am putea paraliza infernala politică a celor
de la putere?
S-a constatat că cel mai practicabil, dar totodată, şi unicul mijloc legal
e: redeşteptarea conştiinţei naţionale, susţinerea şi nutrirea spiritului românesc
în toate păturile societăţii; aşişderea înălţarea sensului de naţionalism la rangul
unui cult sacrosan::t. Ce priveşte ~ecialmente ultimul atentat al şovinismului mas.!hiar de a ne obtruda limba lor prin introducerea ei forţată în şcoalele noastre,
inteligenţia crede că pasul acesta se va parliza mult, prin aceea că ne vom da
toată silinţa de a întinde atît famiilor cit şi singuraticilor noştri în toate clasele sociale nutremîntul spiritual în limba naţională; dacă vom îngriji ca fiecare individ să afle după gradul culturei sale intelectuale tot ce se recere spre
progresul intelectual, spre amplificarea noţiunilor şi cunoştinţelor sale şi spre
perfecţionarea cultivării sale în cantitate şi calitate corespunzătoare spiritului
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timpului în dulcea sa limbă maternă. Nu e unul, de la cel ma! mare pin-la cel
mai mic, să nu fie necesitat a căuta refugiu, spre scopul ·acesta, la mijloacele
•·ulturale şi la organele naţionalităţilor străine.
E una teză şi operă gigantică aceasta, care mai ales cu privire la generala
noastră sărăcie materială se pare că covîrşeşte puterile noastre. Dar le poate
('ovîr~i numai pînă cînd acelea vor fi disolute, pină cînd chestiunea cea mare a
cultului naţional'Lsmului va fi încredinţată U!lJOII" întreprunder.i modieste din part<'a siguraticilor, care jntreprinderi private vegetînd de pe o zi pe alta,1 ba
"hiar făcîndU-Şi concurenţă materialistică una celeilalte, astăzi la no! nu sînt
;dta decît una sarcină modestă pentru public. Mediocritatea lor asignează organelor şi opurilor străine a privi terenul şi victoria şi astfel ne fac imposibilă
unica luptă ce ne poate duce la triumf - lupta cu armele dezvoltării intelectuale,
a superiorităţii spiritului, cea prin care au ajuns naţiunile cele mari ale Europei
<'Pea ce sînt.
Dară dacă ne vom întruni modestele puteri materiale şi spirituale, dacă
vom îngriji ca cei ce se sacrffi.că .sfintei idei a cultului · r:Yaţionialist să nu fie
necesitaţi a faee cLin ceea ce ne este ma:i îna1t şi mai sacru obiect de speculaţiune mar.fă comercială; atunci s-au pus culturii naţionalistice un fundament natural corespunzător giurstărilor şi situaţiunii noastre, am pus primul
pas pentru iideea consolidării noastre în sens naţionalistic, fără de care în toţi
ramii l'1i dhecţiunile vieiţl.i publice ne vom risipi ,cu timpul, ca turma, fără
păstor, ca farina orbului.
Aceasta e ideea principală ce tinde inteligenţa noastră a o ajunge prin
consorţiul „Furnica", care tn form·a sa are să fie una asociaţiune analoglcA celei
maghiare cu numele „Magyar Franklin tărsulat".
Celelalte ce privesc apariţiunea e~ternă a societăţii noastre le conţine aici
rictul la proiect de statut, la care mai adăugăm că ceea ce am dori a pune mai
~urind în lucrare din cele prevăzute în statut e: 1) un ziar politic cuotidian, carele
nedepinzînd de la persoane singuratice sau elice de oarecare culoare specială să
reprezenteze şi apere pur şi simplu interesele noastre naţionale; 2) un or~an
publicistic popular, carele să raslăţiască lumina culturii intelectuale la. popor
~i semidocţii noştri, în toţi ramii ştiinţei, în beletristică, economie, comerciu
f'tc., etc.
Foaia aceasta din urmă voi încerca a o înfiinţa cu ocaziunea 'Plroximei
nd11niiri genc•r;1IP a „Asoriaţiunil pentru literatura !'ii cultura poporului român",
cu rnijloacPlP rtcestei Asociaţiuni; iar pentru înfiinţarea ziaTului cuotldian politic
şi celelalte prevăzute în statut, vom cerea a pune în viaţă consorţiul „Furnica„
încă în decursul acestui an.
Te rugăm dară scumpe amice a împărtăşi ideile noastre inteligenţei române
din Selar-111 dr>liheraţi si consultaţi asupra obiectului şi ne împărtăşiţi vederile
ci-'"
· .~":.'' - -~ ,...Hli curînd. Cecc;. ce :c.m dori să ştim în prima linie e:
f'<llT! ki cîţi rnrtiaipanţi am putea conta în cazul înfiinţării consorţiului in Sălaj?
Fiindcă la cJrzul d:acă nu vom putea spera de a afla în T!'"ansilvania, Banat;
Maghiaria si Bucovina cel puţin 1000 de participanţi, nu va fi posibil să începem cu punerea în viaţă a consorţiului.
Am d-ori să onwezi adunarea gener3!lă a Asociaţiunii p.[entru] cul.[tura]
';'I lit!eratura] pop.[orului] rom.[ân] din ist an cu preşedinţia ta. Vino fratele
meu, poporul tiransilvan doreşte să stringă la inima sa pe -atletul cel brav al
eX'is1 tenţe<i noastre. Iar dacă te vei rezolva să ne onorezi, te rog nu ui1a că
fiica ta dulce poartă crucea „Elisabeta", e dară un sens dublu o deco.rare a naţiunii noastre. Am dori să ne fălim şi noi niţel in ochii lumii cu ,aceea că virtulea romană (et agere et pati) s-a rodit peste secole pină l3 fiicele noastre.
Ministrul de comerciu, Kemeny, e de ieri aici, pare-mi--se că a venit ca să
~e delecteze în numărul cel mare de docenţi români, care au venit aici ca să le
loarne Tisza patriotism maghiar, prin urechi în inimă.
Primeşte salutările cele mai cordiale ale adictului amic.
A.
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Băseşti,

29; 1, 1897

8. Prea stimate domnule 1
Situaţiunea noastră în genere, alte multe motive speciale, dar mai ales disfavorul timpului în urma căTuia căile a devenH neumblavere, ne silesc, ca să
ne abatem de la convorbirea de anul trecut şi să amînăm consacrarea monumentului lui Bărnuţiu pe anul venitoriu. Cind venii dară a vi aduce această împregiurare la cunoştinţă, vă rog totuodată, ca în cazu dacă s-or invita adunarea
generală a Asoc!ilaţiunii, precum, 15perăm, pre anul venitoriu la Şiomc-uta l\fare
să părtiniţi, resp[ectiv) să faceţi a se primi şi în ·intleresul consacrării intenţio
nate această invitaţiune.
Totodată vă înştiinţez cu mn,'re părere de rău, că mizeriile economiale din
anul acesta şi în deosebi o edificare ma~ •însemnată mă impedecă de a lua
parte la desbateri!e adunărei generale de est temp.
Alăturat tremit ipreţiul prenumeraţiunei la „Observatoriul",
5 fl. pe al
II-iea semestru.
Cu deosebită stimă, devotat, Geo,rgiu Pop
li Vă rog a publica în „Observ.[atoriu]" amînarea consacr.[ării] monument.[ului],
apoi concedeţi-mi a vă aduce aminte de crucea Elisabeta pentru fia
noast-ră
Elena.
[De mina lui Bariţiu:] Resp.[uns] 10 aug. n. şi trimis brevetul.

DIE PARLAMENTARISCHE TXTIGKEIT VON GEORGE POP
VON BASEŞTI IM JAHRE 1879

(Zusamrnenfassung)
Aus der iiuBcrst reichhaltigen politischen Tătigkeit des rumănischen nationaletn Filhrers George Pop de Băseşt.i,' des Ve,rtu·eters dies
Kreises Sălaj im
Budapester Parlament, wiihlten wir filr eine kurze Untersuchung das Jahr 1879.
Am 2. Mai dieses JahJI"es, 1879 hăil,t G. Pop seine wichtilgste rpar1annPnta~
rische Rede, in der er sich dem Gesetz der Magyarisierung der rumăni;schen
Grundschulen he:fltig widersetzt. Seine mutige Haltung wurde seinerseit hoch
eing:eschătzt,, vor' apem von den ilntele.ktuellen aus Sălaj, die ihm auch eine
schone BeiiStinunungserklărung zusandten. AuBer <lieser erhălt G. Pop noch eine
Reihe von Glilckwilnschen, von denen wir einige im Anhang dieses Aufsatzes
bringen.
Ebenfalls im Jahre 1879 wqrde seine Ţochter, Elena Pop mit einem Orden
ausgezeichnet, den sie aus Rumănien erhielt und mit dem die Hilfe vergolten
wurde, die die Bevolkffi"ung laus Săllaj wăhrend des il1rei:heirt6krie~s von 1877
1878 erteillte. Dieses Ereignis unterstrich das Streben nach nationaler und staatlicher Einheit, .sowohl seiner Familie, als auch der gesamten Be\TO!kerung aus
Siebenbilrgen und vor allem der Rumănen aus ,,Bucureştii Sâlajului", wie seine
Residenz auis Bă.se.şti von den politischen Gegnern goenaDJnt wurde.
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GHEORGHE POP DE BASEŞTI îN CORESPONDENŢĂ CU
ARA DANII

Personalitate

marcantă

a Transilvaniei, Gheorghe Pop de

Băseşti

a exercitat o binefăcătoare influenţă asupra generaţiei sale, dar mai

ales asupra tineretului prin tactul, iÎnţelepciunea şi 1prestigiul dovedit
in activitatea sa parlamentară, civică şi naţională.
Ilustrul militant a fost botezat de cărturarii ziarelor ardelene cu
adînc temei „badea Gheorghe" ,şi „bătrînul naţiei", deoarece a fluturat
steagul nădejdilor şi s-a pregătit cu înfrigurare pentru ,a conduce generaţia eroică a unirii din 1918. El cunoştea, poate mai bine ca alţii, că în
învolburarea frămîntatelor ;vremuri numai voinţa poporului trage cu
greutate în cumpănă. El s-a gîndit totdeauna la toţi românii, în 1894
ca şi în 1907 şi 1918, şi de aceea a fost ,ascultat, urmat, preţuit şi răs
plătit după cuviinţ[1.

Cele trei scrisori trimise de Vasile Goldiş din Arad dovedesc interesul deosebit în activitatea sa de îndrumător naţional, în organizarea
şi buna administrare a bunurilor ,naţionale, în relaţiile cu tovarăşii săi
mai tineri, pe care le dorea sincere şi lipsite de suspiciuni.
Scrisorile demonstrează, după cum bine se poate observa, politeţe,
consideraţie deosebită pe care tînărul entuziast de la Arad i le acordă
neînfricatului luptător.
Cele trei scrisori se află 1a Biblioteca centrală universitară din ClujNapoca, Corespondenţă Gh. Pop de Băseşti, vol. 2, fila 16-25.
GHEORGHE

ŞORA

ANEXE
l. Către Gheorghe Pop de Băseşti 1

Arad, 5 iulie n(QU) 1911
Iubite,

dragă

bade Gheo·rghe!

[I]cri am primit de la iubitul amic V[asile] Lucaciu2 o scrisoare din Cluj
ln care-mi zicea să public imediat discursul d-tale, cu care ai deschis ~edinţa
1 Gheorghe Pop de Băseşti (1835-1919)., fi'gură :rema;oabilă în viaţa socialpoliti'că a Transilvaniei. Din 1881 participă la elaborarea tuturor deciziilor importante ale luptei naţionale dovedind calităţile unui adevărat conducător. Autor al Memorandului, el a fost .in fruntea delegaţiei care a dus memor'iul la
cancelaria imperială de la Viena. In ·calitate de preşedinte al Partidului Naţional Român, el a prezidat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din

1 decembrie 1918.
2 Vasile Lucaciu (1852-1922), '5tudii la Baia Mare, Oradea şi Gherla. Io
1868 pleacă la Roma şi Qbţine în 1870 titlul de doctor in filozofie cu Magna cum
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comitetului din Lugoj. Am satisfăcut acestei cereri şi în ,numărul de azi 3 am şi
publicat frumosul discurs. Azi apoi primesc de la d-v(oastră) - o telegramă să
nu public vorbirile_, verosimil jîlnţel!egeţi discursul cu pri:ina. Telegrama însă
a sosit Urziu. Discursul e publicat. Eu cred însă, că nu e rău că s-a publicat
şi tocmai dimpotrivă e foarte bine, căci acest frumos (discurs) e un răspuns
clasic tuturor acelora, cari susţin minciuna infamă :ă comitetul naţional ar respinge ori•ce idee ori propunere sănătoasă ori conlucrarea altora la lupta noastră
naţională.
Vă s::riu ş:ireile acestea ca să nu cumva să credeţi că eu aş fi desconsiderat
dorinţa d-v(oastră) cuprinsă în telegrama de sub întrebare. Dimpotrivă, să ştiţi
că pentru mine orice dorinţă a iubitului badea Gheorghe este o sfîntă poruncf1.
Aş dori foarte mul't da:ă mai adeseod aş fi fericit de a primi de la d-v(oastră)
ilildicări referitoBTe la „Românul", .anume ce schimbări laţi crede :nccc,sare ori
inovaţiuni?
Vă doresc din inimă tărie şi deplină sănătate,
ca încă mulţi ani dearîndul
să mai puteţi sta în fruntea noastră cu înţelepciunea şi dragostea d-vl(oastră)

de neam.

Vă sărut

miinile cu

sinceră

iubire al

d-v(oastră)

devotat fiu.
Vasile Golcliş

2.

Araci, 4 aprilie n(ou) 1013
Iubite bade Gheorghe,

Adunarea generală a „Concordiei" 4 este convocată clin nou pe ziua de 13
aprilie (st(il) nou la orele 10 ,a.m. Vă rogi ca nesmintit să luaţi parte la acea
adunare, deoarece se vor dezbate afaceri de mare importanţă5 .
Al

d-voastră

devotat
V. Goldis

laude. Orato,r, poliglot, istoric şi publicist, deputat în mai multe rînduri, Vasile
Lucaciu devine unul din cei mai de seamă lupt<!tori pentru unire. A reda·ctat
Memorandul din 1892 ~i a condus 1delegaţia la Viena împreună cu Gheorghe Pop
de Băseşti d(octo)r Ioan Raţiu, d(octo)r Mihai Veliciu etc„ l!'emar:îndu-se prin
demnitate şi judecatt't cumpănită. A fost diplomat al unirii în Italia, F1ranţa şi
S.U.A. In momentul proclamării unirii Transilvaniei cu România, Vasile Lucaciu
se afla la Paris, susţinînd cu toată puterea principiile democratice elaborate la
Alba Iulia la 1 ,decembrie 1918. După unire este ales membru în Consiliul Dirigent (1918), deputat la Baia Mare (1919). l\foare la 28 noiembrie 1022 în Satu
Mare. I se organizează funeralii naţionale şi .este inmormîntat la 1 decemb:-ie
în 1ocalitaibea Şişeşti, vechea parohie a luptiitorului.
3 In ziarul „Românul", I, 19ll, nr. 136 (22 iunie/5 iulie), JJ. 1, sub titlul:
Discursul d-lui Gheorghe Pop de Băse~ti. în acest discurs, sc suhliniază Mec>a
unităţii şi sol1da.rităţii .naţionale a românilor din Transilvania, Banat 'şi părţile
ungurene. Vezi şi M. Blaga,, Evenimente premergătoare Marii Unirii, Relatări
epistolare, în Familia, 1983, nr. 10 (octombrie), p. 6.
t lf"ientru editarea în bune condiţii· a
ziaruluri Românul, ie înfiinţează l:a
Arad Institutul tipografic „Concordia", la 16 septembrie 1911, al cărui director
era Vasile Goldiş. Editura „Concordia" ,finanţa şi edita ziarul „Românul" ,şi „Poporul Român", căTţi şi broşuri pentru luminarea poporului şi combaterea superstiţiilor. Cu ocazia inaugurării ,noii instituţii, Vasile Goldiş se angaja solemn, să
conducă cu competenţă această editură, „incit nici uragianul cel duşmănoo să nu
c mai poa'tă clătina".
5 Pe verso aceleiaşi scrisori, Gheorghe Pop de Băseşti îşi exprimă l!'egretul
că nu va participa la această adunare din cauza unor nereguli pe care el le-a
constatat în administrarea Concordiei.
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Arad, 14 aprilie n(ou) 1913

Iubite bade Gheorghe!
S:risoarea d-voastră mi-a făcut o surpnza grozavă. Nici ,nu sunt în stare
s:"t înţe!Pg scrisoarea aceasta. Eu unul mă simt absolut curat în conştiinţa mea,
crt niciodată nu am păcătuit în contra datorinţelor ce le-am faţă de d-voastră
nu numai ca faţă de. omul, rpe care totdeauna l-am stimat, l-am iubit, l-am
;1dorat chiar, ci şi faţă de prezidentul .partidului şi comitetului nostru naţional.
Eu a~a ~tiu, că constituirea „Concordiei" s-a făcut cu ştirea şi consimţăm1ntul
rl-voastrft, care .aţi subscris şi statutele originale ale societăţii. „Concordia" nu
1•ste o socielate sec.retă ci una publică înprotocolată la tribunalul din Arad.
Despre cele 100 cor(oane) ce aţi trimis d-lui Sucius, acesta a dat socoteală în regulă. Banii s-au cheltuit în scopuri naţionale. Nu am idee din ce motiv credeţi
D-v(oastră) că aţi fost dat afară din prezidiul „Concordiei". Dimpotrivă eu ştiu
că şi azi D-v(oastră) sunteţi preşedintele acelei societăţi. Institutul „Coll'Cordia"
nu are alte valori, decit casele din Arad, maşinile, literale şi acţiile. Acestea
din urmă le-am predat de mult d-lui d(octor)r 'Teodor Mihali7, viceprezidentul
comitetului nostru naţional. Nu sunt deci la mine. Iubite bade Gheorghe, m-aţi
rCinit a-cline prin scrisoarea D-v(oastră). Vă asi,gur de cea mai înaltă stimă şi
iubire, ce vă păstrez şi nici o supărare ,din partea D-v(oastră) nu-mi poate răpi
acea stimă şi iubire.
Tlrebuie să vă aduc la cunoştinţă, că .eu· s·misoarea d-v·(oas~ră) nu aml
comunicat-o adunării generale, nici direcţiunii „Concordiei",
deoarece cred că
~unt numai regretabile neînţelegeri la mijloc, cari neapărat .vor trebui aplanate.
Vă şi rog foarte frumos aveţi bunătatea a-mi comunica: ce am avea noi de făcut,
ca să delăturăm isupărnrea D-voastră? Eu d'ion parte-rnjl 1Sunt gata la or(u) ce, numai să vă ştiu mulţumit şi cu în'Credere faţă de mine.
Adunarea generală a „Concordiei~ a decurs in perfectă ordine şi ar fi
pagubă de Dumnezeu ca prin retragerea D-voastră această nobilă instituf;iiune
s[1 sufere vr(e)o daună. Eu din tot sUfletul vă rog să uitaţi supărăirile eventuale
şi în interesu.!. cauzei naţiona'le să <:ăUttăm <11plan.area ltiutU1ror eventualelor nein\degeri.
Vă rog de înch0iere să facc>ţi bine a subscrie exemplarul de statute, care
vi s-a trimis din partea amicului nostru d(octo)·r Iancu8 ca să putem avea şi în
i; Ioan Suciu, avocat, om politic român, publicist, membru
<le' frunte al
P.N.R., deputat în parlamentul din Budapesta, orator, minist.ru în Consiliul Dirigent (1918-1920). S-a născut Ia J.4 <lecemi>ri:e 1862 [a Şiştarovăţ; lingă Lipova
Studii liceale la Arad şi juridice la Budapesta, unde îşi ia şi doctoratul. A fost
avocat la Chişineu Criş şi la Arad, dind dovadă de mare caracter. Ală1t.uri de
Vasile Goldiş, Mihai Veliciu, _Ştefan Cido-Pop, a participat cu însufileţire la
pregătirea uni.fii. Lui i s-a 'încredinţat rolul de organizator al Marii Adunări
Naţionale de la 1 De.cembrie 1918 la Alba 1Iulia ... După unire, ocupă funcţii importante. In 1g19 este numi't ipreşedintel al Consiliului superior 'A:g1rar pentru
T.ransilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. In 1920, după demisia Consiliului
Dirigent de la Sibiu, Ioan Suciu este a1es preşedinte al Comisiei ·de unificare.
Moare la Chişineu Criş, în anul ·1939. Este înmormîntat la Arad, în 'Cimitirul
Eternitatea.
7 Teodor Mihali, s-a născut în 1855 în Prislop, ,cunoscut om politic ardelean,
unul din autorii Memorandului. A f<lcut pa-rte din delegaţia care a dus la Viena
spre a-l Jllrezenta împăratului. A fost condamnat la doi ani temniţă, pe care Î-a
f:tcut la Vâcz (1894-1895). A fost şi deputat în parlamentul din Budapesta şi a
participat la Marea Adunare Naţională .de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
fiind ales vicepreşedinte al acestei adunălri. ln România Mare a fost prefect de
Someş deputat şi primar al Clujului (1929) . .A murit în anul 1934.
8 Cornel Iancu, avo;ca't, membru în conducerea institutului Concordia din
Arad.
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archivul societăţii un exemplar original de .statute. D(omnul) d(octo)r Teodor
Mihali încă n-a putut să vină la adunarea generală !li astfel nici dînsului nu
i-am putut comunica conţinutul scrisorii d-voastr[1, pe care eu mai bucu~os aş.
considera-o netrimisă din partea d-voastră.
Cu adincă iubire şi adevărată stimă vă sărută mîinile al d-v(oastră) iubitor nepot.
Vasile

GHEORGHE POP VON

BASEŞTI

Gcldiş9

IM BRIEFWECHSEL :\flT ARADOR

PERSONLICHKEITEN
(Zusammenfasung)
Der Verfasser fUhrt drd Briefe von Vasile Goldiş (1862-1004) an Gheorghe
Pop de Băseşti (1835-1919) an, in denen er einige ~spekte des nationalen Kampfes
schildert, die Tătigkeit zur ,Verwaltung der Arader Druckerei „Concordia" sowie
andere Aspekte der ATbeit auf nationalen und gesellschaftlichen Gebiet.
Der Ton der Schreiben ist hoflich und volle,r Achtung geneni.iber den .Fi.ihrer
der Rumănischen Nationalen Partei, Gheorghe Pop de Băseşti.

Vasile Goldiş (1862-1934), profesor, publidst, istoric, ziarist, conducător
membru al P.N.R.. depuţat la Budapesta (1906-1910), academician, preşedinte al Astrei, ministru de mai mul.te ·ori în guvernul României. La 1 Decern.brie 1918 a ţinut cuvîntarea solemnă de la Alba ,Julia, dind expresie voinţei
tntre~ului popor adunat sărbătoreşte la 1 decembrie.
9

naţional,
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MlŞCAREA NAŢIONALĂ

A ROMĂNILOR DIN SĂLAJ INTRE ANII
1905-1906 (II)

ln debutul ,studiului precedent despre evoluţia mişcării naţionale
l'(lmâne sălăjene pe segmentul de timp cuprins între Memorandum şi
dPclararea activismului politic la Sibiu în ianuarie 1905 1, afirmam că
analiza deceniului respectiv, cu ,rol important în acţiunea de conştien
tizare politică a locuitorilor autohtoni majoritari în zona dată va fi continuată cu partea 1care va dezbate aspecte legate de cunoaşterea unor
resorturi interne ale vieţii social-economico-culturale locale, .a demersurilor clubului electoral românesc şi interpretarea corectă a i}Jarticip[irii la campania electorală succesiva din anii 1905-1906, în baza unui
material documentar bogat şi inedit, studiat ,şi redat astfel circuitului
~tiinţific.

Reali'tatea comitatensă din Sălaj se afla ·contaminartă ~i periclitată totoc]at5., la graniţa an'ilor 1904-1905, de instabiliJbatea politică vădită· şi manifestată
acut la nivel central ca şi de mersul ascendent al mişcării de eman.cipare naţională şi socială românească. Scopul propus acum cu orice preţ, şi mijloace
el il"erile consta în a contracara şi neutraliza eforturile de natură diversă ale naţiunii oprimate şi C'are desigur că ÎIIlcludeau un grad sporit de „periculloziitate"
p('nt•ru caracterul şi interesele statului naţional unitar, tocmai prin expresia
mult rn\'li politică a paletei de acţiuni concrete desfăşurate. -Dezvoltarea stării
l'C'onomice a elementului românesc în zonă, fapt care atrăgea după sine anumite
perspective succeptibile ·a fi extinse în ansamblul devenirii curentului politicona\ional, solicita nuanţarea exprimăr.ii în vederea unei fundamentări depline
:1 fenomen ului politic, act irelevart ulterior de cursul schimbat da tari tă ati'tudi!lii activiste adoptate.
Datele statistik:e ale celei dintîi monografii in limba maternă despre Ţara
Silvaniei constituie un suport veridic pentru ilustrarea situaţiei econom'ice şi
sociale a românimii din mediul rural şi urban în preajma declanşării alegerilo:· parlamentare. Se relevă astfel că dintr-un total de 207000 locuitori, românii
erau într-un număr de circa 133572, '170/o reprezentînd proprietarii de pămint,
dintre care se detaşează Gh. Pop de Săseşti cu cele peste 3000 de iugăre, iar 80/o
cet<"1ţenii cu drept de vot. Preponderenţa numerică este a'testati'\ îndeosebi la sate
unde clin cele 241 comune înregistrate, .pe\Site jumătate . .adică 550 'o sînt româneşti,
în raport cu cele cîteva aglomerări mai mari, de tip urban în care, exceptind
Şimleu!, cu peste 1000 de români şi 50 de familii Ide intelectuali la -0 populaţie
ele circa 6000 ele locui'tori, Zalăul prezenta o cifră infimă în .comparaţie cu totalu! dP 7000 consemnaţi sllatistici2. Prin wrmare deci, ,puterea şi capacitatea de
mobilizare politic5. a românimii sălăjene .se subsuma acestui cumul ide evidenţe
remarcate pe teren· social-economic şi care, f!oroborate cu ·atitudinea şi practica
oficială faţă de naţionalităţi, explică într-un fel eşecul politic înregistrat ulterior în alegerile din anii 1905 l')i HJOG.
Toamna şi iarna anilor 1904-1905 au însumat şi .pe plan local un număr
sporit de manifestări faţă de abandonarea .tact'icii şi strategiei pasiviste şi ac;•eptarea participării la campania electorală decretată pentru luna ianuarie 1905.
Hotărîrea cu privirea la generalizarea unei noi_ direcţii de 1acţiune şi ded'in11
2

S. Mîndruţ, în Acta MP, 9, 1985, p. 419-420.
D. Stoica, I. P. lJazar, Schiţa monografică a

Sălajului, Şimleu,

201, 296, 322, 323.
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tivarea unui program politilc !n stadiul dat necesita. în litera regulamentului
intern de partid, de exprimarea 'Şi aprobarea. Conferinţei naţionale. Momentul
propice stabilit mărturisea posibilităţi de organizare ·a adunărilor electorale în
cadrul cărora se puteau cristaliza şi finisa ~numite puncite de <Vedere şi orientări comune ori divergente vizavi de atitudinea. de adoptat 'în .confrun'tarea
deschisă dintre partizanii celor două teorii politice. AC'Pstui context expus i s~
raliază circulareile emise de Gh. Pop de Băseşti, preşedintele P. N. Român pentru convocarea conferinţei electorale, ':are includeau solicitairea ca să .se treac[t
urgent Ja stabilirea •candirdaţ'Hor ·pentru alegeri şi să se desemneze de'.legaţii
pentru întrunirea menţionată. Procedura de .prealabilă tatonare era deos0hit de
oportună ca astfel să se poată sonda conjunctura politicft genrrrală şi localii ~i si't
se evite eventualitatea măsurii repreosive a oficialităţii faţă de naţionalitatea cu
un partid interzis prin lege .în '1894. Este cert faptul 61 frămintarea resimţită
acum în toate nivelele românimii din Transilvania •se reprl'."~·utează şi în partea
.sălăjeană. Distincte ap<ir cu a:es't prilej personalitatea -şi Pxemplul ofrdt de
Gh. Pop de Băseş'ti, un factor angajat f)i mobilizator în misimwa de _potenţare a
energiei politice circum<;C'rise nu numai la zona Silvaniei. Nu cunoaştem date
in legătură .cu modul în care se desfă5urase acţiunea ce prefaţase Conferinţa
naţională '.în comitaţ, :dar considerăm că au avut loc totuşi în funcţie de împrejllrări şi rspe:ilicul locial. Nu ştim dacă inttrun!lirile au încorporat titulatura de
„conferinţe" sau ,,reo.nsfătui.ri contfidenţfale" a alegătorilor cu probabilă amploare
restrinsă ca 'să se evite ingerinţa şi interdicţia autorităţii. Conside.răm totuşi că
Sălajua nu prezentta la timpul rerspectiv un tărîm deosebit ·pentru confrunta.rea
dintre 1reprezentanţii actiV'işti şi plasivişti. că nu .puiteau să exi.5tc poziţii predominant exaaerbate ori minoritare, că existenţa şi acţiunea tutelară a 1preşedintdui
P. N. Român ·contribuia în mod sigur da .nivelal!"ea unor m'inime asperităţi chiar
dd:ă organizarea .mişcării respective văzută in ansamblu, adică la nivel de po&ibil alub comila'tens, nu se putea nicicum compara cu exemplul oferit de alte
zone româneşti, l!Dai puternice sub aspect social-economic. Se putea totuşi constata existenţa unui curent opoziţionist aurtohton în congregaţia ·comitatcnsă şi
care se manifC1Sta în tratarea unor probleme diverse prin 'tocmai mandatul ~i
atitudinea unui .grup de 1români, aleşi sau virinişti. 3 . Unicul organ de presă, sugestiv intitulat „Gazeta de Dumine::ă" avea o poziţie fermă, pe incriminare în
articole ::iritlice succesive a participării minime româneşti, lipsa de i1nteires ~i de
mobilizare a elementului laic şi didactic .faţă .de campania electorală 'pentru
„sfatul com'itatului", întne ianuairie ."?i martie 1905 4 •
Prezenţa sălăjean<1 la Conferinţ•a electora~lă a P. N. Român de la Sibiu din
10 ianualrie 1905 este certificată, în _baza unui proces-verbal existent\ 'prin delegaţii A. Cosma 11i Dr. G. Pop pentru ce'rcurile Şimleu şi Zalău, fără a omi'te desigur aportul preşedintelui Gh . .Pop de Bă1Seşti în desfă!Şurarea lu1:irărilor mC'nţionate. Primii doi sînt aleşi în compunierea Comisiei de 40, A. Cosma îndeplinind
calJ.Watea de preşedinte iar Gh. Pop de Băseşti 1făcind parte în final din Comitetul
executiv electoral format din 16 meml::lri. In conformitate cu ce:le şap'te puncte
ale apelului către alegătO"Tii români ,din ·11 ianuarie au fost stabiliţi candidaţii
pentru zona de nord-vest a 'I\ransilvanie'i: Dr. T. M'ihali în cercul dectoral
lleand·a Marre, Dr. I. Cherecheş (Iclodul Mare), 'Dr.. V. Lucaciu (Tîrgu Lăpuşului),
Dr. A. Dobaşi (Medieşu Aurit) şi Gh. Pop 'de Băseşti în .celr'cul electoral CchuSi!lvaniei. Programul şi 1hotărîrile adoptate la Sibiu au fost pe moment şi în
debut minim răspîndite şi cunoscute in Sălaj. Campania ele lămurire şi popuJarlzare efectuată printre alte organe de presă şi de „Gazeta de Dumincc[1'',
fără să fi dobîndit încă statutul legal de organ politic, dura în· timp ~i .astfel
exista o motivaţie reală pentru acţiunea de conştientiznrre polit'ică ,,griibită" a
marii .majorităţi a populaţiei şi îndeoisebi a românilor cu drept de vot în Vl'dcrea pregătirii pentru alegeri. Analizat;! chestiunea dintr-un :alt unghi ele ve3 L. Maior, Mişcarea naţională românooscă din Transilvania. 1900-1914, ClujNapoca, J.986, p. 63; viriliJ.5tii români pe 1905, în S21ilcigysomly6, XXII nr. 52, 29 dec.
1904, p. 3; Idem, XXIII, nr. 1, 5 ian. 1905, p. 2-3; Gazeta de Duminecă., II, nr. 15,
23 ·apr. 1905, p. 6: menţionaţi în număr de 26.
t Idem, 11, nr. l, 2, 8, 10. (prescurtat Gaz. Dum.)
5 N. Josan, în Apulum, 13, 1975, p. 468-477.
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clere, este evident faptul .că 'dec'ida acceptată J.la Sibiu, opţiunea iromânească
pentru aciti.vism parlamentar a pus în gardă oficialitatea qare trece 1a utilizarea
unei întregi ,palete de mijloace ca să st:injenească şi diminueze victoria candiclaţilor nem'aghiari.
Se poate afi'rma aşadar cu îndreptăţit temei că momentul '1905 ce pecetlul1•şte întronarea politicii active pentru ansamblul mişcălrii naţionale româneşti
atrage d111Pă sine aderarea .în întregime a sălăjenilor şi a factorilor social-economic'i şi ·culturali î'n campania electorală. Activitatea de educare şi redeşteptare
politică ne:iesară care avea drept .scop .să ~nducă l.a orearea unităţii de acţiune
se efectUElază prin intermediJul adunăaiilor populare iniţiate de Gh. Pop de Bă
seş'tis. Desigur că acum,
intrarea replrezentanţilor .P.N.R. în lupta parlamentară
presupunea strădanila de organizare a cluburilor electarale comitatense la nivel
l'entral ca şi a .celor cercuale şi subcercuale intru 1realizarea unei punţi de apropiere înt~e alegători şi candidaţi. „G,azeta de Dwniruecă" înserează apellul lansat
de A. Cosma în 15 ilanuarie 1905 pentru convoca'r-ea la Şimleu a unei adunări
care să discute hotărîrile conferinţei naţionale şi să stabilească atitudinea de
adoptat în alege~i. Un anunţ similar se re'ft'II'ă fa consfă'tuirea proiectată la
Tă·şnad, cu :un conţinut iden'ti.c şi la care, ca Iii In eazul Şimleului, participă
avocaţi, preoţi, proprietalri şi învăţători români9 • Tot acum se publică matie'rialele
Comisiei centrale electorale comitatense în ~egătură cu situaţia d!in cele cinci
drcumscripţii eledto:rale, satele ş'i comunele arondate,
preşedJn,ţii .secţiilor de
votare şi candidaţii propuşi. Schiţa \rezumativă a milicăr'ii electorale se prezintă
:istfel: 1) Zalău: doi .candidaţi, liberal şi independlist; Şimleu: unic
candidat
kossuthist; Dioşid: doi candidaţi, liber,al şi independist; Tăşnad: doi candidaţi,
liberal şi independist; Ceh1u-Silvaniei: b1r. Elemer Bornemissza, proprietar, ireprezentînd partidul liberal; Gyula J6zsa preot, candidat independist şi Gh. Pop de
Băseşti, uniool reprezentant nemaghiar, fost deputat în trei irînduri: 1872, 1875,
1878, eşuat în 1881 8 • Un alt reprezentant român în comitat desemnat drept oponent în ce'rcul Şimleului fusese pentru scurtă Vl'leme Augustin Mărcuş, funcţionar
la banca „Silvania" din localitate 6• Rezultatele alegerilor publicate de că'tre presa
oficială consemnaseră triumful ireiprezentanţilor partidului kossuthist în patru
cercuri electorale şi balotajul în Cehu-Silvaniei, fapt care a condus la stabilirea
altei date pentru alegeri suplimen'tare: 16 februa;riet 0 • Despre ·Situaţia extraordin81ră ivită în ultima circumscripţie menţionată există o adevărată „literatubI
ele specialitate" 11 • In afară de .materi\alul ed'it cunoscut, sursele documentar6 Şt. Pascu, Românii de la graniţa de nord-vest, Cluj, f.a., p. 31; Gaz. Dum„
II, nr. 2, 22/4 ian. 1905, p. 7.
1 Ibidem, p. 4, 7.
8 Szilâgy, XXIII, nr. 2, 12 ian. 1905, p. 2; Idem. XXIII, nr. 3, 19 ian. 1905,
p. 2-3; Szilâgysomly6, XXIII, nr. 3, 19 Ian. 1905, p 1-2,3.
u Gaz. Dum., II, nr. 2, 22/9 ian. 1905, p. 6.
•
10
Szilrigy, XXIII, nr. 4, 26 ian. 1905, p. 2; Szildgysomly6, XXIII, nr. 4, 26 ian.
1905, p. 3; Gaz Dum., II, nr. 3, 29/16 ian. 1905, p. 7: se incriminează manevra autorităţii care prin impunerea unui al treilea candidat ta încercat să micşoreze absoluta majoritate românească şi să 1conducă astfel la o alegere suplimentară; posibile înţelegeri de culise, evidente din raportul oficial înaintat de comitele suprem
preşedintelui consiliului de miniştri, Zalău, 27 ianuarie, 1905, în Lupta românilor

din Tara Silvaniei pentru drepturi politice şi făurire.a statului naţional unitar român
(WOS-1918), Cluj-Napoca, 1985, p. 39-40.
11 I. Georgescu, George Pop de Băseşti, Oradea, 1935, p. 126-135; I. Ardeleanu
Senior, Oameni din Sălaj, Zalău, 1938, p. 145; Şt. Pascu, op. cit., p. 31-32; mai
recent V. Dărăban, D. E. Goran, în Acta MP, 5, 1981, p. 715-716; I. Oşianu, în
Acta MP, 11, '1987, p. 621-'622; Gaz. Dum., II, nr. 2-6, ian.-febr. 1905; vezi opinia
oficială în Szilâgysomly6, XXIII, nr. 8, 23 febr. 1905, p. 2; ecoul în presa română
transilveană şi slovacă: Dibertatea, IV, nr. 6, 4 febr./22 ian. 1905, p. 1; Idem,
IV, nr. 8, 5/18 febr. 1905, p. 3; Nârodne Noviny, 45, nr. 29, 9 martie 1905, p. 2-3;
Idem, 45, nr. 34, 21 martie 1905, p. 2-3; BCU mss, sertar 406/2, f. 70: Fr. Hossu
Longin către Amos Frâncu, 25 februarie 1905; Idem mss. sertar 24'1/1, f. 51 :V.
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mărturii preţioase în ace5t sens. (vezi ANEXA). ,.Gazeta de
amintise în numere sUC'Cesive desp're alegerea Xi cercul respectiv şi
articolele semnate <le I. P. Lazăr compas1unea şi regretul faţă de ne:·euşita înregisbrlatăll. Dată fiind bogăţia faptică a temei în chestiune nu tindem
să reluăm amănuntele ştiute şi semn!ifica'tivcl pentru ingerinţa autorităţii, şan
tajul, corupţia, intimidarea (arestărilie preventive, deţinerile temporare, depla~ă'rile sub pază militară), şicanele de tot felul şi de scală administrativă variată
m spaţiu şi timp. Ceea ce înisă atit j:Âresa românească cit şi setul de coirespondenţă
cu subiect despre alegerea în cauză demonstrează la unison este adeziunea majorităţii popll!1aţiei române din Sălaj la bătălia elec1lorală purtait.f1 ide candidatul
Gh. Pop de Băseşii, •crezul în victoria unitară a reprezentanţilor P. N. Român
şi legitimitatea condamnării autorilor manipul<trilor de tristă faimă electct'ală.
,,Cuvîntul cMre alegătorii români din cercul Cehu-Silvaniei" rostit de Gh. Pop
de Băseşti în 17 februarie în cadrul căruia sp0cifica prezenţa deputaţilor T. Mihali şi I. Rusu-Şirianu la faţa locului şi faptul că ac~ştia vor lua 1atitudine în
palrlament, procesul veirbal al a1ege',rii înaintat preşedintelui consiliului .administrativ comi'tatens de avocatul G. Pop din Zalău în 23 februarie, campania de
strîngere a protestelor locale iniţiată de A. Cosma in 24 februarie şi viz'înd depoziţhle reak despre abuzurile săvîrşite, petiţia şi trimiterea în instanţă aVlansate de A. Băliban şi alţi aderenţi români Cu',riei de la Budapesta împobriva mandatului nelegal dobîndit de E. Bornemissza ,ca şi împo1!riva br. Zs. Dioszeghy,
raportul •că'tre forul judici1ar suprem, redactat de V. Lucaciu şi semnat de Gh.
Pop de Băse~ti în 17 mai 1905 se constituie în momente ale acţiunii protestatare
hotărîte în a statua necesitatea respectării prevederilor legii electorale în vigoare,
a dezvălui metodele arbitralne u'tilizate de autorităţi la n'ivel local şi ra afirma
decizia naţionalităţii române din comitatul Sălaj de neacceptare a ilegalităţilor
comise 12 • Este evident faptul că in raport cu desfăşurarea oampanie!i electo·rale
în anrsamblul 'Dransilvaniei, eşecul suferit în Ţara Silvaniei trebuie legat' în
primul rînd de coII1iJJor'tarea factoh·ilor ofi'ciali fără să se neglijeze totuşi gradul
necomplex al pregătirii politice a alegătorilor români, existenţ•a unui anumit
germene de oportunism exploatat de reprezentanţii partidului kossuthist şi că o
fracţiune a intelectualităţii, compusă din funcionairii publici şi bancari avea o
independenţă de acţiune limi'tată, frind în permanenţă la dispoziţia 1autorităţii
comitatense'3.
Alegerile din ianuarie 1905 au avut loc aşadar pe fondul dublei crize de
sistem în ansamblu datorată relaţiei încordate ·dintre Austria şi Ungiaria, precum
şi ele funcţionare în interior •cauzată de d:isputa dintre aripa liberală şi coaliţia
opoziţionistă. Ideea necesarei schimbări guvernamentale !Solicitate tot mrai deschis în plan general determină sprijinirea coaliţiei şi impunelrea victoriei acesteia cu 254 de mandate în detrimentul partidului Tisza care dobîndeşte numai
159 de . votiiri Succesul relativ se datorase în bună măsuiră tocmai exploatăr.'ii
iluziei maselor populare, care în ~peranţa procesului de liberalizare politică trecuseră făţiş de partea opoziţiei regimului „liberal". Criza 'internă acută semnalal~1 în preajma alegerilor şi declanşiată de •coaliţie împotriva cabinetului Tisza
şi a Vienei în prob!.eme considerate ne):-ezolvate şi totoda.tă stringente preluării
puterii: chestiunea băncii naţionale, a teritoriului vamal independent şi a instituirii limbii maghiare în comanda arffilatei comune, conexate seriei de tratative tergiversate intre Suvieran şi mandatarii coaliţiei majoritare politice obligă
deputaţii reuniţi în Clubul dieta! să îşi exprime atitudinea.

arh.ivistice

conţin

Duminecă"
~ublinia în

Nagy •către Gh. Pop de Băseşti, 4 febr. 1905; Idem, coresp. Gh. Pop de Băseşti,
vol. III, f. 6-9: Gh. Pop de Băseşti către V. Nagy, 3 febr. 1905 şi Gy. Kaiszler,
5 febr. 1905.
12 Gaz. Dum., II, nr. 11, 26 martie 1905, p. 6; Idem, II, nr. 13, 9 apr. 1905,
p. 6; opinia oficilală în Szildgy, XXIII, nr. 12, 23 martie 1905, p. 3; Szilagysomly6,
!XXIII, nr. 13, 30 martie 1905, p. 2; BCU mss. sertar 241/1, f. 71, 72, 74-76; BCU
coresp. Gh. Pop de Băseşti, vol. I, f. 149-150: A. Cosma către Gh. Pop de Băseşti,
Şimleu 24 febr. 1905; Lupta românilor, op. cit„ P. 42-45.
13 BCU mss. 4120, f. 232-233: Gh. Pop de Săseşti către A. Mureş.iianu, 28 llllartie 1905; f. 156--157: A. Mureşianu către Fr. Hossu Longin, 2 apr. 191>5.
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Drept Ţ.~postă la seria de 'declaraţii „flariseice" inaugurate in parlament de
l'fitre deputatul Gabor Ugron în 15 aprilie 1905 cu privire la rolul „decent" jucat
ele autorităţile administrative în timpul alegerilor, la abolirea presiunii în favoarea predominării mijloacelor paşnice şi ,,prevăzătoare", aleşi!i .'români devin
purtătorii de cuvînt ia.'i ecoului protestelor naţionalităţii frustate in >eampania
1•lectorală recent încheiată. T. Mihali dezbate în şedinţa din 5 mai mecanismul
d1! funcţionare a sistemului eleetoral, abuzurile, atrocităţile şi silniciile dovedite
de> alegelrile trecute, Şt. C. Pop continuă în 8 mai cu analiza legii electorale nedrepte âplicia.te şi a censului discriminatoriu stabilit, cu rezultate funeste, I. Suciu
I ratează 'despre delimitarea arbitrară din pun>et de vedere politic şi etnografic
11 cercurilor electorale în lumina rezultatelor alegerilor discutate. 14
1n plian general însă, giuve.rnul ·Tiszia nu reuşeşte în perii'oad.a descrisă să
rl'instia.ureze calmul parlamentar şi să reducă la tăcere coaliţia care persista în
11bţineirea revendicărilor propuse. împăratul intervine în acest moment pentru
a lichida instabilitatea guvernamentală şi prorogă Dieta la 21 iun'ie 1905, prin
<lesemn~ea unui cabinet interimar condus de către un militar de carieră. Atiturlinea de totia.lă neîncredere a reprezentanţilor nemagh!iari întruniţi în Clubul
clietal faţă de măsura nou luată este cuprinsă în teza păstrării neştirbite a unei
11'Litudi'l1il neutre şi de espectativă' politică, pentru care fapt se Inducă a nu se
participa în ni2'i un fel la conflictul dintre austrieci şi unguri la nivel giJ.crbal
~i la cel dintre libeirali şi coaliţia opoziţionistă in comiitate. Ampliificbirea conflJclului se datorează tocmai boicotului comitatens săvirşit de coaliţie şi amînărilor
succesive ale Curţii in direcţia numirii unui guvern stabil la Budapesta.
Efervescenţa politică a elementului românesc din Sălaj se man'ifestă iacum
ciu prilejul alegerilor de funcţionari locali, cu care ocazie fruntaşi precum G.
Pop, A. Cosma, Gh. Pop de Băseşti înfierează rezultatul campaniei din febiruarie
1905. Un „veto" hotărît este rostit! în )planul congregaţiei comitatense faţă de
acţiunea de „rezistenţă paisivă" iniţiată la indemnul Budapestei, motivul fiind
:1celaşi -, refuzîndu-se astfel participarea în comisia locală de 48 membri care
să susţină exprimarea /boicotului oficial• 5 . Continuă totodată SC'ria de adunări
populare în toamna anului 1905 ca urmare a deciziei Clubului d'ietal ca să se trimită deputaţi în toate zonele populate în majoritate de \români In scopul unei
-:le.pline mobilizări preelectorale. Dr. T. Mihali C'.ste desemnat pentru partea <le
nord-vest transilvană, însumînd comitatele Sălaj, Maria.mure.ş şi Sătmar.
Efortul economic românesc local este întărrit în vara anului 1905 prin înfiinţarea institutului de crc'dit şi economii „Codlreana" în Băseşti, care reunea
i.n conducerea 5a pe fruntaşii m1şcării naţionale, alăturaţi d~riguiltorilor existenţi în
direcţi:a „Silvaniei" din Şimleu şi „Selăgianei" din Jibou, şi servea astfel interesele populaţiei rurale cu facilităţi ofor.ite pentru cumpărarea ori salva.rea minimului de proprietate ameninţat de fisc sau ingerinţa străină, contribuindu-se
aşadar la întărirea păturii mi'Ci şi mijlocii necesare în dezvoltarea .suportului economico-politic a :ampaniei electOlrale viitoare.16
Demersul cultural este validat acum prin paleta manifestărrilor <liverse tematic :ale despăJjţămîntulu<i „Astrei", care numă.ra 3 membri fond:atori, 6 aleşi
pe viaţă, 37 ordinari (avocaţi, preoţi, funcţionari administrativi şi bancari, prop.rietari funciari, învăţători), şi 8 ajutători pentru ca la adunarea generală ţinută
rn Bucium cu data de 6 august 1905, numărul să crească cu 21 membri no'i. conduşi de un ·comitet format din A. Barbolovici, G. Trif, C. Meseşan, V. 0Plcu,
G. Flonta, A. Vie.aş, Gh. Pop de Băseşti şi A. Cosma, rreprezentîncl fil~ala locală
la serbările de la Sibiu prilejuite de inaugurarea Muzeului ~istoric şi etnografic1 7 •
14 Kepvisellihazi Napl6, I, Budapesta, 1905, p. 165, 191, 246.
15 Gaz. Dum., II, nr. 17, 7 mai 1905, p. 4-5; Idem, II, nr. 26. 27, iuli~august
1905, P. 2-3, 4; Idem, II, nr. 4'2, 29 o:t. 1905, p. 3.
iu Gaz. Dum., III, nr. 2, 21 ian. 1906, p. 4; Szil<igysomly6, XXIII, nr. 18, 4 mai
1905, p. 2; D. Stoica, I. P. Laziar, op. cit., p. 1172; V. Achim, în Acta MP, IX, 1985,
P. 406-409; Lupta românilor, op. cit., p. 21-25.
17 Gaz. Dum., II, nr. 29, 30 iulie 1905, p. 4-5; Idem, II, nr. 32, 20 aug. 1905,
p. 5, 6; Idem, III, nr. 11, 25 martie 1906, p. 7; V. Russu, Din activitatea „Astra în
Ţara Sălajului, în Astra, Sibiu, 1987, p. 196.
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In situaţia :înnă.spri:r'ii măsurilor de .deznaţionalizare la adlresa fiinţăTii şcolii
confesionale şi comunale în lim:ba maternă, \:lrsistăm W. activizarea rolului şi menirii îndeplinite de că.tre „Reuniunea Invăţătorilor Români Sălăjeni" şi a „Reuniunii Femeilor Române Sălăjene", care în adunări, prelegeri, conferinţe şi alte
manifestări încearcă să conludreze la educarea politico-naţională a populaţiei
române d'in comitet pentru întă.rirea capacităţii de rezistenţă la orice fel de tentativă de imixtiune prin şcoală sau faptul de c1Jl.tură.1s
Momentul politic de la cumpăna anilor 1905-1906 şi care va conduce la
exprimarea definitivă a românilor din Tranisilvani.a în cadrul alegerilor parlamentaTe din mai 1906, reclamă eforturi sporite ·din pairtea celor din Ţara Silvaniei ·precum şi depăşirea unor neajunsuri trelevate pe tărîm social-economic )i
cultural. Raportul comitelui suprem din 30 august 1906 către ministrul de interne19 conţine date statistice exacte despre situaţia şi capacitatea de acţiune ·a
elementului majoritar în zonă. La punctul prim se enumeră un total de 68 români care fac parte din congregaţia comitalensă: 48 ia.leşi şi 25 virilişti. In categoria celor dintîi se poate observa cu uşurinţă aportul păturii clericale {21 preoţi
!;oi 6 protopopi în raport cu contribuţia reprezentanţilor laici (5 învăţători, 3 avocaţi, funcţionari administrativi, 2 proprietari, funcţionari bancari) plus persoana
influentă a vicarului A. Barbolovici. Schema realizată este edificatoare pentru
stadiul mişcării naţionale rnmâne din Sălaj, aflată Jncă 1sub conducerea elementului clerical. cazul se prezintă aproape identic în analiza făcută prezenţei viriliştilor: un număr de 11 preoţi ii preced pe cei 6 proprietari, 4 avocaţi, 3 funcţionari adminisbrativi şi numai unul singur bancar. Din acelaşi punct 'de vedere
reţine atenţia trecerea in revistă a funcţionarilor şi ofi'Cianţilor români din organismele administTiative ale comitatului, fapt care îngăduie din nou să se compare numărul minim constatat cu procentul major reprezentat de românimea
sălăjeană din totalul locuttorilck. Există astfel trei funcţionari centrali la comitat şi alţi doi în calitate de funcţionari de plasă. In cele 7 plase sînt menţionaţi
circa 13 notari •cercuali, 4 locţiitori şi un scriitor notarial, precum şi numai doi
medici cercuali. In aparatul judecătoresc 1sînt amintiţi 2 judecători şi un funcţio
nar la Zalău, un subjudecător şi funcţionar la Cehu-Silvaniei şi doar un singur
funcţionar la Şimleu. Reţeaua de învăţămînt de stat locală includea 4 învăţători
români şi reprezentantul şcolii elementare subvenţionate de „RFRS". Centrala poş
tală comitatensă avea în compunere doair doi diriginţi şi un agent-picher MAV
români. Numărul minor de reprezentanţi menţionaţi constituie :inică un semnial în
direcţia în care se înţelegea aplicarea trunchiată a legii naţionalităţilor şi a respectării prevederilor altor legiuiri constituţional-administrative. Documentul confidenţial detaliat mai cuprinde şi ireferiri succinte la .sistemul bancar românesc din
zonă20, ia actfivitateta ,,RFRS" şi a „Casilnei: :române" din Şimleu. Sensul culegerii
de date precise şi elaborarea unor materiale pentru anumite rnini.Jstere de resort
se datora recrudescenţei mişcărilor naţionalităţilor în ansamblul Ungariei dualiste,
dintre care se detaşa cu pTegnanţă acţiunea P. N. Român. Confruntate din 1905
cu activismul conjugat româno-sîrbo-slovac, autorităţile de la Budapesta recurg
tot ma!i des la strîngerea de informaţiL utile, metodă încetăţenită deja în debutul
deceniului prim al veacului XX, prefaţatoare a campaniei electorale din mai 1906
şi a strădaniei realizate de A. Huszar in 1907 cu privire la situaţia mişcării naţionale iromâne din Transilvania.
18 G,az. Dum., III, nr. 13. 8 apr. 1906, p. 7; A. Vicaş, XXV de ani din viaţa
„RFRS", Şimleu, 1906; V. Pop, lin Acta MP, 1, 1977, p. 330; I. Muscă, 1n Acta MP,
10, 1986, p. 561.
19 Liste cu viriliştii români pe 190'6 ln Gaz. Dum., III, nr. 3, 28 ian. 1906, p. 6:
Szildgysomly6, XXIV. nr. 1, 4 ian. 1906, p. 3; Idem, XXIV, nr. 4, 25 ian. 1906,
p. 3; Lupta românilor, op. cit., p. 26-29.
20 Date despre „Reuniunea de consum" din Bârsăul de Sus, cu 118 membri
conduşi de A. Cosma, incluztnd notari, preoţi, primari, funcţionari bancari, învăţători, in Gaz. Dum., III, nr. 11, 25 martie 1906, p. 5; menţiuni despre starea
economic-socială 111 membrilor comisiilor administrative de plasă. 14 la număr,

relevă aceaşi deplasare. ln favoarea elementului' laic, tn .Sztlagysomly6, XXIV,
or. 22, 31 martie 1906, p. 3. ·
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„Manifestul clubului parlamentar al naţiunilor română, sîrbă şi slovacă fo
problema icrizei guvernamentale şi pentru noi alegeri patrlamentare" din 12 marli~· 1906 dezvăluie caracterilsticile exploatării sociale şi naţion:ale mascate de Constituţia care oferea naţionalităţilor şi maselor muncitoare posibilitatea iluzorie de
f'Xercitare a drepturilor politice. Documentul citat întrevedea remedierea stării de
lapt existente prin introducerea unor măsuri dÎilltre care se detaşa cea privind
votul universal. Actul programatic în cauză reprezintă un punct de referinţă în
~.curta perioadă în care guvernui 'Coaliţiei venit la putere în 8 aprilie 1906 nu
1zbindeşte în tentativa de a convinge Austria de necesi,tatea extinderii unor indici
ai propăşirii supremaţiei maghi=are în domen•iu militar şi economic. Eşecul patt"ţial
sileşte guvernul .să abandoneze unele proiecte de reforme democratice prin care
sp ~pera amăgHrea maselor populare în pre:ajma alegerilor şi îl obligă totodată s[1
<'apituleze fără condiţii în urma pactului încheiat cu Suveranul. Campania electo1·ală se fixează pentru intervalul 25 aprilie 8 mai 1906.
Angajarea P. N. Român .în 'alegeri cu 'Candidaţi propuşi a ţinut cont de în·
"'·1ţămintele anului 1905 şi de practiC'ile administraţiilor locale, precum şi de în<'l'fcarea de aprnpiere şi mediere sUlrvenită ulterior din partea coaliţiei. In plan
strict local, presa românească, ilustrată în acest caz de „Gazeta de Duminecă" devine suportul unor comandamente politice fixate de conducerea centrală pentru
111 işcarea în ansamblu şi cea din comita tul Sălaj In special. Se continuă in numere
succesive acţiunea de lămulrire a corpului electoral în legătură cu anumite drepturi şi atribuţii, procedura electorală, regulamentul de înscriere, modul de intoc111 i!·e a conteistaţiilor şi se prezintă· partidele şi grupările politice rivale în turneu.
Intrarea ·candidaţilor români în adunălrile preelectorale desfăşurate Jn mediul rural,
'·u precădere, reprezintă acum un unghi modificat de vedere în a trata preparativele ale1wrilor întru sensibiliz.area păturii ţărăneşti, a închegării legăturii cu
•·lementul intermediar alcătuit din învăţători şi preoţi precum şi de confruntarea
tot mai deschisă cu candidaţi'i oficiau21.
Mişcarea electorală a fost reprezentată în comitatul Sălaj de bătălia pentru
\'oturi in oinei circumscripţii cu candidaţii aceaşi de anul trecut şi reprezentî.nd
<'oaliţia în 4 cPrcuri şi disputa dintre Z. Szentkirăly, preot, D. Kovacs, ziarist, ret1·;1s între timµ şi Gil. Pop de Băseşti in Cehu-Silvaniei unde, campania „deloc li11 i~tită" cu c<!4re au fost confruntaţi cei peste 2000 de alegători români a deter111inat comisia electorală să demisioneze şi :alegerea să fie suspendată astfel penl1·u data de 16 mai2 2. Ingerinţa făţişă a autorităţii, practica şi metoda de intimidare
~i represiune nemodificate faţă de 1905, corupţia, şantajul în coroborare cu demoIii I'izarea unei părţi :a elementului intelectual laic şi clerical autohton şi a influenţ;"1rii astfel a unui procent crescut de alegători, absenţa fizică şi mMală a corpu111 i de deputaţi :români invitaţi să participe la alegere au constituit cîteva d'in cauzele care au contribuit la eşecul lui Gh. Pop de Băseşti. Mărturiile publicate în
presă s:au în.serate în 'corespondenţele particulare reprezintă elocvente dovezi acu,;ito;1 "<' ale sistPmului de vot 'ii a atitudinii generale nubrită de oficialitate faţă
d,~ ~ansele de exprimare politică a mandatarului naţionalităţi:i2 3 • Corupţia şi pre21 Gaz. Dum., III, nr. 3, 28 ian. 1906, p. 2; Idem, III, nr. 11, 25 martie 1906,
2-4; Idem, III, nr. 15, 22 apr. 1906, p. 2-5: menţionaţi cei doi candidaţi români, Gh. Pop de Băseşti la Cehu şi ·avocatul C. Steer !Ja Tăşnad; Idem, IUI,
11r. 16, 26 apr. 1906, p. 2: icuvîntarea lui Gh. Pop de Băseşti în cercul electoral
<:cilu Silvaniei.
:ri Idem, III, nr. 17, 6 mai 1906, p. 2-3; petiţi'i de protest înaintate la Minisl1•rul de interne, Comisia centrală de votare, de candidaţi şi preşedintele secţiei
locale electo11ale pentru cercetarea condiţiilor demisiei 'COmisiei electorale
din
<:,•hu Silvaniei, in Szilagy, XXIV, nr. 16-18, apr.-mai 1906, p. 3, 2, 3; Szil6.gy.~omly6, nr. 17-18, apr.-mai 1906, P. 2, 3.
23 Gaz. Dum., III, nr. 19-20. mai 1906, p. 2-3; Szilagy, XXIV, nr. 20, 17 mat
l!lOG, p. 2; Szilagysomly6, XXIV, nr. 19-20, mai 1906, p. 1-2, 3; BCU mss. sertţSr
406/2, f. 84: Fr. Hossu Longin către A. 'Frâncu, 9 mai 1906; Muz. jud. Braşov,
1\rn. Mureşenilor, dos. nr. 340H, act 13143: Fr. Hossu Login către A. Mureşianu,
10 mai 1906; BCU mS&. sertiar 241/1, f. 50: memoriu Gh. Pop de Băseşti, 17 mai
1906; Idem, mss, sertlOr 274/3, f. 1-8: mss. Fr. Hossu Longin despre alegerea de la
Cehu, fără dată; Lupta românilor, op. cit., p. 48-58.
Jl.
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siunea administrati-v-militarră a autori·tăţii comitatense în alegerea din lunile ;,prilie-mai <le la Cehu-Silvaniei sînt menţionate in poziţiile critice adoptate de rătre
deputaţii români în parlamentul de la Budapesta. A. Vaida-Voevo<l interpelează .în
30 mai 1906 în chestiunea neregulilor petrecute în campania de ln Cehu Silvaniei, Şomcuta şi Cfdră.şău; T. M'ihali intervine la l iunie ::u <lezvăluiri de ordin
general, incriminînd abuzurile constatate; Şt. C. Pop completează cu alte date în
dezbaterea din 2 iunie, la fel procedînd A. Vlad in 5 şi 6 iunie cînrl relevă s:1mavolniciile întîmplate în comitatul Hunedoara, acesto:ra adăugindu-se opinia protestatară rostită la data de 4 iulie 1906 de către deputatul bănăţean C. Brediceanu
în legătură cu alegerile din Caraş-Severin~ 4 •

Oricum însă, în pofida nereuşitei survenite în mod cons0cutiv în decurs minim de timp, campania electoral[1 demonstrase şi în comitatul Sălaj
d'1 poate deveni un mijloc eficient de educaţie politică a maselor, reuşind
astfel să se confirme pra1ctic teza repn'zentării prin mandataTii aleşi de
popor, să se generalizeze treptat ideea că activitatea parlamentară interpretată în contextul favorizat de situaţia dată va putea ilustra pe seama
opiniei publice interne şi externe, starea naţionalităţii la nivel global
sau limitat, atitudinea reprezentanţilor desemnaţi s[1 reclame drepturi,
libertăţi constituţionale şi social democratice, care combat şi încearcă să
zădărnicească tentative şi tendinţe îndreptate împotriva legitimei fiinţări etnice.
Declinul firesc dar temporar suportat de mişcarea naţională română
sălăjeană sub aspect politic în urma alegerilor este estompat totuşi de
revirimentul necesar pe teren cultural, potenţat de jubileul aniversării
a 25 de ani de existenţă ai „RFRS" şi a serbărilor respective, dar mai
ales de participarea despărţămîntului local al „Astrei" la Expoziţia naţională de la Bucureşti din vara anului 1906. Episodul cu rezonanţă profundă în întărirea conştiinţei unităţii de neam contribuie astfel la r('activarea opiniei publice prin apelurile lansate la organizare şi particip<ire,
la alegerea delegaţiei şi definitivarea materialului istorico-etnografic destinat expunerii, chiar dacă expresia finală este marcată de interdicţia
guvernamentală. Cu toate .acestea şi dincolo de opoziţia întîmpinat[1 dar
graţie devotamentului unor organizatori precum C. Meseşan, V. Deleu şi
I. P. Lazăr, care reuşesc pînă la urm[1 să aranjeze cadrul vizitei admise
pentru lunile august-septembrie, reuşita parţial dobîndită înseamnă totuşi un cîştig. viabil pentru instaurarea unui climat optim întru impulsionarea capacităţii de organizare şi manifestare a românimii din Ţara
Sllvaniei25 , vizată în mod direct după contactul cu realităţile din patria
mamă şi obligată astfel, legic dar şi logic să se constituie şi impună drept
un bastion de netrecut al rezistenţei naţionale pe multiple tărîmuri în
contextul unei iminente maghiarizări forţate previzibile pentru anul 1907.
24
Gaz. Dum. ,III, nr. 22, 10 iunie 1906, p. 4: Kepviselăhazi Napl6, I, Budapesta,
1906, p. 54-59; 67, 68; 88, 90; 114, 116: T. V . .Păcăţian, CartPa de Aur, VI II,
Sibiu, 1915, p. 278-280. 296-297; despre implicaţiile depoziţiei lui Alex. Vaida
Voevod, vezi DGAS, mf. Ungaria, rola 86, cadre nr. 301-302, 304-305, 317-329,
393, 396; Lupta românilor, op. cit„ p. 58-61.
25
Gaz. Dum., III, nr. 2, 5. 6, 23-26, 28-31, 33-34, 37-38, 1906: C. Mese~ianu.
Pe vedere la fraţii de dincolo, Şimleu, f. a.; I .. Muscă, în Acta MP, 10, •1986, p. 504;
G. Beldeanu, &tra în viaţa spiritwală a Sălajului, în Astra, Sibiu, 1~7. p. 165;.
Lupta românilor, op. cit„ p. 132-133; BCU mss. 4644: mss intitulat „La expoziţia
din Bucureşti în anul 1906", autor Fr. Hossu Longin.
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1ndrăznim să emitem ipoteza că sursele documentare edite şi inedite
fructificate în studiul prezent cu privire la dezvoltarea mişcării naţionale
române din comitatul Sălaj la mijlocul deceniului prim al secolului nostru, contribuie la ilustrarea convingătoare a aportului reprezentat de elementul local autohton în concertul mişcării naţionale române de pe cuprinsul Ungariei dualiste într-o perioadă de timp scurtă dar extrem do
frămîntată din punct de vedere politic. Demersul întreprinderii de faţă
va fi în continuare întregit cu cercetarea altor aspecte legate de existenţa
!;ii acţiunea românimii sălăjene pe traseul anilor 1906-1910, deosebit de
importante în devenirea de ansamblu a P. N. Român şi mişcării românilor
din Transilvania, aflate în plin proces de manifestare a activismului social-economic şi politico-cultural.

STELIAN

MINDRUŢ

ANEXE.
1. SZILAGY VARMEGYE
FOISPANJA
Zilah 1905 11. 6.
Igen tisztelt

Bătyărn

Uram!

Nagybccsu soraira val.aszolva sietek megnyugtatni, hogy măr azok vetele
eli:itt napokkal elobb megtettilk az intezkedeseket hogy 16-i p6tvălasztăsra cpen
annyi katonasag rendeltessek ki mint az elso vălasztăsra volt. Ta:rtom az igaz·
săgnak annak kijelentcsevel,
hDgy tuls6 oldaili<6d tebt senki nialam ia ·katonasâg mellâzese irănt lepeseket. De hiăba is tett volna, mert szilărd elhatăroză
sorn, hogy mint a tobbi vălasztasnak, ugy ennek is tOrvenyes lefolyăsăt tOlem
telhetoleg biztositsam.
A vălasztas elnokenek Di6szeghy bar6nak szemelyisege es hivatal'i allăsa is
teljes gar.antia hogy ott a vălasztăs eredmenyenek meghamisitasăra elrâszak alkalmaztathatni nern fog. E tekintetben tehăt kedves Bătyam nyugodt lehet es
vala~ztoit is megnyugtathatja.
Egyebkint foga.dja kedves Ba·tyam szives iidvozletem kifejezeset me!lyet vagyok tisztelO occse Kaizler Gyorgy.
(Tr:ducere:)
Mult stimate bade domnule!
Mă grăbesc să răspund :rîndurilor preţioase şi să vă lini~tesc că încă înainte
de primirea lor cu cîteva zile •am luat măsuri ca la alegerea suplimentară din 16 să
fie t!rimisă tot ama armată ca şi la prima alegere. Am credinţa în adevărul afirmaţiei aceluia că din partea adversă nu a intervenit n:imeni oa să ne dispensăm de
armată. In zadar ar fi făcut-o însă, fiindcă convingerea mea fermă este că, la fel
ca şi la celelalte alegeri să asigur pe cît se po:ate desfăşurarea legală a acesteia.
Persoana şi funcţia administrativă a baronului Di6szeghy, preşedintele alegerii este o garanţie completă că nu 1se va aplica for~a la falsificarea ~ezultatului
alegerii. In această privinţă deci, iubite bade, poţi fi liniştit şi îi puteţi calma şi
pe alegătorii dvoastră.
Altcum primiţi iubite bade exp:resia complimentelor mele sincere {;U care ră
min stimător frate Kaizler Gyorgy.

BCU mss. sertar 241/1, f. 52./
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2. Dr. Liviu Lemeny
advocat
Sibiu, strada Măcelarilor nr. 14

Sibiu, 6 II. /1/905

Ilustre domnule!
ln urma preţuitei scrisori din 3 ). c. nm on6rea aţi răspunde că suma disponicare se află acum la mine face cor. 127.48, adec[i t6te veniturile admin'istrate
de mine fa: cu ziua de azi cor. 8708.12 iar t6te ieşitele cor. 8580.64 =rest cor.
127.46. Cotilsaţiuni nu au mai inttrat de la nimenea de când ne am întâln'it. Datoria
la Mezogaz;dasâgi Bank •cu finen anului 1904 a fost de cor. 4720, de atunci a mai
crescut cu 60;0 cametă din 1 I. /1/905 de la cor. 7706 aşa dară prin finea lui februar
cam cor. 7706, pentru achitarea totală a datoriei ar trebui deci suma de circa cor.
4700 fiecare, apoi mărunţişurile, cari mai sunt să intlre dintre nisce pretensiuni precum şi cotisatiunile restante ar reduce suma acesta. Socotela minutiosa sunt gata
esă dau în orice moment, p6te când ne vom întruni să finalisăm licuiclarea.
Vă doresc din inimă succes pre ziua de, 16 l.c. şi sper cfi ve w1 ·îndeplini
speranţa mea, tot va fi bine ca pre lângă tineri, escepte dl. dr. Mihiili, să fie şi
cineva din garda veche, numa·i de ar cam asculta acei domni. La Sas-Sebeş eu am
fost 'Candichatul naţional, .a t'rebuit să mă conformez pretensiunei conducătorilor de
a:olo cari spereau in isbând[i cu mine, lupta a fost frumoasă, nici un alegătoriu
·român nu a votat cu guvernul, dar totuşi am căzut, căci administraţia cu comitele
suprem în frunte. care mai multe zile a petrecut în Sebeş, i-a succes a f,ace pre
vreo 30 de români, amploiaţi, notari, crîşmari şi traficanţi de s-au abţinut şi aşa a
bitruit Hieronymi cu 27 voturi, într-adevăr lucru mare şi frumos era da'Că puteam
trânti chiar pre acel Hieronymi. P6te dacă nu eram bolnav îmi su:cedea tăt trântere aşa Jnsă numai chiar vorbirea de program am fost acolo, piciorul e aproape
vindec.at şi merg acuma pe afară, dar încă tot trebuie să-l t'in legat.
Dorindu-vă incă odată învin~re sunt al Domniei Voastr-e cu distinsă stimă llevotat Dr. Liviu Lemeny.
bilă

1

I BCU mss. sertar

242/6, f. 10/c,/

3.
Din închisoarea de stat
la 18 februm- 1905

Vaţ

Iubite bade George!
Cu inim~ cea mai curată m-am rugat mier:mri toată ziua
vă ocrntească la !alegeri: şi să vă ducă din isbândă în iisbândă!

la A:totputernicul i;ă
A:um citesc în „Tribuna" că a curs· sânge ~a Cehu şi acel sânge sfânt a fost al Domniei Voastre. Din
momentul cum am citilt aceasta am zis intru mi.ne: Dumnezeu ţi-a a">culrtat rugi1mintea nu a lăsat să fie omorât iubitul teu bade George! La Maica plreacuratf1 mi-am
fost indrep~at suspinele sufletului şi ea ve a mântuit de o atrocitate şi mai mare.
Mare mi e supărarea pentru suferinţele cari vi ,le adaugă mereu c.a111ali:a ca:re
nu are nici Dumnezeu nici fllmanitate. De aici Îlllcolo las să vOTbeas:ă 'istorii<&!
Vă salut cu respect şi iubire nespusă al Dvoastre cu stimă distinsă şi admi!I'aţiune Dr. Cassiu Maniu advocat, prisonier de stat în a unsprezece lună.
(BCU coresp. G. Pop de

Băseşti,

voi. II, f. 94-95.)
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la 19 Faur 1905,

~t.

n

C. Ilustre domnule!
Sălbăticiunele comise faţă de conducătorii şi padnicul popor român la alegerile de ablegat din Cehul-Silvaniei, la 16 l.c. au produs o consternaţie ne m,ai
pomen'ită ~n inima fiecărui om de bine. Infierăm cu toată puteirea cuvântului acelea agresiuni ruşinoase şi laşe la cari aţi fost espuşi acum în secolul al XX-iea,
sub era alegerilor dietale pretinse „libere şi curate" a constituţionalismului unguresc! Lovitura parului barbar de pre măreaţa-vă frunte o va şterge sărutul recuno~ti nţei ~i a admiraţi unei a acelui batjo'Cori.t popor, pentru binele căruia Dvocistră,
llustn• domnule, v-aţi jertfit bunul şi acum mai de curând vi s-a poftit chiar sângele nevinov.at! Svârcolrrea s:ârboasă şi ele compătimit a duşmanului înseamnă
resărirea zorilor invingerci cauze·i sfinte şi drepte a poporului de secoli împilat
Rogânclu-vă, Ilustre stegar a ne primi eispresiunea nemărginitei bucurii că
bunul Dzeu v-a părăsit integritatea personală / .../, ve urăm mulţi-mulţi ani de
luptă droică ş·i vă asigurăm că sub steagul arborat ele Dvoastră spre binPIP poporului române.se, neclintiţi ne vPţi afla şi pre noi împreună cu cele.a tr<>i milioane de români, cari 'CU :respiraţie reţinută, - conştii de sfinţenia cause'i lor
aşteaptă isbândă sigură şi dreapta resplatii a lui Dzeu!
Cu Domnul sfântul numai înainte!
Alimpiu Barboloviciu vicariul Silvaniei; A. Cosma, Mar~a Cosma, Emilia Mi1rcuş,
AugUrStin Măr:uş, Dlr. C. Meseşianu, Adela Meseşianu, Veronica Boroşu, Eugen
Boroşu, Avram Dragoş preot gr. cath. r. al Cristelecului: Simeon Barboloviciu, Eugenia Barboloviciu, Helena Iul:ia Hendea, Vasiliu P.app, Silvia Chirilă inv.: Georgiu
Ardeleanu inv.; Ludovica Orosz, Suna (?) Bedescu, Gavrilu Trifu, Teodoru Alesiuteanu, Simcon Oros învăţăLor în Şimlleu; Ilenuţa Alesutianu, Ecaterina Oros
Amalia Oros, Rozalia Chis, Io.an Vidu, Flore Chereches. George Menger, Flave
Ardelean, Niculau Ardelean, Ilanar Ambrus, Flave Ambrus, Petru Ardelean, Teodor Kriszte, Ana Ardilean.

(BCU mss. sertar 241/1, f. 53.)

5. -

Dr. Liviu Lemcny
advocat
Sibiu, strada Măcelarilor Nr. 14.
Sibiu, 19 II./l/905
Ilustre domnule!

Stimate

şi

iubite badea George!

Cu ·indignare şi cu întriistare mcire am cetit eri şi eu depeşa Dtale adresată
dlui P. Cosma despre ti'Căloşiile comise faţă de Dta şi alegătorii Dtale, sper că deputaţii noştri vor şti de datorinţa lor şi vor griji oa acest caz să fie cumsecade înfierat şi cei vinovaţi să fie traşi la răspundere, ca să nu se ivescă realitatea la
care vom ajunge încă p6te că, ca noi să ne facem dreptate cum ştim, dacă cei
chemaţi nu vor voi.
Vă doresc din inimă oa în -curcnd să vă recâştigaţi venjosia cea veche la care
dorinţă cu t6tă inima să alătură şi soţia mea ba familia mea întreagă.
Primiţi vă -rog asigurarea deosebitei mele stime şi consideraţiune cu care
sunt al Domniei Voastre devotat Dr. L. Lemeny.
(BCU mss. sertar 241/1, f. 55.)
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6. Bii10rP.ana
Oradea-Mare

Oradea-Mare, 19 Februa1·ie 1!105
l'r('a scumpe na.~ule'

Veste de necrezut că banda bestială sub scutul şi paza semenilor sei a atentat
nu numai contra dreptului constituţional a legătorilor Dvoastre ci a săvîrşit un atentat josnic ~i chiar contra prsoanei Dvoastre. nouă şi tuturor românilor de bine, atât
de scumpă ş·i aşa de adânc stimată, ne revoltează până în adâncul sufletului nostru.
Ne doare foarte mult oeă cruda soartă după o viaţă petrecută înt're atâtea lupte
inălţăto.are pentru 6Cumpul nostru neam nici acum. la adânci bătrîneţe, nu v-a
cruţat cu suferinţele ce aţi îndurat şi acum dacă a fost aşa scris în cartea sorţii,
ca atentatul bestial să se facii, ne rftmâne nu mai singura mângăie're, că scumpa
Dvoastre viaţă nu e periclitată şi ne nutreşte firma speranţă, că în scurt o se ve
vedem clef)lin sănătos .spre bucuria întreg neamului românesc. care ve încunjură
cu atâta dragoste şi nu poate avea destul dispreţ pentru josnicii atentatdri. Ve dorim clin inimă ct-a mai grabnică reînsănătoşire deplină.
Scumpii mei copilaşi auzind vestea atenta.-ului au început să plîngă cu
amar şi mai ales pe Viorica abea o am putut mângăia, a trebuit să-i spun că avem
telegramă de la Dvoastră, că nu vi s-a întimplat nemica; aseară apoi copilaşii
neîndemnaţi de nimenea, numai ei din iniţiativă proprie s-au rugat la Dzeu pentru „nănaşul badea Gedrge'· şi bunul Dzeu va asculta rugăciunile lor, a celor nevinovaţi.

şi

Ve dorim cu toţii din adâncul inimei noastre cât ma'i grabnică
sum al D-voastre adânc stimător şi iubitor fiu: Dr. Coriolan Pop.

reînsănătoşire

(BCU mss. sertar 241/1, f. 56.)

7.

Budapesta, la 22 Februarie Hl05

Mult iubite bade George!
Sum ·in Brest<1 de trei septămâni în cause familiari venit cu soţia şi copii.
Aici am înţ0les despre b'rutalitatea cu care ai fost tractat Dta, care mai puţin ai fi
putut fi aşteptat aşa ceva, după trecutul Dtale, după posiţia Dtale şi după modul
cum ai tractat Dta cu ei! Ruş·inea .secolului şi politicei unguresd. Memento poporului român! Document clasic viitorului ş'i is'1:oriei ! Şi dovadă des.pre calmitatea conducătorilor români care nu şi-au perdut calmitatea nici la acest argumentum ad
hominem <il dragoste·i unguresci şi nu au •rcspuns cu dinte pentru dinte.
SpPr şi rogăm pre Dzeu se nu fie drepte veştile că iubitul badea G0orge ar
fi a<:;a cll' rt'U lovit de trebuie se z.a·că în pat şi încă timp mai îndelun1li<1t. Sperăm că
cât ele îngrabft vom vedea pre presiedintele poporului român în persoană timbrând
în Dieta ţărei mândria ungurească! Noi am venit la Bpesta numai pentru vreo
5-6 zile încă la începutul lui februar ca se consultăm medici în un morb al fecioriului iubitei mele soţie. Şi din 5 zile s-au făcut trei septămtni şi încă nu am
ajuns ca să patern merge încă acasă. Mi s-a îmbolnăvit soţia de influenţă, nu a
scăpat ea şi am 'Căzut şi eu în ea şi acum ambii stăm sub sequestru medical judecaţi la arest de chilie. Ne simţim deja mai bine şi sperăm că o se putem merge
acasă în vreo trei-patru zile.
Dorindu-ţi iubile bade George însănătoşire grabnică şi tăria de mai înainte
ca se poţi duce la rezultat norocos campania începută spre binele neamului şi spre
onoarea Dtale şi a consorţilor, al Dtale devotat Dr. Dumitru Ciuta
(BCU coresp. G. Pop de

Băseşti,

vol. I, f. 77-78.)
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8. Advocat Dr. Pap Gyi.irgy

Ogyved
Zilah . 1/905, li.
Iubite bade!

In medias res: Nagy Karoly venind la mine zice că pate se fi fost iniţial
cort<''j din partea lui Dr. Nadudvary, fiindcă pe el l-a rogat protonotairiul Halmagyi,
Li.irinczy şi Hirey Feri se mergă în Ceh se corteşească şi se fie fruntaşiul corle)ilor,
ln~e cu fi~panul în privinţa acesta n-a vorbit. Precum îmi spune aceste el, că martore tot<' ll' pote dovedi şi adeveri. Că Hiry şi Halmagyi numai într-o frasie VPche
a vo:·bit, Lorinczy i-a spus bat in crişmă.
N-am aflat de lipsă se iea a::t de la el cu atât mai vertos că el mai mult
de corteş ar fi fost chemat, inse verificând e gata se subscrie dechiariatiunea făcută
!/i poftită. De de fruntaşi pe lung a dechiariati ne ve rog se binevoiti a me incunoş
tiinţa.

Azi i-am trimis lui badea George protocolul de votare de la alegerea din Ceh
din care se pote dovedi că au votat f:.i oameni marţi, se pntc vedea că mul\i dintre
oameffii lui badea George au votat pt> Bornemissza, fireşce din silă.
I-am trimis şi câteva date, mai vârtos la păzitul alegerilor prin geandnrmi.
Ce va fi nu sciu, însă se aude că spir'itele în jurul Cehului sunt pe-;tl' mesură
agitate şi că inteligenţei i-e !frică nu cumva >Se erumpă ceva tulburare Î:1;tre popor
Cu totă stima Dr. Pap G.
(BCU coresp. G. Pop de

Băseşti,

voi. II, f. 190.)

9. Alexiu PO"col de Lozna Mare
Nagybanya Bor;Jatak
Valea Burcutului, 25 II., 1. ;105
Iubite bade!
Cu durere am luat la încunoştinţie întâmplările din Ceh. Dumnezeu ve Yindece ranele care au străbătutu şi în inimile nostre. Da ce se ne facem dacă sălba
tiC'ii au ajuniS până acolo că .au îndrăznitu a rrăd.ica par asupra capului acelui care
11 avpm noi mai scumpu şi pre care provici<'nţia devină ni-l ţine intre noi ::a să
ne incurajeze spre a ne lupta în ţiara acesta bătută de Dzcu ·cu şovinismul cel
fără de culme rungurnscu (... ). Nu-i cu pu'tinţie ca Dumnezeu colu atotputerni::u
care fare minuni să nu-'i f.acă de minune că stau să sară din pele. Dumnezt'U şi
Tatăl celu cerPs:: se ve vindece ranele. Ear pre cei crn-e au ·cutezatu se lovească
fn acela care îl avem atâta de scumpu şi pentru care mulţumim providenţiei de vină
că ni l-au datu în mijlocul nostru ca capu şi aparatoriu a naţiunei nostre, cu inima
plină de nobleţe cari de mult ori au versăt lacrimi crude vedindu pericolulu cel
apăsa pre scumpa naţiune şi nu pre acesta: va se di::u asupra acestuia a redie.atu
pumnalul miserii aceia cari au avutu cutezanţi.a acesta selbatică se-i facă Dumnezeu ele minune la lume.
Incă odată îndurare de la Tatăl celu cerescu, -cele mai bune şi rugându-vă
ca câtu mai îngrabă se vă potu saluta şi primi cu braţie deschise în modesta mea
casuţie în deplină .sănătate, uitându tre:utul şi placeri gustându! Remanu
Imbrătiooindu-ve şi sărutâindu-ve pe mânile a Dta.le ·fiu .~i nepotu Alexiu Pokol
(BCU mss. sertar 241/1, f. 66.)
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Neusatz (UjvidC:·k), 23 II./1/905
10

Lieber alter Freund!

Ich v.1ar entsetzt als ich in der Zeitungen gelesen habe die Barbarie wel/che/
bei dcr W/ahlcn/ vorgekomrnen sind. So etwas ist unerhfut und kiann nur unter
Barbaren vorgekommen.
Ein Serbe hat uns aUIS der „Tribuna" în Arad iiberisetzt den Vorgang und wiT
haben der iiber einen Artikel gesprecht (?). Ich iiberfunde die Beilagene % dar
betreffende Numer des „Branik".
Ich hoffe <las du schon geheiilt bi.st. JedenfaUs rniissten dir gewahlten rumanischcn Abgeorderten diesen unerhoerten burbarischen Fall im Szilagy-Cseh vorbringcn.
Mit herzl'ichen Griisse, dein Freund Dr. M. Polit Sehr. Hochwohlgebm·encr
Herrn Georg Pap de Băsesci in Szilcigy-Cseh
(Traducere:)
DT1agă

prietene în

vîrstă 1

Am fost speriat cînd am citit în ziare despre barbariile care s-au intîmplat
la alegeri. Aşa ceva e de necrezut şi poatea avea loc numai sub barbari.
Un sîrb ne-a tradus desfăşurarea din „Tribuna" din Arad şi nO'i am convorbit
pe marginea unui articol. Descopăr peste tot suplimentul referitor al numărului
din „Branik".
Sper că eşti deja vindecat. Deputaţii româl1'i alP~i trebuie să dovedească neapărat cazul acesta de barbarie nemaiauzită în Cehu-Silvaniei.
Cu sărutări sincere al tău deplin prieten Dr. M. Polit.
Dsale, distinsului şi preamăritului domn George p.ap de Băseşti în Cehu-Silvaniei.

(BCU; coresp. G. Pop de

Băse.~ti,

vol. II, f. 198-199.)

11. Dr. Liviu Lemcny
advocat
Sibiu, strada Măcelarilor Nr. H.
Sibiu, 4 III/1/905.

Ilustre domnule!
Comunicându-mi dl. P. Cosma avisul Dvoastră încă în 24 II. am ridicat suma
de cor. 4700 şi adăogînd de la mine încă cor. 115.37 am dispus prin
„Albina" de s-a plătit la Mezogazdaisagi Bank" din Cluşiu restul cellor doue datorii cambiale întru totala achitare a acelora. Răspuns încă nu am primit. Acum
mai există vreo două datorii neinsemn,ate de vreo 50-60 cor. ivite ulterior, dar mai
esistă şi unele pretensiuni active pre 'Cari voiu încerca a le încassa pre cale judecătoresca. Am dispus şi despre aceea ca să să trimită dlui Dr. Iuliu Maniu la Blasiu colecţiunea necompletă a •• Tribunei" cumpă11ată de dlui cu 250 cor., sper că va
trimite banii. Din cotisaţiune nu a mai intrat nimic.
Tare mă tem că puţin veţi pute reprimi din suma de tot considerabilă pre
care o aţi jertfit pentru salvarea onorei nationale. Intru adevăr şi temniţă şi mii
de corone şi sânge roşu văr$lt, - mult, f6rte mult de la un singur om-, cu atât
mai mult, oeând comparăm cu alţii aşa numiţi martiri cu gura mare. Sper şi doresc
asignată
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că rănile au trecut şi că voiu ave fericirea .să ve văd la adunarea generală a
,,Albinei" când apoi ve voiu rnporta mai pre larg.
Primiţi ilustre domnule asigurarea stimei mele celei mai distinse cu care
rămîn al Dvoastră sincer devotat Dr. L. LemC:'ny.

(BCU mss. sertar, 242/6, f. 10/a.

12.

Iubite bade George!
Din închisoarea de stat Vat
la 12 martie 1905

Am primit suma de doue sute coroane. Ve mulţămesc pentru o faptă atât de
care dovedeşte virtutea cea adevărată şi prudentă. Numerii din ziarul
I!:. Kultur ve rog se ii reţineţi pentru Dvoastră. Eu azi mi am procurat din nou acei
numeri escelenţi. Dacă veţi fi deplin sănătos binevoiţi a•.mi scrie mai pre larg cum
v-a plă'Cut tractatul despre patriotismul adevărat.
Eu acu1111a nu pot scrie nimic pentru publicitate jurnalistică. Cu toate că aş
ave ceva observaţiuni cu privire la datorinţele acelor cari au fost aleşi de dPputaţi
din partea noastră. Nu şi ia nici unul dintre ei osteneala se ia condeiul în mână
se publice 1articoli, studii, conferenţe cu privire la starea actuală. Iar în parlament
abia vor ajunge la cuvent. Me tem că se vor arâta de 'Ceva poltroni :în loc de
bărbaţi consumaţi politicii.
Mare mi e supărarea şi din motivul acesta că ,s-a zădărnicit alegerea de la
Cehu. Şti bine Jjadea George ce ne lipseşte noue, prin urmare cred ferm că mi va
da dreptate. Cu sănătatea stau escelent. Mai am îndărăpt şese septemâni. Atunci
voi grăi şi eu ceva despre politică şi bărbaţii noştri politici. De trei luni ţine
criza şi toţi tac! Ce vor zice alegătorii?!
Prmiţi -cele mai dul'Ci salutări din partea mea. Al Dvoastre forte iubitor nepot
Dr. Oassiu Maniu.
generoasă

(BCU mss. sertar 242/6, f. 11.)

Tăşnad,

14 martie st. n. /1/905.

13.

Ilustre domnule!
Inima ni se revoltă, tot eul ni se cutremură, când gândim la rele petn':::utc la
alegerile de ablegat din Cehul-Silvaniei, când gândim la selbiHiciile sevârşite faţă
de Dvoastre, faţă de bunul şi pacinicul popor român. Cu indignare nemaipomenită
luat-am act despre brutalităţile comise chiar d·in partea acelora, cari în primul
rând chemaţi erau, să fie păzitorii şi susţinătorii ordinei şi păcei ... Nu aflăm cuvinte prin care am putea de pe deplin espansiune scârbei şi dispreţului nostru faţă
de aceia, cari fă:::îndu-se călcători de lege, sugrumat-au dreptatea şi adevărul, faţă
de 1aceia cari în orbia lor cutezat-au să-şi ide rolul de „bandiţi" în această eră
poreclită de „constituţională" . . . Simţul nostru 'de dreptate imperative pofteşte ca
criminalii să primească pedeapsa cea ma'i severă! Şi ca buni şi adevăraţi cetăţeni
nid pe un moment nu ne indoinl că figuri1le adinini1strati1ve, oare avut-au -cuitnanţ.ă
ca paragrafi legei electorale să îi inlocuias'Că .cu puşti, suliţe şi părânge de fer, ca lepădăturile şi pleava cetăţenilor cari îndr&snit-au să atace în mod blarbar bravii
alegători români, ba chiar să vă vulnereze şi pe Dvoastre -, vor să primească pedeapsă conformă iJSprăvilor lor ticăloase. P~deapsa legei să-i ajungă! Mâna lui
Dumnezeu să-i bată Ilustre domnule! lngroziţi 'am primit ştirea că cei rânduiţi să
conducă alegerea v-au dat de pradă chiar şi,· pe Dvoastre hoardelor prăpădite, ba
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şi la aceea ca prin un spur2at rhip de lut viaţ'a scumpă să vi se
de mărire şi laudă am trămis la tronul ceresc când am primit
n-a lăsat ca becisnicii să-şi ajungă scopul lor bestilal. Şi deşi ră
cânpul de luptă, vă asigurăm că fipcarP picur de sânge versat
pentru clrcpturilc noastre a stors pe de-o parte mii şi mii de lacrimi de bucurie din
02hii fiecărui român de bine, văzând -cum mâna Tatălui ceresc n-a lăsat ca să ve
~urme viaţa scumpă, ear pe de altă parte sângele versat va fi întotdeauna un memento, un impuls puternic pentru noi în lupta titanică ce o avem să o purtăm
pentru biruinţa noastră naţion•ală, din care luptă şi de aci încolo cu puteri îndoite
voim a ne lua şi noi partea cinstită.
Bunul Dumnezeu să vă deie tărie şi potere ca să poteţi conduce corabia neamului nostru şi de aci încolo cu bărbăţi<', zel şi abnegaţiune şi -ca să ajungeţi
vremea când şi românul va potea zice c<I este liber în ţ~ lui
Să trăiţi la mulţi ani fericiţi!
Românii din părţile Eriului.

chiar au conlucrat

stingă. Ro,qăţiuni
ve~tea că Domnul
masa-ţi rănit pe

{BCU mss. sertar 241/1, f. 68.)

Viena, 14 111./1/905.
14.

Ilustre bade George!
Avem aici în Viena doue societăţi româneşti anume: „Clubul român" şi
„România Jună". „Clubul român" are mai mult un character universal social.
Aranjază varb. escunshmi şi ema o petre2l're. Aici se întâlnesc consengenii din
România, Ungaria, Bucovina şi Macedonia. Regret 'Căci n-am putut lua parte în
erna acesta la petrecerea „Clubului român" şi nici la convenirea socială a „României June" fiind deja de iamendouă ori în serviciu la aarda imperială! „România
Jună" constă mai ales din studenţi universitari. Tot la doue lune au o convenire
socială undp se înţelege de sine tema politică domineză. Discursuri, multe vorbe
şi fapte puţine! Nu se află barem unul care se informeze prin presa germană
austriacă asupra chestiunii române din Ungarila? Recerinţele şi nevoile noastre eul
turale etc. faţă de şovinistul regim maghiar? Precând maghiarii de presente lucr,•ază cu o mundt forţată dâ-ndu silinţa de a convinge Austria prin o serie de
articoli în pres.a gPrm<JJnă şi cehă asupra necesităţii 1recer.inţelor kossuthi.ste ea:r
din partea nostre nu se află voce care să protesteze! Nu din ziare ci d"in epistola
care am primit-o alaltăieri de la iubiţii mei părinţi am auzit despre terorismul
nemaipomenit la alegerea din Cehu! Ce corupţie şi canalie?! Sum revoltat în simţă
minte! Ear badea George ilustru neobositor şi mare luptător a românismului, tot în
fruntea ostaşilor! Luptând şi la bătrâneţe, expunând şi scumpa sa viaţă! Faţă de
ac„st spirit eroism ar fi o vătămare se ve condolez, ci din 'Contră! Eu vă gratulez!!
Martirii se înmulţesc şi Cehul va fi resbunat! !!
Serutând mânile Domnei Elena cu drag, remân cu profund respect
Amos Reut.
(BCU mss. sertar 2-11/1, f. 67.)

15. Dr. Liviu Lemeny.
advocat
Sibiu, strada Măcelarilor Nr. 14.
Sibiu, 4 VII. /L/905.

Ilustre domnule!
Epistola Dvoastră din 27/6 a.c. scrisă din Carlsbad dlui P. Cosma. numitul
domn mi-a predat-o mie, eu imediat m-am presentat l!a căpitanul de poliţie, care
mi-a spus că apelul Dvoastră a sosit acolo, apoi m-am dus la vicecomitele şi l-am
rugat să fie cu dreptate şi equitate, ceea <:e 0aces~ mi-a promis cdt ~ putea.
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Eu cred îns[1 că vicecomitele va întări simplu sentinţa primă, pentru. ::ă v-am
informat că procedurn s-a intentat direct la ordin ven'it nemijlocit de la guvern,
ba sciu că comitele suprem anume s-a dus la Bpesta pentru •a exopera sistarea procedurii, însă fării succes.
Un eventual succes favorabil s-ar putea aştepta numai în instanţa a treia,
la ministeriu, da-că conste11aţiunea politică s-ar desvolta astfeliu, ::eea ce încă abia
e de prevăsut, trf1im în timpuri miserabile şi noi suntem slabi ...
Sper că în scurt veţi binevoi a veni la Sibiu cu dl. R. Patiţia să vedem cum să
terminăm cu lichidarea „Tipografiei".
închei dând espresiunea celei mai distinse ale mele stime şi consideraţiuni,
al Dvoastre devotat Dr. L. Lemeny.
(BCU msse sertar 242/6, I. 10/b.)

THE NATIONAL MOVEMENT OF THE ROMANIANS FROM
BETWEEN 1905-1906. II.

SĂLAJ

COUNTY

(Summary)
This material follows the analysis of the evolution of the national movement of
Romanians from Sălaj between the Memorandum and the National Conference from
Sibiu (January 1905). ln the introductory part the iauthor presents basing on a 1-arge
record office and newspapaer written material, the social, economic and culture
state of the Romanians from Sălaj concerning the electoral carnpaign. Then the
author dealt with the very moment of participation in the elections from CC'irn
SilvaniPi and the effect of the defeat on local plan also caused by the developpment
of the local national Romanian movement. Th<' author also inclucles în this paper, the
politica! evolutions and the participation of Romanians from Sălaj at the electoral
campaign frorn 1906.
Based on re-cord office and newspapaer written data, the author deals with
administrative steps of the autorities which are the mean causes of deieat in April
ancl May at Cehu-Silvaniei.
In the final part of the paper, the author speaks about the meaning of the
Romanian local contribution concerning the electoral campaignes and the cleveloppment in cultural and economic plan of the movement.
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„GAZETA lNVAŢ.ATORILOR"
DIN ŞIMLEUL SILVANIEI ŞI IMPLICAŢIILE EI
POLITICO-NAŢIONALE. 1912-1914
Printre puţinele publicaţii româneşti de specialitate, ce apăreau, la
înci:'putul secolului al XX-lea, în Transilvania, un loc aparte trebuie rezervat „Gazetei învăţătorilor", de la Şimleu Silvaniei, ale cărei prime
slove puteau fi citite, cu 75 de ani în urmă, în ziua de 6 octombrie
1912, prin grija unui entuziast şi curajos grup de dascăli, în frunte cu
Ioan P. Lazăr, devenit redactor .,principal", şi Simion Oros, secretar de

I

redacţie.

Incă din articolul program, intitulat Sus steagul fraţilor învăţători,
~·8m înţelege înaltele scopuri
pe care această prestigioasă gazetă le-a
urmărit, şi anume: organizarea sub un steag comun a tuturor învăţă
toriloir, fără deosebire de confesiune, susţinerea organului de specialitate
al breslei învăţătoreşti, ca o gazetă independentă, „care să fie nemijlocit expresiune a opiniei publice învăţătoreşti"; caracterul militant pe
care gazeta şi-l propune în sprijinirea intereselor legitime şi drepturile
stabilite prin lege ale învăţătorilor, demascînd abuzurile regimului dualist austro-ungar „în dauna învăţămîntului poporal şi a învăţămîntului

român [în general n.n.], (... ) nizuind a-l ridica la nivclul timpului în
care trăim"1.
După aproape doi ani de susţinută activitate, „care a depăşit cadrul
di:dactic-metodic şi a cuprins un cerc variat de probleme privind activitatea învăţătorilor români din! Transilvania"2, începînd cu 1 ianuarie
1914. „Gazeta învăţătorilor" se transformă în societate pe acţiuni, „cu
scopul ca să putem îmbogăţi conţinutul ziarului şi, unindu-ne cu toţi(i)
sub un steag, să putem lupta cu mai multă putere în contra tuturor neajunsurilor ce le vom întîmpina" 3 . Şi neajunsuri au fost destule, cel mai
mare fiind însăşi desfiinţarea gazetei, pe la mijlocul anului 1914.
A reuşit „Gazeta învăţătorilor", în scurta-i existenţă să materializeze, cel puţin în parte, ambiţiosul program pe care şi l-a propus? Putem răspunde, încă de la început, că programul propus nu numai că a
fost realizat, în limitele totuşi posibile ale unui regim opresor, dar prin
varietatea tematicii abordate, prin competenţa, îndrăzneala şi orientarea
politico-naţională de care redactorii şi colaboratorii acesteia au dat dovadă, aceasta a şi fost, în numeroase domenii. chiar depăşit. In cele ce
u.rmează vom aduce, în sprijinul afirmaţiei noastre, cîteva dovezi concludente, fără a avea pretenţia de a le fi epuizat.
1 Gazeta invăţătdrilor, organ didactico-politic oal învăţătorilor români din
Ungaria, anul I, nr. 1, Şimleu {Sz'ilagy Somlyo), duminkă, 6 octombrie an. 19112,
· 2 V. Popeangă, Presa pedagogică din Transilvania 1860-1918. Bucureşti, 1006,

p. 245-251.
3 Gazeta

invăţ;itorilor,

anul III, nr. 1--:2, 1914.
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V. Achim

Un prim domeniu asupra căruia regimul dualist austro-ungar a emis o !'erie
de legi: şi dÎISpoziţii discriminatnrii, în scopul unor aşa-zise „reglementări", a fost
cel al şcolii şi al b•isericii româneşti, două instituţii străvechi, cu un oarecare
grad de autonomie, în cadrul cărora copiii şi adulţii puteau asculta şi conversa
în limba maternă. Ţinta evidentij. ,a , unor ~stfel de. „reglementări" era maghiarizarea forţată a naţionalităţilor şi crearea, prin acest nedrept sistem ele stat, a unei
supra-naţiuni, total :iluzorii,„ care. să le îrn;:orporeze, prin măsuri draconice. ·Je
toate celelatle, în .aşa-zisa „naţiune politică maghiară"'.
Impotriva acestei tendinţe fundamentale a· guvernanţilo:- ele la Buclape~ta
s-a plasat, încă ele la început, şi „Gazeta învăţătorilor", publicînd, pe de o parte
extra~e explicative dfn astfel de legi• şi reglementări, demascînd conţinutul :or
profund reacţionar ~i şovinist, iar pe r!e altă parte extrase semnificative din
cuvîntările unor personalităţi române (deputaţi în parlamentul' budapestan o:i
membri marcanţi ai F1artidului Naţional Român sau ai secţiei române a Partidului
Social Democrat), cu vederi· înaintate, ori poziţia, în această problemă fundamentală, a celor două partide ale românilor transilvăneni.
ŞcoaLa fiind principala pepinieră de păstrare şi cultivare a limbii române
„ca trăsătură distinctivă a naţiunii, ca mijloc de legătură între producătorii bunurilor materiale ~i spirituale, a constituit preocuparea permanentă a mişci1rii
naţionale"5. Dascălul şcolii „poporale", presa locului, societăţile culturale irnsufl.au
în elevi, tineri şi adulţi interesul pentru limba naţională, cultura şi tradiţia naţională, pentru istoria poporului român.
Un fapt semnifiicativ din acest punct de vedere îl reprezintă denunţarea,
pe aceeaşi pagină, atît a unor idei reacţionare, şoviniste, grupate sub titlul Ce
a spus Tisza referitor la şcoale şi învăţători?, cît şi prezentarea altora, progresiste, perfect legitime, în domeniul politicii şcolare, emanate şi susţinut(' de către
Partidul Naţional Român, a cărui poziţie fermă este astfel formulată: „ln conformitate cu principiul libertăţii învăţămîntului, isă se recunoască dreptul şi ~ă ~e
creeze organic (prin instituţiuni) posibil~tatea. ca poporul român să se poată
cultiva în toate treptelP invăţămîntului public în limba româneas.2ă, atît la imtitutele de învăţămînt de stat, fundaţionale şi comunale, cît si :a cele confesionale"u.
Pe parcursul existenţei sale, „Gazeta învăţătorilor" a sprijinit şi popularizat
larg activitatea de perfecţionare, de modernizare şi laicizare al învăţămîntul ui
poporal. mai ales p1·in aşa-cunoscutele reuniuni învăţătoreşti, care în întrunirile
lunare organizau sistematic fructuoa<;e dezbateri pe teme profesionale, lecţii deschise (model), expuneri· publice pentru părinţi, finalizîndu-se, toate, cu emoţio
nante spectacole artistice, uneori cu reuşite expoziţii
etnografice şi de lucrări
practice ale elevilor. Numeroase au fost şi articolele prin care era demascat statutul precar al învăţătorimii române din Austro-Ungaria, prer!area restrictivă
a limbii române în şcoala poporală, a celorlalte obiecte de învăţămint, daunele
pe care k provoca procesului instructiv-educativ sistemul cantoratului ş.a. asemenea practici în disonanţă totală cu cerinţele timpului.
Slujitorii şcolii din nordul Transilvaniei manifestau un vădit interes şi faţă
de soarta şcolii din întregul spaţiu locuit de români, inclusiv din Vechea Românie,
„Gazeta învăţătorilor" venind în întimpinarPa ace<;tei cernnţe de orrdin spirirtual prin
publicarea a numeroase articole informative, note, reportaje pe măsura aşteptărilor.
Dintr-un anunţ publicat in anul 1913. înţelegem că Şcoala normală din Cîmpulung
(din România), la 1 iulie va deschide al nouălea curs de lucru manual pentru
„învăţătorii din ţară", dar la care se pot în.scrie „şi cîţiva învăţători ardeleni,
bănăţeni şi bucovineni", cu condiţia înaintării unei cereri la Casa Şcoal<'!lor clin
Bucureşti, care va suporta .,atit transportul pe căile ferale români', cit şi întreţinerea pe tot timpul cursului ... "7,
~ Şt.
noaşterea

Tis2.'3, Discursurile contelui Ştefan TisZJa. Contribuţiuni i.~toriee la cuchestiunei naţionalităţilor din Ungaria, Budapesta, p. 23.
5
1918. Unirea Transilvaniei cu România. Ed~ţia ia 111-a, revăzllltă şi adăugită,
Bucureşti, 1978, p. 316.
" Gazeta învăţătorilor, anul III, nr. 7-8, l!Jl4, p. 1.
7
Gazeta învăţătorilor, anul II, nr. 26, 1913, p. 6,
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Anul l!l12 a adus la ordinea zilei josnica intervPnţie a organelor supPrioare
ungare de istat şi dericalc>, de a obţine aprobarea papalităţii pentru anexarea la
episcopia catolică de Hajdudorog a populaţiei româneşti, de religie gr. cat., din
ca. 100 ele sate din nordul Transilvaniei, ca o nouă cale de oprimare şi deznaţionalizare, de data aceasta pe cale bisericească, acţiune împotriva căreia a protcc;tat întreaga opinie publică românească, prin presă, acţiuni de refuz direct (cazul de la Moftinu Mic), printr-un grandios congres ţinut la Alba-Iulia (29 mai
1912). „Gazela învăţătorilor" relatează toate aceste fapte, demascînd fără nici o
rezervă intenţiile vădit şoviniste şi abil mascate ale mai marilor zilei. Astfel,
ln articolele Procesul românilor din Moftinu Mic, redacţia informează marele publi'C cL'·pre închisoarea suferită pe nedrept de părintele Gheorghe Mureşanu şi
::ei l:.! ţiilran1i împri'Cidaţi, făcînd apel la :avooaţii români „să saTă într-ajutorul
ac~' ,tor martiri. apărîndu-i ('U cea mai mare dragoste şi iubire de neam". 8
Chiar de la înfiinţarc, „Gazeta învăţătorilor" îşi pune coloanele sale la dispoziţia reuniunilor -învăţătorilor, care deveneau tot mai conştiente de faptul că
aPoriga luptă împot!'IÎva ,unui agresor bine organizat şi finanţat de î:n.să.şi staitul, nu
se putea duce decît în deplină solidaritate şi unitate naţională, chiar dacă acestea primleau, pentt_ru început, o di're'c:ţie profesională. Aşa ise născu, în •19!M,
Alianţa reuniunilor fnvăţătoreşti (avîndu-1 în frunte pe dascălul Gavril Trif),
neaprobată de regimul dualist, pentru ca abia după cîţiva ani, '.în 1912-1913 - stîrniţi de „Proiectul de lege privind regularizarea salariilor învăţătoreşti", o
nouă cale diabolică de deznaţionalizaire a dascălilor români, de corupere şi îndemn
la renegare, - să se organizeze la Cluj, în ziua de ·15 .februarie 1913, Conferinţa
delegaţilor reuniunilor invăţiitorilor romdni din Austro-Ungaria, cu menirea de
„a 3trage atenţiunea cercurilor conducătoaire (., .) asupra perkolului ce ameninţă existenţa şcoalei româneşti, îndemnindu-i la o luptă comună ... " 9•
Se expun principii (Ioan P. Lazăr), se redactează şi expediază un „Memorand" C'ătre Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor Ungariei. către mitropoliţii celor două biserici româneşti şi deputaţilor naţionali din Cameră, toate
însă fără nici un răspuns. ln a::este condiţii, iniţiatorii conferinţei de la Cluj,
care erau de fapt redactorii „Gazetei învăţătorilor·•, convoac<"i, pentru zilele de
24-l:i august 1913, tot la Cluj, Congresul învăţătorimii române, fără deosebire de
confesiune, apoi se publică „Apelul" şi „Programul interimar al Congresului învăţătores-c", din care rezultă clar atributele unui· for reprezentativ pentru învăţătorimea română din Transilvania aicelor ani. In materialele tipărite cu acest
prilej, găsim şi îndemnuri de felul: „ ... veniţi cu toţii la Congres, ca istoricul
vremilor noastre să spuie posterităţii că noi, generaţia istorică a statului învăţă
toresc, ne-am spus ::u demnitate cuvîntul în primul PARLAMENT al corpului
didactic român din Ungaria"1°.

Era vorba, deci, de un veritabil for legislativi pentru învăţătorime, de un
„prim parlament" al dă1scălimii române din Ungaria, cu un puternic substrat
politic, dar şi lai-c, avînd darul să alerteze atît organele de stat, cit şi pe cele <Clericale care, cu o satisfac\ie diaboliică, au dispus, în u1H.ima clipă, sUJspendarea acPstui Congres. Din umbră au operat cu suoces, dar numai temporar, inspectorul de
stat Horvath şi vicarul V. Mangrau, Alianţa.. . din 1904, Conferinţa şi Congre
sul ... din 19t:l, anti'Cipînd, cu o înaltă conştiinţă politică, Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918.
Un al doHeia mare domeniu, în di:recţia căruia „Gazeta învăţătorillor" şi-a
îndreptat activiJtiatea [n ipreajm:a izbucnilrii primului război mondi•al, a fost cel
im;plicat ,de nevoia formării şi dezvoltării conştl.inţei solida;retiiţii şi unităţii
naţionale a românilar, considerînd viguroasa coloană a Munţilor Carpaţi o trainică punte dQ legătură dintre fraţi, far capitala României, Bucureştiul, drept
centrul ispiritual şi politic spre care trebuie să aspire fiecare suflare românească.
Acestui înalt ţel politic i-au 1servit, în cel mai faalt grad, toate manifestările spi~

Ibidem, anul II, nr. 45, 1913,

!P- 6.

9 Ibidem, nr. 5, p. 1.
10 Ibidem, nr, 23, p. 1.

u Ibidem, nr. 26, p. 1; nr. 33, p. 1.
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rituale ale perio-adei, marile aniversări şi comemorări ale unor evenimente şi personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, numeroasele înfăptuiri· interne şi externe ale României moderne, pe care gazeta şimleuană n-a ezitat o clipă să le
relateze în paginile sale.
Pentru a ilustra afirmaţiile de mai sus, vom recurge, şi în a:eastă parte a
studiului, la cîteva exemple. Astfel, în nr. 1-2 ale „Gazetei ... ", învăţătorii români din Transilvania transmit Colegilor şi fraţilor din României cel mai clPplin
succes lucrărilor celui de-al X-lea Congres (ţinut la data de 10-12 ianuarie 1914,
la Bucureşti), subliniind ideea că ştiinţa educaţiei „nu cunoaşte hotarele croite
de oameni muritori". Amintindu-le că trăiesc şi muncesc „într-o ţară liberă", îi
îndeamnă să se folosească de acest tezaur s:urnp, lărgindu-şi cercul cunoştinţelor
cit mai mult, ,,ca astfel noi, cei ce am fost opriţi a ne întruni într-un astfel de
congres, să putem învăl1 de la voi rtot :e pretihde pedagogia modemă" 12. Acelaşi
interes a manifestat „Gazeta ... " pentru Congresul învăţătorilor' din Bucovina,
care s-a ţinut „în sărbătorile Rusaliilor", la Suceava (atunci aparţinînd de AustroUngaria), în anul 1914, avînd o ordine de zi bogată în conţinut, pre:::um: „Educaţia învăţătorimei", „Organizarea învăţătorimei", „Activitatea extraşcolară" ş.a ..
„Sunt tot atîtea puncte <le un folos nespus de mare, atît pentru învăţămîntul
primar şi şcoala românească clin Bucovina, cît şi pentru corpul învăţătoresic în
general" - scrie corespondentul gazetei1 3 •
Marile personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti înaripează conştiinţele
celor din preajma „Gazetei învăţătoriloll"'', fă:::îndu-le să vibreze de profundă
emoţie la fiecare succes, moment anivert5ar ori pierdere. Astfel, .în anul 19'13,
opinia publică dăscălească este ~nformată cu saitifilacţie despre decorarea compozitorului bănăţean, Ioan Vidu, de către monarhul României, cu medalia „Bene
Merenti", cls. I, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de viaţă 14 • In acelaşi an va
publica ştiri despre tragica moarte a aviatorului Aurel Vlai:u, într-un serial de
articole. Intr-unul, printre alltele, se scrie cu mult ternei: „Neamul nositru estP
in plină jale, căci fiul lui, Aurel Vlaicu, n-a fost numai• un pilot îndrăzneţ, ci
el a fost inventatorul, care a arătat lumii că şi românul are geniu, .(sub!. ns.), ~i
prin urmare are menirea isă meargă în fruntea civilizaţiei umane, alăturea cu
alte neamuri înaintate in cultură"l5.
·
In acelaşi an este publicat un extras pe două pagini, din cuvintarea lui
Iuliu Vuia, despre genialul Mihai Eminescu 16 , considerat a fi poetul tuturor românilor, pentru ca, în anul următor, cînd se împlinea un .sfert de veac de la moarte,
alte informaţii şi articole să apară, printre care şi Eminescu gazetar 11 • Dar in 1914
se împlineau şi 50 de ani de la tirecerea in netiinţă a marelui revoluţionar de la
1848, Simion Bărnuţiu, sălăjean de origine, despre a cărui activitate pe tărîrn
naţional „Gazeta învăţătorilor" exprimă cele mai alese ·ginduri: „Simion Bărnuţiu
- se scrie intr-un articol comemorativ - deşi încă tinăr, a fost cea mai luminată minte din acele timpuri, cari veneau despre apus şil aduceau pe arik:>ile
lor ideile măreţe despre libertate, egalitate şi fraternitate. In inima lui Bărnu
ţiu s-a plămădit planul mişcărilor naţionale române din 1848-1849, cari au ridicat atît de mult cinstea şi vaza neamului românesc, recunoscîndu-se de naţiune"1e.
Să vc:dem în .spatele acestor evocări şi consemnări, din rîndul cărora n-au
lipsit nirei alte personalităţi ale trecutului nostru cultural-istoric, precum Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul, Avram Iancu, Timotei Cipariu, apoi contemporanii
I. L. Caragiale, I. Slavici, A. D. XenopoI, D. Onciul, N. Iorga, G. Pop de Băseşti,
V. Lu:aciu ş.a. o gîndire în,aintată, în plan general românesc, care viza, în ultima
instanţă, o evidentă idee politică, şi anume, înfăptuirea unităţii statale a poporului
român. Dacă mai e nevoie de un exemplu în acest sens, vom prezenta o „simplă"
recomandare, apărută în „Gazetă ... ", a cărei conţinut se destăinuie cu uşurinţă
12

13

u
15

1s
17
u

Ibidem, anul III, nr. 1-2, 1914, p. 3.
Ibidem, nr. 9, P. 4; nr. 15, p. 3.
Ibidem, anul 11„ nr. 46-47, 1913, p. 6.
Ibidem, nr. 36, p. 1; nr. 38, p. 3; nr. 39, p. 5; nr. 40-11, p. 10.
Ibidem, nr. 2, p. 2-3.
Ibidem, anul III, nr. 11, 1914, p. 4.
Ibidem, nr. 15, p. 2.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

„Gazeta

învăţătorilor"

din

Şimleul

Silvaniei. 1912-1914

465

pină la capăt, fără nici un comentariu: „Societatea culturală Steaua, {:ontinuînd
sl'ria de portrete istorice, a dat la iveală, acum de curînd, un splendid portret
al lui Mihail Viteazul, lucrat de pictorul Costin Petrescu, după tabloul lui
Franz Fran:ken din Viena. Port1-etul, tipărit în culori in Institutul de arte
grafice C. Sfetea, reprezintă !Pe marele domn al unităţii noastre naţionale (suhl.
ns.), în o atitudine marţială (... ). El merită a sta în fiece CCl!Să românească,
alăturea de portretul lui Ştefan cel Mare, publicat de aceiaşi societate culturală
~i lucrat de acelaşi pictor ... ; se găseşte de vinzare la Librăria C. Sfetea Bucureşti şi în principalele librării din ţară. Preţul 50"1 9 •
Mai mult de:ît atît, aceşti vrednici în'aintaşi ai noştri, grupaţi în jurul
acestei incllrăzneţe gaze:te dăscăleşti, de la margine de „Ţară", aveau intuiţia
perfectă a unor :înfăptuiri revoluţionare ce li se profilau cu destulă claritate la
orizont, şi ca:·e aveau să aducă indubitabil „zile mai bune" poporului român,
tuturor popoarelor oprimate de imperiul austro-ungar. Nu ·cunoşteau însă în
ce mod şi în ce chip se vor înfăptui toate acestea. Important era că acum gîndurile spre o Românie Mare, spre Bucureşti, li se accentuează tot mai mult, devenind cu fie:are zi o forţă moral-politică, un ideal ce cuprindea masele de
români de peste tot. Increderea deplină în „forţele proprii", în apropierea unui
„moment 1solemn" pentru naţiunea română, că imperiul atît de nedrept arc în
faţă un fatal şi inevitabil sfîrşit, li se păreau lucruri absolut iminente.
In sprijinul celor afirmate mai sus, voi prezenta două articole, ambele a:Pă
rute în anul 1913, de:i în anu~ în care ipr'ima conflaginaţie mondială plutea doar
undeva în atmosferă. Primul, intitulat Ne cheamă qla.~ul vri?mii, lansează ideea ct1
„uşor să poate întimpla. că la aceea ce nici nu cutezam a ne gîndi (i)eri-alaltă.
miine-poîimîne să putem realiza cu uşurinţă ... " ori ,,aşa erau împrejurările.
(i)eri-alalta. Mîine-poimiine pot să se schimbe cu totul, şi :e era imposibil acuma-s
cîteva luni, peste alte cîteva luni poate să fie posibil". Şi apoi îndemnul: „Nisuiţi-vă deci, cu toţii, a înţelege glasul vremurilor şi a prinde cli1pitcle folositoare ce, poate, vor urma în scurt timp. Daţi mina de frăţie, toţi cîţi vă numiţi
dascăli români şi uniţi-vă în cugete .~i simţiri, vă în.~iruiţi în jurul unui steag

comun, convinşi fiincl de
veni" (subl. ns.)20.

adevărul,

că

mîntuirea

noastră

numai de la noi paate

In al doilea articol, întitulat Zorile ... , după un scurt istoric ial românilor
transilvăneni, prin care ~e constată că rupt fiind de către trunchiul dătător de
viaţă (România), asuprit sute de ani sub dominaţia feudalilor unguri„ românul
„n-a avut nici o zi cu soare, ci i-a plouat şi i-a fost tot nourat de atîta amar de
vreme"; iar după ce constată cu ad.încă durere că „de la cel din urmă opincar,
pînă la marele pedagog Apponyi, tot ungurul ştie că trebuie să se străduiasciI,
că •Pe 11,ioi să ne maghi.a.rizez·e şi să ne deschidă porţile crulturi,i maghi<O.î'e
(subl. ns.), oare străluceşte ca soarele ... ", dttpă toate a:::estea, semnatarul articolului încheie cu legitimă revoltă, dar şi cu o caldă chemare la luptă, la vigilenţă, deoarece momentul suprem se apropie. „Pînă cind vom suferi, ca braţele
noastre să lucre pe seama .altora şi sîngele nostru să curgă şiroaie, pentru interese străine? Nu simţiţi voi toţi, ce vă chemaţi români, că momentul solemn
se apropie, a sosit: de nu-l veţi folosi (acum n.ns.), numai peste zeci, ori peste
sute de ani se va repeta

iarăşi,

cind poate

să

fie prea tirziul SE ARAT A ZO(subl. ns.) - s:rie în.spiralul

RILE ... grăbiţi, treziţi-vă este timpul suprem ..• "
<lască121.

S-ar putea aborda şi alte aspecte ale activităţii acestei preţioase
gazete învăţătoreşti. Socotim însă potrivit să ne oprim aici, nu înainte de a
mărturisi, cu cea mai deplină convingere şi responsabilitate, că acest
organ de presf1, la început de veac XX, a avut rolul său bine determinat n~ numai privind sfera problematică strict profesională; această
gazetă a înţeles, chiar de la început, că o
deschidere a învăţămîntului
1
9
2o
21

Ibidem, anul II, nr. 37, 1913, p. 6.
Ibidem nr. 45 ,p. 2.
Ibidem, nr, 4, p. 4.
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românesc, din Transilvania, spre modernitate, spre libertate, nu avea
nici o şansă de reuşită în condiţiile oprimării austro-ungare. Acesta era
adevărul motiv pentru care lupta vizînd îmbunătăţirea învăţămîntului
românesc de aici a căpătat un accentuat substrat politic. Solidaritatea
profesională, propagată cu toate ocaziile printre învăţători. se constituia,
astfel, înrtr-un necesar preludiu la istorica Unire cu Ţara, înfăptuitfl,
prin voia întregului popor român, în anul de ternă glorie - 1918.
Ideile pentru care au militat, modul deschis şi curajos în care le-au
abordat, militantismul revoluţionar cu care au susţinut interesele fundamentale ale românilor oprimaţi şi gîndirea clarvăzătoare, de-a dreptul
vizionară, cu privire la viitorul apropiat al naţiunii noastre, ne face şi pe
noi, cei de azi, beneficiarii de drept ai tuturor acestor strădanii ale înaintaşilor noştri întru ale scrisului înaripat, de la „Gazeta învăţătorilor",
din Şimleu Silvaniei, ca la cea de-a 75-a aniversare. să le adresăm un
profund şi respectuos omagiu postum.
VALERIU .'1.CHIM

,,GAZEl'A INVAŢATORILOR" („LE JOURNAL DES INSTITUTEURS") DE
SILVANIEI ET SES IMPLICATIONS POLmQUES ET NATIONALES
(1912-1914)

ŞIMLEUL

(Re sume)
L'auteur ireleve Ies prof un des implications poli tiques-nlationales de l':activite
du „Journal des instituteurs" ă l'approche de la premiere guerre mondiale, faisant allusion ă deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, la lutte de la nation
rouma..ine des tous les ins!tituteurn sur'tout, contre l'action forcee de denationtalisation, pratiques, d'une maniere intense par le regime dualist iaustro-hongrois
,par l'intermediaire de l'ecole et de l'eglise; les mesures prise.~ pour l'o'rganisation, ă Cluj, d'un Congres des ensembles des tous Ies instituteurs roumains de
Transilvanie, en 1913, publiees amplement par le journal, y avaient des buts
bien precises. On releve avec insistance le besoin de la 'Consolidation de la conscience, de la solidarite nationale des instituteurs, de l'unite nationale des Roumains des deux cotes des Carpates, comme une condition „sine qua non" de la
Hberte en general, de la modernisation et du progres de l'ecole roumaine en
particular. Des artiidl.es comme: La voix du temps nous appele. Les aubes etc.
on comme but d'attirer l'attention des lecteurs sur quelques prochaines previsible confrontations sociales-politiques, ou rnerne militaires, devant lesquellcs les
Rourna'ins doivent etre unis .,en pensc'e et en sentiment". L'etude finit par un
hommage posthume adresse aux redacteurs du "JoU1rnal des instituteurs" de
Şimleu Silvaniei, â l'occasion la 75cme annivcrsaire de son parution.
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CONSILII ŞI GARZI NAŢIONALE ROMANE IN SALAJ ·IN ANUL 1918
CONTRIBUŢII DOCUMENTARE
Asemenea celorlalte comitate din Transilvania şi părţile vestice
aflate încă sub stăpînirea austro-ungară, şi în Sălaj începutul lunii noiembrie 1918 a fost marcat de izbucnirea aproape instantanee a revoltelor contra autorităţilor imperiului în plin proces de disoluţie (jandarmii,
rrimarii, notarii, perceptorii), a profitorilor de război (comercianţii, arendaşii) şi a aristocraţiei maghiare stăpînitoare a mii de hectare de pă
mînt, a unor castele impunătoare (cum era cazul marilor domenii din
Gîrcei, Jibou, Şimleu, Cehu Silvaniei, Zimbor, Sînmihaiul Almaşului,
I Iida etc.).
Astfel procurorul regal din Zalău, speriat şi neputincios în faţa generalizării tulburărilor provocate de soldaţii întorşi de pe fronturi, raportează Comitetului administrativ al comitatului Sălaj la 10 noiembrie 1918 că: „In zilele apropiate, astfel şi în comitatul Sălaj, ca, în
g-eneral în întreaga ţară, îndeosebi în urma apariţiei violente a soldaţi
lor întor:?i acasă, ordinea publică a fost în întregime tulburată. Atacurile
impotriva vieţii şi averilor oamenilor s-au abătut în aproape fiecare comună, dintr-odată şi în aşa mare măsură, că forţa publică pentru siguranţă, existentă la dispoziţie, s-a dovedit insuficientă pentru a împiedica
delictele ce se repetau zi de zi. Aceasta din cauză că făptuitorii mulţi
milor de ':lelicte încă în mare parte nu sînt descoperiţi şi prinşi. Din
cauza lipsei de forţă publică corespunzătoare, cadavrele locuitorilor că
zuţi victimă asaltului, notarul cercual din Sîg, un jandarm (tot din Sîg),
Crăciun Ghereş din Mal încă nu au putut fi disecate".t
In faţa furiei maselor populare, notarii - instrumentele cele mai
detestate ale autorităţii în descompunere - s-au refugiat din comune
în centrele de plasă, sau în comitatele vecine. Rapoartele înaintate Comitetului administrativ, comitelui suprem, precum şi vicecomitelui comitatului S;11aj în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 1918 de către
primpretorii pla.se1or Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu . Silvaniei şi
Crasna menţionează, fără excepţie, această situaţie, solicitînd ajutoare
grabnice.
Cel mai sugestiv dintre documentele redactate de către autorităţile vremii,
elaborat sub impresia nemijlocită a evenimentelor, ni se pare raportul vicecomitetului Sălajului, Ti:iri:ik adresat la 13 noiembrie 1918 Comitetului administrativ
comitatens 2• Cu nedisimulată şi amară nostalgie, vicecomitele evocă perioada
imediat premergătoare lunii noiembrie 1918: „Cit de liniştită şi· paşnică a fost •si1 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Comitetul administrativ, dos.
IX-26/1918, f. 24, apud: I. Tomole, Lupta românilor din „Ţara Silvaniei" pentru
drepturi politice şi făurirea statului naţional unitar român (1905-1918), Cluj-Napoca, 1985, p. 177-178.
2 Arh. Stat. Sălaj_ fond Prefectura jud. Sălaj Comitetul administrativ, dos.
1--173, f . .;4-57.
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publică a comitatului nostru la începutul şi mijlocul lunii trPcute! (DM}
evenimentele care purt·au în sine tristeţea prezPntului ':'i nPsiguranţa viitorului
naţiunii noastre, au răşturnat, putem spune, pe neaşteptat~ liniştea publică, ordinea
Şi siguranţa personală şi de avere··. Căderea guvernului WPkerle cons~atf1 vicrcomitele - a dat semnalul izbucnirii „revoluţiei, care a ;i'\.sturnat ordinea ':'i domnia legii". La aceasta ·au contribuit, în primul rîncl, „inifitarii înarmaţi, c!Psfrînaţi
şi înăspri\i de război", care, începînd din ziua ele 2 noiembrie l!HB au pfll'O:isit i!'l
ma<;[1 unităţile lor şi s-au îndreptat cu primul tren spre casă, antnmînd în drum
- după expresia vicecomitelui - „prostimea", adică populaţia sf1r[1cită ~i nemulţumită ele război, la comiterea unor „excese": ·atacarea ':'i împărţirra aVl':·ilor publice şi particulare, alungarea autorităţilor corupte.
Astfel, - se relevă în raport - în plasa .Jibou au fost „jefuite" 22 c!Ppozite
de cereale, moşia l:îaronului Wesselenyi din Jac !;'i, totodată, ~u fost atacate -1 birouri notariale. ln urma acestei revolte generale 31 de mari proprietari ~i toţi notarii s-au irefugiat. Nici în plasa Cehu Silvaniei situaţia nu era mai bună: 16 dl'pozite şi mai mulţi proprietari cunoscuserf1 furia mulţimii; toate autorităţile administrative în frunte cu 1primarul, ameninţat!' cu moartea, fugiseră. In pla-;a
Crasna, populaţia şi'-a revărsat minia, omorin.d pe ndtarul cercual din Sîg şi pe
un jandairm, şi, la f<'l, pp un om din Mal, jC'fuincl depozitPle ele cereale şi ..furîncl"
90 OOO de coroane aparţinînd, in mare parte, statului. Peste tot, la Pecei (unde
jandarmii au împuşcat doi oameni), Stîrciu, Ratin, populaţi·a şi-a făcut singurii
dreptate, iar în comuna Crasna „militarii şi o parte a ţărănimii au lttat puterea
(în mina lor)". In plasa vecină, Şimleu Silvaniei, depozitele din 9 comune au fo~t
jefuite şi apro!!iJe toţi notarii a\l fost alungaţi. Şi în plasa de reşedinţă, Zăl'8U, s-au
comis „excese": la Mirşid, Gir.cei, Dobrin, Slncraiul Silvaniei, Archicl, Treznca au
fost atacate de gloate depozitele de cereale, pivniţele şi grajdurile marilor propnetari; „cea mai moare parte a notarilor sJau refugiat".
Cuprins de furie neputincioasă in faţa mişcărilor revoluţionare, vicecomi tele notează c~i „aceste jafuri şi prădări şi cele întimplate pe lingă acestea, faţă
de mulţimea militarilor înarmaţi şi a prostimii ataşate de ei, au fost imposibil de
împiedicat". Ca urmare a acestor fapte, aproape 551!1 vagoane de C'C'reale (rezerva
pen1!ru aprovizionan•) au fost jefuite, aşa incit, peste 2-:1 luni, situaţia comitatului
Sălaj, care „Pste deja îngrijorătoare, poate deveni' catastrofală". Nici nu se putPa
vorbi de strîngerea unor noi cantităţi de cereale în condiţiile cinci „nu exisrf1
administraţie comunală". Aşa că, vicecomitelP, „păţit·', se gîndeşte cu groaz;·1 :a
viitor, prezicind că „in primăvară o să ne ·răfuim cu revoluţia foamei". E:-mgPrîndu-şi propriile merite, vicecomitele raportează că s-a zbătut zi şi noapte, luîncl
măsuri pentru continuarea funcţionării administ1<1\iPi şi calmarea spiritelor. l n
acest sens, acesta arată că s-a înfiinţat Consiliul Securităţii Publice a comitatului
şi erau în curs de înfiinţare şi în plase asemenea consilii. In primele zile ale lunii
noiembrie 1918, "în toiul revoltelor, autorităţile au adresat un „apel către locuitorii comitatului in interesul înţelegerii reciproce şi a apărării siguranţei personale şi de avere".
La 19 noiembrie 19'18, primpretorul plasei Crmma raµorta 3 comitelui suprem
al Sălajului că situaţia în plasă este dezastruoasă, autorităţile comunale fiind C'a
şi inexistente. Documentul menţionează C'ă din 10 notari comunali, numai unul (cel
din Horoatul Crasnei), se reîntorsese la postul său, în timp ce despre alţi notari,
refugiaţi la începutul lunii, nu se ştia nimic, întrudt nu indicaseră noile domicilii
iar cel din Meseşenii de Jos refu~a să se mai întoarC'<"i. eerînclu-şi pensioniarea pe
motiv de boală. l\letivul real al acestei pensionări precipitate nu este greu de
ghicit. De altfel, această molimă lovise subit majoritatea corpului notarilor clin
comitat. Do-.nadă că teama notarului din Meseşenii de Jos era justificatf1, este faptul
că nici s1:1iplinitorul lui fostul cancelist local - numit în grabă de prim-pretor - nu a fost lilsat de populaţia comunei să-şi ocupe postul. ln trei comune
(Ban, Sîg şi .Stirciu) populaţia luase cu asalt oa:ncelarile no1arial~, dU.l,_;trlugfod
mobilierul şi arzînd toate iactele. In această situaţie, primpretorul se vede nevoit
să recunoască resemnat că ordinul imperativ al autorităţilor comitatense, de reorganizare urgentă a administraţiei comunale, n-a putut fi executat, întrucît nu

;j

Idem, Comitele suprem, administrativ, dos. 4228/1918, f. 1.
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~.v<>a pe cine numi în cele 9 posturi vacante de notari. In lipsa acestora, primpretorele se mulţumea cu activitatea anemică desfăşurată de subnotarii nerefugL1ţi din Crasna, Cizer şi Plopiş.
Primpretoru! !Plasei Jibou menţionc•ază speriat că populaţia localităţilor
Creaca. Some~ Odorhei, Cuceu. Bălan -'Î Năpradea a jefuit „sediile oficiale. rechiziţiile şi arhivele", iar la Cuceu, Bălan şi Năpradea, încăperile oficiale. cit şi
loC'Uinţele no11arilor, ~u 'fost .di~Lruse în a~'l măsuiră incit iactivibatl"a nu se va pulea
relua înC'ă multă vreme'.
Ctmoscînd starf'a de> totală nesiguranţă carf' stăpînea comunele, nic-i unul din
fo~tii notari, sau din cej, nou transferaţi nu doreau să preia vrf'Un oficiu administrativ, deoarece aceasta însemna asumarea unor riscuri imense, inclusiv piercterea vieţii. A'.>a că, cei mai mulţi, invocînd starea precară a sănătăţii, solicită
ccmcedii „pe un timp mai îndelungat".
Acelaşi fenomen era semnalat şi de primpretorii plaselor Şimlf'U Silvaniei
(20 noiembrie 1918)5 , Cehu Silvaniei (22 noiembrie 1918)6 şi Zălau (28 noiembrie
1q13l 7 . La unison, primpretorii 'Constată disoluţia autorităţilor comunale şi cercu:lle, ~olicitînd dispPraţi forţe de ordine, fără de care reinstalarea notarilor nici
nu pra de concE'1out, întrucît nici unul dintre ei nu mai îndrăznea să se opună de
unul 5ingur, fără forţă armată, vulcanului in erupţie al revoltelor generalizate
In plus, primprctorele plasei Cehu Silvaniei (plasă cu populaţie preponderent românească) adaugă un fapt ce înainte ar fi fost de neconceput: în unele localităţi
româneşti, populaţia nu mai acceptă decît notari de naţionalitate română, sau care
să cunoască hinr limba română.
Din cele 72 de notariate cercuale ale fostului comitat Sălaj, numai în primele zile ale revoltelor, 30 de notari au trebuit să părăsească satele în faţa atacurtlor ţăranilore. Sintetizînd informaţiile din documentele vremii, despre primele
zile de după izbucnirea mişcărilor revoluţionare din noiembrie 1918, rezultă că
-;-au rdugiat, 'alungaţi de furia maselor populare radicalizate. notarii, împreună
cu familiile lor. din următ1:oarele <localităţi ale plaselor: Zalău (C.ristur-Criserli, Co5ei, Treznea. Vioşod, Borla, Săirmăşag, Chreşd, Mi'rsid, Românaşi, Budumi)n; Şim
leu Silvaniei (Pericei, Bobota, Uileacul Şimleului, Carastelec, Leşmir, Marca. Halmă')d, Ilişua, MăieriŞte, Boghiş, Nuşfalău)1°; Crasna (Valcăul de Jos, Cizer. Meseşenii de Jos, Stîrciu. Bănişor, Vîrşolţ)ll; Jibou (Creaca, Bălan, Gîlgău Almaşului,
Someş Guruslău, Năpradea, Someş Odorhei, Domnin, Cuceu)12; Cehu Silvaniei
(oraşul Cehu Silvaniei)1 3 •
Alexandru Adu, rememorînd atmosfera „fiPrhinte" a lunii noiembrie 1918,
observă cu îndreptăţire că: „In luna noiembrie 1918, valurile revoluţiei s-au abă
tut şi asupra Săl1 ajului. La îndemnul soldaţilor, ţăranii asupriţi s-au năpustit si
a[ci asupra asupritorilor lor. Au fost alungaţi numai a5upritorii, reprezentanţi-i
regimului oligarhic, nedrept, e:>qploatator şi opresor, din toate punctele de vedere"14.
4

Idem, f. 9-9v.
Id<'m f JO
Idem:
:-! ..
1 Idem, f. 12.
e I. Kovacs, în AllA, 1-2, 1958-HJ59, p. 335.

~
G

r:

9 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Vicecominte, dos. 3607/1920,
f. 4, apud: I. Tomole, op. cit., p. 186; numărul de bază corcC't al dosarului 16005/
1918, menţionat greşit de I. Tomole în lucrarea sa (p. 183. 18:1, 186. 188, 190) este,
in urma cercetării registrelor seriale de arhivă de la Prefectura jud. Sălaj, 3607
din anul 1920.
1o Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 3, apud: I. Tomole, op. cit., p. 183.
11 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 5, apud: I. Tomole, op. cit., p. 184-185.
12 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 6, apud: I. Tomole, op. cit., p. 188.
1a Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 10, apud: I. Tomole, op. cit., p. 189-190.
14 Al. Adu, Şimleul sub 1Jinie demarcaţională,
Tiron Albiani, Douăzeci de anf
de la Unire, Oradea, 1938, p. 315.
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Cu forţa unei stihii dezlănţuite, revoltele s-au propagat în întreg Sălajul,
măturînd totul în cale: autorităţile locale, moşierimea, elementele burgheziei rurale îmbogăţite de război etc., participanţii la acest proces înnoitor, revoluţionar,
declarînd - cum a fost cazul în pretura Crasna - că „de acum înainte ei vor
dispune acolo"1 5 •
Senatul N'aţional Român din Cluj şi Consiliul Naţional Maghiar din Cluj înregistrează zilni:: plîngerile autorităţilor comunale şi ale celor venite clin Va!Pa
Someşului despre mersul „revoluţiei", privită ca un cataclbm CP. sfărîmă orclinPil
şi „armonia" socială. Astfel zi1arul Kolozsvari Hirlap din Oluj, înrtr-un articol intitulat Anarhia în satele ardelenets, descrie în culoni sumbre situaţia revoluţ.io
nară din zona Jibou-Cehu Silvaniei, calificînd-o drept „groaznică jefufre şi pră
dare", ca o „rătăoire" a „locuitorilor sntf'lor înapoiate", care, chipuri!<'. ,.au înţeles greşit timpurile de azi şi cred că acum urmează comunismul". Cităm în
întregime IPa!:lajul de început al numitului articol: .• D.in mai multe părţi alP Ardealului, de la o zi la alta sosesc ştiri la Consiliul Naţional <lin Cluj despre groaznicele jefuiri şi tîlhării. In sate ca şi în comunele şi în oraşele mai mici se dezintegrează ordinea şi ajunge la putere anarhia. In urma distrugicrilor, bunuri în
valoare de un milion de coroane, hrană şi îmbrăcăminte, ajung inutilizabile.
Gloata înfuriată, ce nu poate transporta, aruncă pe stradă. Drumurile care
duc spre munţii înzăpeziţi aL Arde'alului sînt a::operite ou grîne, porumb şi alte
cereale. Locuitorii satelor înapoiate au înţeles greşit timpurile de azi şi cred {'r1
acum urmează comunismul".
Articolul enumeră, în continuare. aceste „grozăvii". Astfel, la Some~ Oclorhei „soldaţii sosiţi acasă de. pe diferite fronturi şi din lagăre au răsculat populaţia şi gloata s-a ridicat împotriva conducătorilor satului. Au pătruns forţat la
notar şi l-au obligat să dea cerealele rechiziţionate pentru plasă. Notarul împotrivindu-se, oamenii au iatacat magaziile şi le-au prădat. Recolta a fost împ[trţitr1
frăţeşte între ei. După care au plecat la primar unde erau depozitaţi cîţiva hectolitri de cereale. Şi pe acestea le-au luat. După ce au jefuit cooperativa, au urmat
la rînd proprietarii privaţi. Pretutindeni au devastat gospodării!<' nroprietarilor de
pămint şi au comis cele mai mari 1acte de vandalism". In •satul vecin, Şoimu~.
„jefuitorii români au început munca" la calea ferată. Toate depozitele şi încăr
căturile aparţinînd societăţii feroviare au fost jefuite: „Ceea ce nu le-a fost de
folos şi n-au putut transporta, iau distrus". „Intre timp - notează cu indignare autorul articolului - jefuitorii s-au înarmat şi astfel înarmaţi au pornit spre 'Comunele vecine într-un turneu de jaf". Astfel la Domnin, „proprietatea model a lui
Florian Cocian a fost distrusă cumplit", iar la Năpradea, „renumitul castel Diiry,
a căzut victimă prădătorilor ...
Oamenii icSterizaţi au atacat şi proprietatea lui Ioan Aron Lazăr şi au distrus-o
în întregime".
In satele de sub Meseş, revoltele au debutat la 4 noiembrie 1918, iavînd drept
cauză imediată comportarea hrăjpăreaţă a consorţiului negustoresc evreo-maghiar
din Zalău, care avea monopolul producerii ţuicii (articol tradiţional, ele hază, în
zonă n.n.) în d~stileri'a proprie instalată intre S.'lilele Bocl·ia şi Buciumi - clup<'1
cum relatează, pe larg, protopopul Vru;ile L. Pop din Sîngeorg:iul de Meseş în raportul său înaintat Consistoriului arhidiecezan din Blaj: „Sosind acasă de pe fronturi
ostaşii şi aflînd că pe roada lor de prune a pus acel consorţiu mina cu reevirarea
rodului, şi în crîşme neaflînd vinars, ::Iţiva ostaşi, foşti prizoniPri b Rusia, din
Bodia, coînţeleşi cu ostaşi din Buciumi - care aduseseră ~i cîteV'a arme - merseră la vinărsărie şi alungind pe jidanii ispravnici, o luar(ă) sub stăpînire, pusăr(ă)
dintre :i patrule înarmarte„. şi merglind vestea deGpre marele cvant ele vinars, apoi v<:>niră la vinărsărie cu grămada: ostaşi şi femei cu vase din Buciumi, S(în)georgiul de
Meseş, Răstolţul Mare, Agrij şi BcxHa impărţiiră vinarsul între sine (între ei -n.n.),
cum şi materialul de scînduri al edificiului etc. şi puşc:înd în aparatele de fiert
şi zdrobindu-le toate, cu vase pline şi morţi beţi vreo 50 de ostaşi apoi se întoarseră la Buciumi şi aprinzînd cu puş::ături care au nimerit în(tr-)o ladă de chi-

neşti

iş Szilagy-Somly6 din 7 noiembrie 1918, apud: Relaţii agrare şi mişcări ţără
din România, Bucureşti, 1967, p. 260.
1s Kolozsvari Hirlap, nr. 278 din 2Q noiembrie 1918.
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l>rite „Consumul" şi jefuindu-l total, apoi au jefuit prăvăliile, pe crtşmari, magazinul comunal în care erau recvirate bucatele, au zdrobit atelierul cancelaria notarială, nimicind protocoale şi scrisori, au jefuit pe notar, au spart şi băut vinurile din celarul „Silvaniei", - voiau a zdrobi registrele şi tot ce avea banca românească „Silvania".
S-au mai purtat rău ilJOporul gr. ort. din Treznea care încă a jefuit curţile
~i pe notar l-au alungat, pe care încă ostaşi din Zalău l-au disciplinat, puşclnd şi
<·~cortinei o ceată ... "1 7 •
Drept cauză prinaipală ia acestor revolte, extinse cu repeziciune în întregul
\inut, .sint invocate - cu dep1ină justPţe - ablllzurile deşănţate (comporittare insolPntă, dosiri şi însuşiri de bunuri publice, rechiziţionări masive motivate artificial drept necesităţi de război - , refuzul de 1a dlistribui ajutoarele mater<j,alJ.e cuveni te celor îndreptăţiţi, batjo:orirea familiilor celor plecaţi pe front etc.) ale. autorităţilor comunale (primarii şi notai1ii) copii fidele ale putredului aparat centiral
austro-un~ar, Jntrat în iremediabtl declin, faţă de populaţia sărăcită de războiul imperialist. ln acest sens, raportul mai isus amintit consemnează: „In întreg ţinutul
nostru poporul a fost cu cea mai mare necruţare, încă faţă de notari şi primari
şi cu drept cuvint, căci aceştia sub război au făcut averi mari pe toate căile, la
împărţirea ajutoarelor pentru familiile ostaşilor, la reevirări, împărţirea de făină,
petrol şi zahăr au fost necuviincioşi, parţiali şi lacomi. Un notar din sat {Fel·
~bszek / Sîg n.n.) .de lingă Crasna, cind ·s-au căi.t femeile, qă flămînzes: du
pruncii, le răspundea „e primăvară, mergeţi la cîmp şi paşteţi", - ostaşii veniţi
•tcasâ auzind acest lucru, l-au dus la cimp, l-au dezbrăcat şi i-au spus să pască,
şi apoi cu zbiciuri minîndu-1 să-l adape, în urmă l-au omorît.
ln Buciumi, c:i s-a dat foc de s-a jefuit „Consumul" încă de vină a fost primarul şi notarul, căci fără a cere învoirea noastră a acţionarilor, au stors de la
reprezentanţa comunală decis, ca articlii alimentaţiei daţi de la stat din „Consum"
sc.t se împartă la popor prin primar, şi ostaşii aflînd, că şi acasă au buţi de spirt,
petrol 'ii făină fină, şi că mai este şi petrol şi zahăr în magazin la „Consum", da.r
11 u-1 împart, l-au aprins şi jefuit ... ".
Identică era situaţia şi în lo:alităţile din estul şi sud-estul actualului judeţ
Sălaj, care
aiparţineau
comitatelor Solnoc-Doboca (actualele comune PoianaHlen::hii, Rus, Gllgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Zalha, Lozna, Cristolţ, Gkbou şi
Surduc) şi Cojocna (actualele comune Hida, Sînmihaiu Almaşului, Cuzăplac, Zimbor, Almaş, Fildu de Jos şi Dragu).
La lleanda, spre exemplu, în pofida îndemnurilor stăruitoare la „linişte şi
ordine- ale cunoscutului fruntaş naţional român, mare proprietar şi om de finanţe
din zonă, membru al C.N.R.C. - Teodor Mihali, ţăranii din localităţile aparţinătoare
plasei au atacat m"iri:le proprietăţi din comun.ăl8.
Consiliul Naţional Maghiar din Cluj a comunicat Senatului Naţional Român
din aceeasi localitate, că după informaţiile primite, la Hida, în 5 noiemb:rie 1918, a
izbucnit „revoluţia", solicitînd în acelaşi timp, 4 ofiţeri, care „să-i apere pe marii
proprietari de acolo"" 19• lntr-un ra,port ulterior, din 8 noiembrie 1918, expediat de
câtre sergentul Aurel Dumitraş Senatului Naţional Român din Cluj, se adaugă in·
formaţia că în aceeaşi localitate Hida „boltele sint jefuite, poporul este ~narmat
~i am inteligenţa maghiară, cit şi cea română, este periclitată ... Pretenţiile ţă
ranilor sînt ca pămîntul şi avuţia să fie toate împărţite lor"20.
Ţăranii români şi maghiari din Sînmihaiul Almaşului au atacat castelul contelui Dessewffy, devastînd totul; provocînd o pagubă - cum estima respectivul
conte în plingerea adresată Senatului Naţional Român din Cluj - de mai multe
milioane coroane (cca 160 q de griu, 10 q de turte de ulei, 535 de porci şi mai
multe sute de vite)21.
ln Sfă~·aş - localita'te mixtă româno-maghiară - , moşierul lodal Szentivănyi
a organizat un detaşament de represalii ~i l-a ascuns în curtea conacului, lansînd
17 Arh. Stat. Alba, fond Mitropolia gr. cat. română de Alba, Iulia
din Blaj, acte înregistrate, nr. 5996/19111.
18 L. Vajda, în Anale de istorie, nr. 5, 1957, p. 15:1-154.
19 C. Enea şi L. Botezan, în Acta MN, li, 1971, p. 347.
20 idem, p. 340.
21 idem, p. 347.
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apoi zvonul că îşi Jichidează averea, prin impărţir<>a cerealelor la ţ;1.ranii di11.
satele înconjurătoare şi v'înzarea restului bunurilor mobile şi imobile. Cînd ţiira
nii, români şi maghiari, înşelaţi ele acest zvon intPrt>sat, s-au adunat la con<•r ':'i
au intrat în eurte, detaşamentul as:uns în interior a deschis Jocul, ucigînd doi „[1teni şi împrăştiindu-i pe ceilalţi2 2 •
Pentru localitatea Zimbor. un dorumPn~ n'<lactat la 26 decembrie Hll8 consemnează: „Notarul comurfal <1 fo.91: cîtPva zile refugi,at, da:· l-au adus o deputaţiune
acasă de :au stabilit ajutorul .penrt.ru <ista'ii din 4 ~·ate ale cercului 160.000 cor., apoi
din alte 100 OOO cor., nu ştiu sub ce 11itlu, la fiecare :::-î'te 360 cor. Notarul e acum aici,
dar afară de lucrările de împărţire a banilor nu lucră nimic. Sînt toţi şcolmii în
grev.-i. Scriitorul notadal - un român de trc•abă - mai isp1·[1veşte CJ.1te ceva"""·
In zona Gîrbou, <lupă cum relevi'i un articol din Românul din 7 ianuariP l <J19,
sătulă de promisiuni, „ţă:·t1nimea exploatati1 dP pe domenii.:<• mari baronc~':'ti ':-i grofeşti a căutat, ca în primul rnonwnt „,-1 „e ':'l'Uture de lanţurik robiPi c•conomice.
A răsuflat mai liber şi săltînd ele bu:urie a început a-şi realiza visul dt' a avea
„pămint". A voit ca dintr-o dată să parcl'leze întinsPle domenii ... i să 1111rJart:'1 fră
ţeşte şi apoi s[1 uite trecutul ... Poporul exploatat de nădri"1garii ele la oficii. a r~P
zut că a sosit momentul s(1 se scuture de ci, a început a-i lua la întrebări pentru
faptele trc'cutului, ba voia să iee în stăpînire toate oficiile şi pe edificiul justiţiei să înfig[1 ~teagul tricolor',. . Nu trebuie• să C'Xp-lic că mai puternic a fost
curentul prim socialist, care a zguduit din temelii organizaţia veche feudalistă_
In vederea acestei idei sooiaUJStle s-a miş:at dinl'r-oclartri tot poporul din jurul
Gîrboului, sate întregi au năvălit spre G1rbou"~ 4 •
In aproaipe toate localităţile cornitatului Sălaj, ca şi în satl'le clin fostele comitate Solnoc-Dobîca şi Cojocna, in perioada noiembrie UH8 - ianuarie 191~1. ~:1tenii au devastat pădurile' statului, comunei sau ale marilor proprietari, fări""i nici
o teamă de represalii. Aces~ aspecte sînt semnalate în numeroasele rapoarte
expediate autoriti"1ţilor comitatense. Astfel, societatea anonimă „Silva", într-o
adrPsă trimisă la începutul lunii noiembrie 1918 Consiliului Naţional Român din
Cluj arată că ţăranii român'i şi maghiari :au început să dPvasteze pădurile din localităţile Rus, Gîlgău, Ileanda, Poiana Blenchii. Valoarea pagubei era evaluată la
3 milioane coroane25 • In lo~alitatea Fîntinele, locuitorii au devastat „pădurile clin
hotarul acelei comune, care sînt proprietatea oraşului Cluj, tăind lemne fără cumpăt, filră a întreba 1pe cineva, cu atît mai puţin de a le plăti"26. Tot fără aprobare, se aprovizionau cu lemne din pădurpa ·contelui Bethlen Odon şi locuitorii
din Ugruţiu27. Drept urmare, Liviu Micşa, preşedintele Consiliului Naţio
nal Român al comitatului Solnoc-Dobîca, cerea autorităţilor militare să ia.
măsuri pentru oprkea devastării pădurilor, deoarece „se fac pagubl' însemnate,
clar şi pentru r;i în unele comune sînt puţine păduri, iar da:::ă şi acdea se puţinesc, peste unu-doi ani, oamenii pot ajunge f[l!l'ă lemnele t1,ebuincioase"2ll. Pe·
teritoriul plasei Hida, din ordinul 1primpretorului plasei29, jandarmii de la două
posturi patrulau prin comune, avînd ordin ~•i confişte lemnele găsite la ţ:1rani,
aceasta avincl drPpt scop oprirea continuării devastării pădurilor.
Nici puţinele întreprinderi industriale (mine, fabrici) exisknte pe teritoriul
comitatului Sălaj n-au fost ocolite de valul revoluţionar ce cuprinsese localităţile
rurale. Astfel la mina de cărbuni Bobota „muncitorii care n-au fugit, au, spart
magaziile" 30 ; la mina de ~ărbuni Lupooila: „de cî-nd a izbucnit revoluţia lucri1;rile·
:!'2

Idem, p. 352.

P. Abrudan, în Acta MP, :1, 1981, p. 501.
Românul, an. VII, nr. 47 din 25 dec. 191817 ian. 1919, p. 13.
5
2 C. Enea şi L. Botezan, în Acta MN, 8, 1971, p. 351.
26 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului So}nocDcbîra, dos, 8, f. 110-111.
27 C. Enea şi L. Botcz<m, în Acta MN, 8, 1971, p. J51.
28 Arh. Ministerului Apărării Naţionale Marele Stat Major, fond nr. :::210.
dos. 487, f. 323.
29 C. Enca şi L. Botez·an, în Acta MN, 8, 1971, p. 351.
30 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. S<ilaj Vicecomite, dos. 16796(/'1918,
apud: I. Tomole, op. cit., p. 175-176.
23
24
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••u inceta1t. Cele aparţinătoare societăţii au fos11 rechiziţionate, iar cărbunele a fost
lranspor~at la gara din Jibou. Muncitorii minerii. anterior au jefuit conducerea minei,
:1 u devastat b1rourile, au ars socoţile şi arhiva, conducerea minei cu familiile abia
~-a putut refugia. O parte din mobHier a fost dLstrus, iar o pairUe dus. Muncitorii iau
p:1r[1sit locurile de muncă fără să anunţe pe nimeni" 31 • Iar la mina Tihău „muncitorii în timpul revoluţiei au jl'fuit pe aren<lw;;, care abia s-a putut retrage lăsînd
lDlUl acolo ... Muncitorii au preluat proprietăţile minei" 32 • Aceeaşi si!tuaţie era şi la
mina din Crislolţel. Pentru „a supraveghea mersul lucrului şi susţinerea ordinii",
!llcotenentul Petru Bosz, 1reprezenitan Lul Ministerului de Război, cerea Consiliului
National Român al comitatului Solnoc-Dobica „absolvirea de servidu" şi înlocuirea
lui· cu iun ofiţer român 33 • De asemenea, văduva Vla:siUca Dlieş se plînge acelui.aşi consiliu că: „doi soldaţi maghiari din Jibou ~i v.reo 16 muncitori înarmaţi de la minele de acolo au str:ăbă·"lmt noaptea în casa ei, 11-au dus pe ·soţul ei şi în hotarul co111u11ei, împu~cindu-1, l-au îngroi,at„" 1, cerind anchetarea cauzei.
Raipoartele înaintate Comitetului Central al Astrei de către autorităţile comunale în anii Hl21-1922, la puţini ani de la consumarea „revoluţiei" - cum
invariabil sînt numi·Le în doc."Umentele de epocă revoltele de masă din noiembrie
1!118 împotriva rămăşiţelor stăpînirii austro-ungare menţionează că peste tot
„:·evoluţia" s-a stins datorită intervenţiei gărzilor naţionale locale sau a celor din
localităţile vecine şi în multe cazuri datorită propagandei pacificatoare desfăşurate
de intelectualii loculuP;;. Este de remarcat că în prima parte a lunii noiembrie
H118, obiectivele imediate ale gărzilor naţionale române şi maghiare erau identice;
reinstaurarea şi menţinerea 01·dinei publice, grav tulburate. Incepind de la mijlocul lunii noiembrie, direcţiile de acţiune ale. consiliilor ~i gărzilor naţionale române nu mai concordă cu cele ale consiliilor şi gărzilor naţionale maglhiare, devenind, de fapt, totalmente opuse.
·
Deşi slăbiseră în intensitate, amplele mişcări cu caracter revoluţionar din
toamna anului 1918 - locul revendicărilor sociale, prioritare la început, fiind luat
de revendicările cu caracter naţional ;precis conturate - totuşi, şi în lunile decembrie 19111-ianuarie 1919, autorităţile comitatense aflate pe picior de plecare,
după actul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, mai semnalau sporadice revoi te cu caracter social-economic. Astfel, vicecomitele Sălajului, într-un raport
din 11 decembrie 1918 arăta: „Desfrînarea şi anarhia aceea fără limite, care au
atacat prima parte a luni'i trecurt;e, aş.a-zus făTă pedeapsă, ordinea obciială şi securitatea personală şi de avere, în a doua parte a lunii (noiembrie 1918} au pierdut mult din tăişul şi din amploarea lor, în aşa fel, că la începutul acestei luni a
început să se restabilească liniştea relativă în majoritatea comunelor comitatului.
Dar despre ordine normală nici azi nu se jpoate vorbi, ba chiar, nişte elemente
iwastîmpărate ale unor comune numai cu puterea armei sînt ţinute in friu. Anarhia cea mai dezlănţuită a fost în plasele Crasna, Zalău, Celiu Silvaniei şi Jibou,
pc cind în plasa Şimleu Silvaniei mai puţin .. , "3G,
31 Arh. Stat. Maramureş, fond Inspectoratul Geologic-MiniL'r Baia Mare, act.
289/1919.
J2 Idem;
în urma unei telegrame primite vicecomitele eomitatului Sălaj
trebuia s~t ia măsuri pentru păzirea minelor din Bobota şi Lupoaia (cf. Arh. Stat .
.Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Comitele suprem, administrativ, dos. 74/1919,
1. 29-30).
33 i\rh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Homân al comitatului SolnocDobîca, dos. 3, f. 15v.
:n Idem, f. 23v.
3 ;; Arh. Stat. Sibiu, fond
ASTHA, cota judeţului Sălaj, nr. 852/1922, apud:
P. Abrudan, în Acta MP, 5, HHll, p. 4D0-505.
3 u Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sttlaj Comitetul administrativ, dos.
l-173/1919, f. 58; şi protopopul Vasile L. Pop, ca exponent fidel al micii burghezii
rurale, evocînd perioada 4 noiembrie 19111-20 ianuarie 1919, se plîngea Consistorului arhîdierezan din Blaj: „De la revoluţiunea de 4 nov(embrie) încoace o sini.:ură zi am avut cei din "acest ţinut de sub poalele Meseşului în care am căpătat
tărie sufletească a suporta amarul vieţii ziua proclamării Unirii Ardealului cu
Ho:nânia - iar celelalte zilL' le-am trăit tot în dureri, spaime şi alărmare, că in
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In acelaşi sens, primprocurorul comitantes, intr-un raport din 12 dt>ccmbrie
1918, înaintat Comitetului administrativ, specifica următoarele: „deşi a trecut o
lună . . . de cînd populaţia comitatului cuprinsă de fierbere, care în multe locuri
a primit caracterul de răs~oală, izbucnind în violenţe, distrugeri ... mare parle
deja sfirşite, dar şi 'în zilele recente, însă numai sporadic. s-au săvîrşit delicte mai
mari şi mai grele, încă nu se :poate vorbi despre calm, dPspre restabilin•a ordinii
de drept şi consolidarea siguranţei publice.
Agitaţii ... după rapoartele sositl>, s-au petrecut şi în aceste zile în comunele
Păuşa şi Bogdana de dincolo de Munţii Meseş" 37 • Procurorul recunoaşte deschis cC1
revoltele din noiembrie 1918 luaserii o aseml'nea amploar<• incit cde mai multe
„dintre delictele săvîrşite, {'('le mai mul:" sînt în a:;."l fel cC1 <·s~ 1nculpatii marPa
parte a populaţiei a cite unui sat, chiar ~i frmei şi copii au luat parte şi la sule se
ridică numărul vinovaţilor".
Şi totuşi, ca şi cum nimic irPparabil nu s-ar fi întîmp:<it pentru •soarta Ungariei istorice {constituirea Consiliilcll' Na\ion<ilt• Homânt'. ;1 Gf1rzilor Naţionali•
Române, şi, mai ales, l\Jarea Adunare NaţionaU1 u<· la Alba Iu'i<1 ca:-e µroclama~<!
la 1 Decembrie 1918 Unin•a nccondiţionatii a Transilvaniei cu Homânia) unii funC'ţion:a'I'i !ni fostl'i administraţii la nivel de plasă şi comitat - totlalmenlte derutaţi
şi incaipabili s[1 înţeleagă ~i să ac~epte evenimcntPle revoluţionar<' în rnpidă şi implacabilă desfăşurare, se legănau incă în iluzia reîntoarcerii „vremurilor bune de
dinainte de război". Cu toată precaritatea ~i insecuritatpa căilor de comunicaţit·.
o febrilă, dar inutilă corespondenţă (utilă doar pentru istoriografi<'. ca documen tl'
de epocă - n.n.) continuă, în ambele sensuri între diversele oficii administrative centrale, comitatense, de plasă şi comunale. Ca ~i cum pl'ntru răm<i~iţ<'IL•
ruginitei administraţii austro-ungare n-ar fi început numărătoarea invcrsr1, apropiindu-se inexorabil de zero, se mai făceau propuneri fanteziste de pacificare, dP
întărire a forţelor de ordine şi de reinstalare a autorităţilor comunale, cvl'ntu<il
prin transferarea celor care se compromiseră iremediabil, în anii războiului, în
:tocalităţile mai îndepărtate, unde faptele lor r€1J)robabile erau mai puţin cunosculC'.
Zbaterea era zadarnică. Nici una din măsuri (de !apt, paleative - n.n.) nu puteau
cîrpi şi menţine un sistem perimat ce-şi trăia ultimele ceasuri. Uriaşul mc~ani-sm
'administrativ-poliţienesc, atH de lăludat înainte pentru eficienţa lui de inspi~·aţie
pretins germană, măcina, aidoma unei mori în gol, lipsindu-i elementele de execuţie şi, mai ales, imboldul lăuntric de a întreprinde ceva viiabil.
Cu un optimism forţat, vicecomitele prezenta măsurile luate şi primele rezultate ale acestora pentru re11mnerea' pe picioare a administraţiei ccrcuale ~i
comunale: „A.stfel, am reuşit .să !transferăm corpul notarilw in a~ fel, c-<l astăzi
numai în 9 notariate cercuale nu sînt notari şi anume: în plasa Crasna 3 şi' în plasa
Ji'bou în 6 nortarJate cercuale. In 21 de C<YJ"Cur'i conduc 13 notari cercuali, refugiaţi
în primele zile ale revoluţiei, care s--au întors după cîteva zile, funcţionarii de la·
notariate, ajutorii de notari sau suplinitorii dt> notari; în 29 de locuri funcţionemr1
notari vechi, care n-au părăsit locurile lor, deci este greşit ~u tendenţioasă afiTmaţia ziarelor Pes~i Napl6 :;;i Az Est că Î'r1 comiitralt numai 4 notari funcţioneazr1.
Cele înserate, de asemenea şi desconsiderarea şi suspiciunea veşnică faţă de administraţie, după credinţa mea, nu numai· că au jignit ad!înc, dar jignesc pe nC'clrept şi în continuare, demnirotea corpului funcţionarilor ve~hi şi încf"!'caţi ai
comitatului, pus în faţa mizeriei şi obosit, în timpul războiului, cu muncile 1pe~te
măsură, pînă la surmenaj. O bună parte sînt aşa de amărîţi, că în oricarP clip[1
fie::are ar da bucuros sf'rviciul lui pentru unul mai capabil. Şi dacă corpul funcţionarilor a rămas
pe loc, a făcut-o numai pentru !aptul ca s[1 rămînă crl'dincios,

nov(embrie)-20 ian (uarie) ~atele noaS'bre au stalt sub 'llerorul m.işcil<Jr rl'into:r~i
din Rusia îndopaţi de idei bolşeviste, care nu r<'spcctau biserica, s-au purtat ostil
şi fără respect faţă cu preoţii, ba necruţînd nici inteligenţa, zirînd că „jos cu domnii, pămfntul vitele, porcii să se irnpartă şi de la ţăranii mai cu stare ... " (cf.
Arh. Stat. Sălaj, fond Protopopiatul gr. C'at. Buciumi, dos. 5, f. 25).
37 Idem, fond Prefectura jud. S~aj Comitetul administrativ, dos. JX-1918,
f. 25, apud: I. Tomole, op. C'it., p. 194.
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tn detrilmentiu1 intereselor lui personale şi materiale, la tradiţiile milena:re ale
bietei patrii pieritoare ..."38.
Din tabloul ilustrat mai &us, rezultă, credem, cu puterea faptelor că marile
revolte 1SOciale cu caracter revoluţionar din toamna anului 1918 au C\JIPrins întreg
Sălajul, aproape ins'l:lanitaneu, în aşa lfel incit puţini dinrtre cei vinovaţi de explo.îtarea fără scrupule a maselor populare în cei patru ani de război şi înainte au
scăpat nepedepsiţi de furia populară, izvorită dintr-un adînc şi legitim sentiment
ele justiţie so::ială. Desigur, aceste fapte au fost calificate de autorităţile vremii
drept grave infracţiuni contra prqprietăţii şi autorităţii. Drept urmare, timp de
Hproape doi ani (noiembri:e 1918~aprilie 1920) instanţele judecătoreşti (judeţene şi
de plasă) au cercetat şi judecat sute de oameni (uneor,i chi.air1 sate .[ntregi). implicaţi în cele întimplate atunci. Din aceste dosare, ce numără mii de pagini, .se
reconstituie, filă de filă, un tablou cu adevărat impresionat prin amploare şi detalii ce nu puteau fi surprinse în rapoartele iniţiale ale autorităţilor. Redăm sumar numai cîteva dintre aceste fapte petrecute în localităţile menţionate în do::umentele analizarte anterior. Astfel, loouitorii saitelor Archid, Coşei şi Chilioara
erau învinovăţiţi în bloc de devastarea co1111Pletă, la 4-5 noiembrie 1918, a fermei
<lin Ch~liOOLre, aparţinînd contelui Degenfeld Miksa di!l1 Hodod 39 ; 25 de lo::alnici
(bărbaţi şi femei) din Huseni, la 5 noiembrie 1918, au atacat şi devastat moşia lui
Weinberger Kalmăn, din hotarul Şimleu! Sillvaniei, luînd de acollo 47 de vite şi
270 de oi 46 ; 87 locuitori din Boghiş, români şi maghiari, au devastat la 7 noiem·
brie 1918 proprietatea lui Ketely Istvan din localitate, provocînd o pagubă de
15.222 coroane 4 '; în Sici, 14 săteni au jefuit, la 7 noiembrie 1918, caisa lui Valentin
Cîmpan, însuşindu-şi bunuri în vaiooire de 4.448 coroane 42 ; 91 de localnici, în ziua
de 6 noiembrie 1918, au atacat şi devastat domeniul statului şi proprietatea particulară a administratorului respectivului domeniu, Karacsonyi Gyula, din Măi€·
rişte 43 ; 22 de locuitori (bărbaţi şi femei) din satul slovac Făget au atacat la 5
noiembrie 1918 locuinţa primarului şi depozitele de cereale şi petrol, împărţind
totul celor lipsi ţi 44 •••
lxl 9 aprilie 1920, prin Decr<"tul-LPge nr. 1547. toate aceste fapte au fost nmnistiate4~, cu excepţia omorurilor4 6 , încetinel urmările penale.

CONSTITUIREA

ŞI

ACTIVITATEA C.N.R.
SALAJENE

şi

G.N.R.

Pe acest fundal istoric agitat s-a desfăşurat procesul de constituire a
consiliilor naţionale şi a gărzilor naţionale, atît române cit şi maghiare.
Inainte de a reconstitui acest proces, considerăm necesar să facem cîteva
precizări, care vor clarifica credem - informaţiile şi afirmaţiile, uneas Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj - Comitetul administrativ, dos.
1-173/1919, f. 59v.
:w Idem, fond Tribunalul judeţPan Sălaj, dos. 83/1919.
40 Idem, dos. 310/1919.
41 Idem, dos. 61/1919.
42 Idem, dos. 11/1919.
•3 Idem, dos. 18/1919.
44 Idem, dos. 17 /1919.
4
~ C. Ham·angiu, Codul general al României, Legi uzuale, vol. IX-X, p. 301:
„ ... beneficiază de amnestia prezentului Decret-Lege toate faptele săvîrşite pe timpul războiului mondial, şi sub dominaţiunea ungară, austriacă sau rusă pînă la
Unirea cu statul român a teritoriilor foste sub dependinţ·a acelor dominaţiuni şi
aceasta fără distingerea intre militari şi civili".
441 Arh. Stat. Sălaj, fond Tribunalul jud. Sălaj, dos. 1742/1918 şi 1748/1918.
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ori contradictorii, din documentele epocii şi din unele lucră·ri istoriografice apărute pînă în prezent.
Astfel, pe de o parte, în opinia autorităţilor maghiare şi a unui mic
număr de fruntaşi români legaţi prin interese economice de oligarhia
stăpînitoare maghiară şi speriaţi de radicalizarea socială a maselor populare în direcţia desfiinţării de jos în sus, pe cale revoluţionară, a instituţiilor şi relaţiilor social-politice existente aceste consilii şi gărzi erau
menite să restaureze „ordinea şi armonia socială" şi, totodată să prevină
izbucnirea unor noi revolte de masă care ar fi „tulburat" siguranţa personală, a proprietăţilor publice şi, cu deosebire, a celor private. Prin urmare, aceste organisme trebuiau să d0vină, în intenţia autorităţilor, un
fel de auxiliare provizorii ale autorităţilor administrative şi jandarmeriei
locale neputincioase în faţa seismului revoluţionar ce izbucnise din „senin", propagîndu-se instantaneu în toat[1 Transilvania şi Ungaria. Ră
dăcinile acestui fenomen primenitor, esenţialmente revoluţionar, erau
puse pe seama unor influenţe conjuncturale, de import, şi nu pe seama
unor :cauze social-economice, naţionale şi politice interne, care solicitau o rapidă şi radicală rezolvare.
Pe de altă parte, românii transilvăneni şi majoritatea fruntaşilor
politici ai acestora vedeau în aceste consilii şi gărzi (române) instrumentele democratice, absolut indispensabile pentru preluarea puterii politice în toate regiunile locuite de români şi pentru garantarea realizării
idealului naţional, îndelung visat şi acum atît de apropiat: Unirea cu
patJ"ia mamă 47 •
Aşa se explică de ce, la începutul lunii noiembrie 1918, rămăşiţele
autorităţilor maghiare, îngrozite de amploarea revoltelor sociale şi naţionale şi incapabile să întreprindă ceva, au permis încurajînd chiar
- constituirea consiliilor naţionale române şi a gărzilor naţionale române,
asigurîndu-le unele fonduri din bugetele comitatelor şi distribuindu-le
o oarecare cantitate de arme. Cînd, însă, în perspectiva Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia, rolul @.N.R. şi G.N.R. devenise clar pentru
toţi reprezentanţii vechiului aparat politico-administrativ al fostului regim, s-a încercat, cu: palide re.zultate, împiedicarea prin diverse mijloace, inclusiv prin forţă, a constituirii unor noi C.N.R. şi G.N.R. şi
dizolvarea celor existente. Concomitent s-au luat măsuri pentru constituirea a urgenţă a gărzilor naţionale maghiare în localităţile cu populaţia mixtă sau preponderent maghiară şi dotarea lor cu
armament.
Această schimbare bruscă de atitudine a generat o serie de incidente între
C.N.R. şi G.N.R., de o parte şi C.N.M. şi G.N.M., pe de altă parte. Astfel,
în urma unui incident între sublocotenentul Alexa Ilieş din Fodora şi
Garda Naţională Maghiară din Ileanda, înfiinţată la începutul lunii noiembrie 1918, C.N.R. comitatens Solnoc-Dăbîca decide în şedinţa din
12/25 noiembrie 1918 înfiinţarea unui „detaşament al gardei" în lkanda. Totodată, se cere C.N.R. din Ilcanda să intervină la Consiliul Naţional Maghiar din localitate ca garda maghiară „să se desfiinţeze, fiind
47 Vezi în acest sens „Declaraţia Consiliului Naţional Român Central" din 18
octombrie 1918, precum şi punctele 4, 5 şi 8 din directiva-program „Spre orientare" din 3 noiembrie 1918.
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ţinutul românesc" (subl. ns.)48. Oricum, respectiva gardă nu avea
11il'i o îndrituire să intervină în vreuna din localitătile din zonă, aflate
111 totalitate sub conducerea C.N.R. cercual şi G.N.R. din Ileanda (or1:11nizată în detaşament cercual).
Trebuie să specificăm faptul că unii reprezentanţi ai fostului reJ!im, mai ales primpretorii plaselor, au intuit încă de la început că, nici
111tr-un caz, C.N.R. şi G.N.R. nu se vor supune autorităţilor maghiare şi
1111 vor contribui, ica unelte inconştiente, la salvarea statului milenar maghiar de pe toboganul prăbuşirii iminente, ci, dimpotrivă, vor lupta
pPntru accelerarea acestui proces. In acest sens, primpretorul plasei
( 'rasna, în raportul său confidenţial înaintat comitelui suprem al comit atului Sălaj, arăta: „Am raportat ... că Munthiu Nicolae, domiciliat în
~imleu Silvaniei, pe baza însărcinării Consiliului Naţional
Român, a
anunţat verbul oficiul meu, că va organiza în comunele populate de
românii din plasC:-1, consilii naţionale române şi gărzi naţionale române,
fapt despre care organele mele superioare au deja cunoştinţă. Eu am
l'Xprirnat deja atunci îndoielile mele că, sub titlul de mai sus, o să se
desfăşoare o propagandă antimaghiară în rîndurile românilor
cu stare
sufletească agitată. Această îndoială a mea nu era chiar fără temei, ci
este justificată de situaţia, că . . . la 20 a lunii curente, a ţinut o adunare populară la Bănişor, şi la această adunare a afirmat că rromânii deja
au luat puterea în Transilvania, şi că pc baza aceasta ei dispun. Deci,
dacă se primesc dispoziţii pentru înrolarea în armată a tinerei generaţii,
să nu se satisfacă aceste dispoziţii"89.
Procesul de constituire a C.N.R. şi G.N.R. din Sălaj (în limitele actuale), a debutat în primele zile ale lunii noiembrie 1918, imediat după
constituirea Consiliului Naţional Român Central şi apoi a Consiliilor Naţionale Române Comitatense Cluj-Cojocna şi Solnoc-Dăbîca, cele mai
active consilii comitatense din centrul şi nordul Transilvaniei. De remarcat că, în localităţile din fostul comitat Sălaj, cu excepţia plasei Jibou, a existat o perioadă de expectativă - circa o săptămînă - generată de o oarecare confuzie în legătură cu subordonarea acestor noi
organisme: e.N.R.C. sau Senatului Naţional Român Cluj? Chiar şi după
înfiinţarea la 10 şi 11 noiembrie 1918 a C.N.R. cercual Şimleu şi, respectiv, C.N.R. al comitatului Sălaj, cu sediul în Zalău, se mai cereau
lămuriri în legătură cu această problemă. Abia după 12 noiembrie 1918,
lucrurile s-au clarificat deplin - în sensul că toate C.N.R. şi G.N.R. comitatcnse se\ subordonau numai C.N.R.C. de la Arad. După această
dată, activitatea de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. va decurge în ritm
accelerat în întreg comitatul, continuînd întreaga lună decembrie şi prima decadă a lunii ianuarie 1919.
In localităţile sălăjene aparţinînd fostului comitat Solnoc-Dobîca,
acest proces a debutat în 5 noiembrie 1918, la două zile după difuzarea
apelului circulară al C.N.R. comitatens din Dej. Redăm, în continuare,

lot

411 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Solnoc-Dobîca, dos. 3, f. 13.
49 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Comitele suprem, administrativ, dos. 74/1919, f. 21.
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integral, cele 5 puncte ale respectivului apel-circulară 50 din 3 noiembrie 1918, semnat de biroul consiliului comitatens, în frunte cu Liviu
Micşa, care trebuiau îndeplinitei „fără întîrziere şi cu toată conştiin
ciozitatea": „1. Să instituiţi un Consiliu naţional românesc comunal din
atîţia membri cîţi aflaţi de potrivit după împrejurările din comuna Dvoastră. Consiliul să-şi aleagă apoi Biroul: dintr-un president, unul sau
doi vicepreşedinţi şi unul sau doi secretari. Despre constituirea Consiliului şi alegerea Biroului să binevoiţi a ne aviza momentan. 2. Consiliul
comunal, în frunte cu Biroul său, va avea să îndeplinească toate îndrumările primite de la Consiliul Naţional Românesc Comitatens şi de la
Consiliul Naţional Românesc Central, şi să rezolve toate agendele, ce vor
cădea în sfera sa de acţiune. 3. In primul rînd se impune datorinţa mare
şi urgentă, ca să grijiţi de susţinerea ordinei obşteşti în comuna D-voastră şi de siguranţa personală şi a averii tuturor locuitorilor fără deosebire de neam şi confesiune. Astfel numai ne vom putea afirma ca
popor matur şi element de ordine înaintea marelui Areopag al lumii,
vrednici deci de dreptul de liberă dispunere peste soarta noastră. 4.
Vă conjurăm deci, să împiedicaţi cu toată forţa orice încercare de tulburări, jafuri, devastări, pustiiri, silnicii, etc. Nime(ni) să nu se facă judecător în cauza sa, ci orice neîndreptăţire l-a ajuns în
trecut, ori va
întîmpina în viitor, să se adreseze, pentru repararea dreptului violat,
prin Biroul Consiliului D-voastră la noi. 5. In scopul de a preveni orice
tulburare, orice crimă: „să înfiinţaţi fără zăbavă o gardă naţională română din membrii de încredere şi cît se poate de numeroşi. Garda naţională să păşească momentan în acţiune, de cîte ori ordinea obştească,
siguranţa personală, ori averea oricărui particular, precum şi averea oricărei corporaţiuni e ameninţată".
De notat că apelul-circulară al C.N.R. comitatens din Dej era un
rezultat imediat al directivei-program „Spre orientare", semnate tot la
3 noiembrie 1918, la Dej de 1către Teodor Mihali - membru al C.N.R.C.
de la Arad, privitoare la necesitatea înfiinţării de urgenţă a C.N.R. şi
a G.N.R. comitatense şi apoi a celor comunale: „4. In fiecare comitat să
se constituie un consiliu naţional român comitatens (C.N.R. corn.) afiliat
Consiliului Naţional Român Central, prezidenţii şi delegaţii acestor consilii naţ(ionale) rom(âne) comitatense dimpreună cu Comitetul Partidului Naţional Rom(ân) vor avea să formeze Marele Consiliu al naţiunii
române din Ungaria şi Transilvania. Fiecare C.N.R. (Com(itatens) să înfiinţeze de urgenţă în toate comunele comitatului secţii comunale ale
C.N.R. Com(itatens) 5. Din sinul acestor C.N.R. Com(itatens) va fi exmis
după trebuinţă şi conform împrejurărilor un număr corespunzător de
membri, care vor lua dispoziţiile trebuincioase spre asigurarea ordinei
publice, a siguranţei vieţii şi averii publice în acord cu exmişii organizaţiilor similare ale altor neamuri ... 8. Interesul nostru este să ne gă
sească ocupaţia (eliberarea n.n.) iminentă organizaţi pînă în comune, spre
a ne putea dezvolta activitatea recerută spre paralizarea oricăror influenţe duşmănoase cauzei viitorului neamului" 5 1.
5D

>1

Idem. fond Protopopiatul gr. cat. lfoanda, dos. l/a, f. 2.
Idem, f. 1.
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IPa Someşului, au avut loc succesiv, şi în celelalte zone ale Sălajului,
aduriări

solerrme de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. .
Aceste. adunări de constituire erau, de. regulă, convocate şi prezid~lte de intelPctualii locului (învăţătorul, preotul, avocaţii sau studenţii
n'întorşi acasă în momentul prăbuşirii vechiului regim), din proprie
iniţiativă sau la îndemnul unor delegaţi ai C.N.R. comitatens, care se
deplasau din localitate în localitate şi. impulsionau, prin prezenţa şi experienţa personală, procesul de clarificare şi coagulare a intereselor naţionale româneşti, 'iar în unele cazuri, aceşti „exmişi" ai C.N.R. comitatens
luau măsuri ad-hoc de reorganizare, conform instrucţiunilor centrale, a
G.N.R. şi G.N.R. deja constituite. Printre cei mai harnici „exmişi" enumerăm pe: Nicolae Munthiu, Coriolan Meseşian (din partea C.N.R. Şim
Jpu Silvaniei), Aurel Hetco (Jibou), Iulian Andrei Domşa şi Valer Vicaş
(Zalău), Alexandru Vaida şi Iuliu Vaida (Cehti Silv~niei), Eugen Lazăr
(Letca), Petre C. Micu (Ileanda), Tit Necşa (Chizeni), Nicolae Coste, Ioan
Moldovan, Ioan Mureşan (Dej - pentru localităţile de pe Valea Some~ului), slt. Ion Cotîrlă şi slt. Buteanu (C.N.R. Cluj) şi .Vasile Caba (trimisul C.N.R.C.).
Asemenea cazuri n-au fost rare şi ele demonstrează greutăţile şi incPrtitudinile începutului de drum, dar, în acelaşi timp, şi avîntul patriotic ce cuprinsese toate localităţile cu populaţie românească din această
parte a ţăr1L
Din informaţiile documentare, p~ care le deţinem pînă în prezent
rezultă că primele localităţi din judeţ în care s-au înfiinţat C.N.R. şi
G.~.R. au fost Ileanda şi Gîlgău pe Someş. Astfel, la 20 noiembrie 1918,
Victor Pop. - pr~torul din Ileanda, anunţa C.N.R. comitatens din Dej,
prin avocatul Iosif Boca, că, în localitate, s-a constituit, la 5 noiembrie
1918, consiliui naţional local în următoarea componenţă: avocat Victor
Pop - preşedinte, preot Valer Cosma - vicepreşedinte, proprietar Alexandru Bude - secretar, şi 15 membri nenominalizaţi 5 2. In aceeaşi zi,
C.N.R. Ileanda a înfiinţat G.N.R. comunală din 28 membri (127 soldaţi şi
un ofiţer), coordonată de Senatul Naţional Român din Cluj5 3 •
La 8 noiembrie 19i8, Ioan Goron, anunţa C.N.R. comitatens din
Dej că: „Locuitorii români din comuna Gîlgău (pe Someş)· în adunarea
ţinută în 5 nov. st. n. 1918 şi-a ales următorul Consiliu Naţional Român
local: Gavril Micu, paroh ort. român, - prezident; Gavril Goron jun.,
(•conom, - viceprezident; Ioan Goron, candidat de preot, - setcretar;
consilieri: George Viman, Gavril Goron, paroh. ort. român, Mihali Lar,
C9.nstantin Silaşi" 5 4. 1n ceea ce priveşte înfiinţarea G.N.R. locale, Ioan
G.oron menţionează că aceasta „a întîmpinat greutăţi de neînvins în lipStl . de arme" şi de fonduri băneşti. Numai după ce primpretorul plasei
52 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţion·a1 Român al comitatului Soln.ocDoblca, dos 2, f. 73.
53 Ibidem; în lucrarea 1918. Gărzile Naţionale Române din Transilvania, semnată de Gheorghe Unc şi Augustin Deac (Bucureşti, 1979) se face specificarea greşită a datei (18 noiembrie 1918) înfiinţării G.N.R. din Ileanda (p. 84).
_
54
.
Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDoblca, dos. 2, f. 70.
·
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Ileanda a pus la dispoziţia C.N.R. local suma de 6.000 coroane s-a putut
înfiinţa garda 1ocală, formată din 20 de oameni, care au depus jurămin
tul după „formularul C.N.R.C.". In încheiere, secretarul Ioan Goron, cere
„îndrumări urgente" pentru clarificarea situaţiei surselor viitoarelor fonduri băneşti, deoarece „gardiştii nu vor să mai serveasc[1 fără plati1 şţ
în cazul acesta anarhia va fi desăvîrşită".
Conform aceluiaşi raport din 8 noiembrie 1918 şi în Poiana Blenchii
s-a constituit, în aceste zile, C.N.R. comunal în următoarea componenţă~
„Vasile Zoată - prezident, Vasile' Rus - viceprezident, consilieri: Joan
Bunet, Vasile Mada, Teodor Graur al lui Petre, Toma Graur"55 . Se face
menţiunea. că „Nici unul dintre membrii consiliului nu e cu destulă
carte", şi este, deci, recomandabil ca „instrucţiunile de mai mare însemnătate din partea consiliului comitatcns să fie trimise pe adresa C.N.R.
Gîlgău.

Dr. Cornel Pop, raportează la 3 decembrie 1918 Consiliului Naţional
Român al comitatului Solnoc-Dobîca, că la 8 noiembrie 1918 în localitatea
Lozna, în timpul sărbătoririi hramului bisericii, „s-a făcut sfinţirC'a steagului nostru naţional, confecţionat de dna preotC"as[1 Ludovica Pop".
Apoi, după ce s-a dezvăluit poporenilor, adunaţi în număr mare la biserică {„aproape tot poporul din comună"), situaţia „mai nouă" a momentului şi „ţinta ce urmăreşte poporul român, în tactele imnului naţit>
nal - Deşteaptă-te române", mulţimea a mers la şcoală unde, după citirea apelului-circulară a1 C.N.R. comitatens s-a ales C.N.R. local format
din 9 oameni (preşedinte - dr. Cornel Pop, 2 vicepreşedinţi: Pahomiu
Po.E_ - preot şi Dumitru Andreica, 3 secretari: Alexandru Popan, George
Anâreica şi Ioan Pocol al lui George şi 3 membri de increder<': Iosif
Irimuş, Dumitru Pocol şi Alexandru Irimuş 56 . Apoi, menţioJ}l('ază documentul, s-a înfiinţat C.N.R., formată din 14 oameni, - cărora, ultc•rior li s-au mai adăugat doi. Atît membrii consiliului, cit şi gardi~tii
„au depus jurămîntul cu mina pe steag"s'.
Tot în primele zile ale lunii noiembrie 1918, fără să putem preciza
data, s-au înfiinţat C.N.R. şi G.N.R. - mai întii la nivel de comună,
apoi la nivel cercual - din Gîrbou: „Poporul de aici şi din jur inieă s-a
organizat prin adunări poporale, alegînd consilii comunale şi unul cC"rcual"58. In încheierea articolului din Românul („Mişcarea revoluţionur[\
56

Idem, f. 70v.
Idem, f. 94.

lniiinţarea C.N.R. şi a G.N.H. din localităţilP Lozna şi Preluci
este menţionată în ziarul Românul (an VII, nr. 41 din 16129 decembrie 1918, p. 3)~
„Comunele Lozna Mare şi Preluci asemem•a n-au rămas mai prejos de vecinil~
lor. Cu solemnitatea posibilă s-a sărbătorit sfinţirC'·a steagurilor frumoaSC> româneşti. Serviciul divin l-a săvîrşit părintele A. Sîngeorzan. A vorbit desprP însPmnătatea zilei d. dr. Cornel Pop; a urmat apoi alegerea Cons(iliului) Naţional (Homân) local şi a Gardei Naţionale (Române), care ·a depus jurămîntul cu 'însufleţire
C.N.R.C.".
" 7 Arh. Stat Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDobica, dos. 2, f. 94v.
5 s Românul, an VII, nr. 47 din 25 dec. 191817 ian. 1919, p. 13; din
Tablotil
despre gdrzile naţionale care au funcţionat in cuprinsul judeţului, întocmit
jn
1920, subprefectul judeţului Solnoc-Dobi<';;i, în raportul înaintat Consiliului Dirigent, notează că G.N.R. din Gîrbou a funcţionat în perioada 4 noiembrie 19Hl-l!>
51;
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in Ciachi-Gîrbou") se menţioneazi'1: „Consiliul funcţionează în localul
1m•turei şi a introdus în oficiu limba poporului (subl. ns.). Adunări populure se ţin des. Mai impunătoare a fost cea ca ocaziunea sfinţirii stindardului tricolor. Consiliul comitatens din Dej a binevoit a trimite din
sinul său pe dl. loc. Ioan Moldovan cu 20 de .gardişti. Prin ţinuta sa
<h~mnă de un legionar şi prin vorbirile sale a adus poprul român într-un
dan de însufleţire. Bărbaţi, femei, şi bătrîni, tot poporul a început a
li1crima de bucurie, uitînd necazurile trecutului. Poporul a petrecut
apoi de la biserică Steagul pînă la locul gardei, cîntînd cîntece de vitejie.
<:arda locală apoi s-a constituit în detaşament pentru întreg cercul. Ne-a
mai cercetat subloc. Buteanu de la garda din Cluj şi subloc. Micu de la
~arda din Dej, adevărat apostol, care pc jos a umblat satele de-a rîndul,
immfleţindu-le". Dintr-un raport nedatat, aflăm că în fruntea C.N.R.
('ercual Gîrbou au fost ale..-:;i: dr. Victor Munteanu - preşedinte, Roman
J>op - vicepreşedinte, Aurel Mezei - notar, Eduard Sandor - casier
:-;.i 8 membri (Andrei Iovian - prootpop al Protopopiatului Gîrbou, Victor Varga - preot în Popteleac, Zoltan Sojovi - pretor, KaradSan
TUzes - proprietar, Alexandru Magdaş - primar al Girboului, Vasile
Magdaş, Ioan Poptelecan şi Valer Ilia medic), plus delegaţii din fie(·a.re comună a plasei59 • ln funcţie de comandanţi ai G.N.R. cercuale au
fost desemnaţi stegarul Ioan Beşe şi învăţătorul Demetriu Lazăr. Din
garda cercuală („detaşamentul") făceau parte - conform conspectului60
întocmit de stegarul Ioan Beşe - nu mai puţin de 43 de „inteligenţi"
din comunele cercului: Gîrbou (dr. Victor Pop - „redactor de foaie",
Iovian Andrei - protopop, Roman Pop - „exactor itractual" (execUttor
de debite), Valer Ilia - medic, Demetriu Lazăr _:__ învăţător, Aurel Mezei - notar pensionar, Aurel Neamţu - funcţionar, Andrei Pop - funcţionar, Raveca Pop de 19 ani telegrafistă, Vasile Magdaş ofiţer în
armata română); Popteleac (Victor Varga - preot, Andrei Dragată învăţător, Alexandru Gherman învăţător); Călacea (Ioan Mihali preot, Semproniu Mihali - teolog); Cernuc (Cornel Marcu - preot, dr.
Demetriu Mureşan - notar, Nicolae Radu - învăţător pensionar, Alexandru Raţ - învăţător); Bezded (Laurenţiu Costa - preot, Vasile Vă
sian - învăţător pensionar, Ştefan Magdaş - învăţător pensionar, Emil
Magdaş învăţător, Emil Văsian elev de gimnaziu, 18 ani, Alexandru Andraş - student); Briglez (George Pop - preot, Gavril Popovici absolvent de gimnaziu, Laurenţiu Popovici); Cristolţ (Eugen Balint preot, Valer Groza - proprietar, Alexandru Gergely - notar, Victor
Pop - proprietar, Ioan Ilieş - absolvent de gimnaziu, soldat la C.N.R.
din Dej); Cristolţel (Vasile Pop - protopop, Cornel Nemeş - învăţător);
Surduc (Simion Ancean - preot); Muncel (Ioan Pop - preot, George
David - „econom" cu 2 clase de gimnaziu).
C.N.R. şi G.N.R. din Cristolţ au fost constituite la 8 noiembrie 1918.
Consiliul şi garda nou formate „au fost reorganizate la 14 noiembrie, prin
februarie 1919 (Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Dirigent, Resortul Siguranţei
generale, poliţiei şi jandarmeriei, dos. 6/1920, f. 42).
>li Airh. Stat. Bucureşti, fcmd Consiliul Naţlona·l Român ail comltaJtului SolnocDoblca, dos. 2, f. 4:1.
tiO Idem, dos. 12, f. 4--5.
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dl. subl. Micu, în mîinile căruia am şi depus jurămîntul de credinţă pe
steagul C.N.R. Tn~ comuna noastră nu s-a intimplat nici un exces. Ordinea e deplină. Poporul de aici pretinde sus şi tare alipirea Ardealul_ui
şi a părţilor ungurene locuite de români - către România" 61 • c:N.R. din
Cristolţ era alcătuit din 15 localnici (Eugen Balint preşedinte, Valeriu,
Groza şi Iulian Ilieş - vicepreşedinţi, Emanoil Freundlich şi Victor Pop
- secretari şi 10 membri.
Intr-un raport, înaintat la 15 decembrie 1918 Consiliul comitatens
din Dej, Vasiliu Pop din Cristolţel menţionează că la 8 noiembrie 1918,
îri localitate s-a înfiinţat garda naţională comunală alcătuită .din 12 oameni („Ilieş Marcu - sergent comandant, Ioan Barbu, Vasile Ilieş, Grigore Moldovan, Nemeş Ciuture, Iosif Breban, Flore Breban, Grigore
i3reban, Alexe Breban, Todor Marchiş, Alexe Moldovan, Iosif Ilieş locuitori în Cristolţel")":!, care patrulau zilnic în formaţie de 4 şi, conform
înţelegerii cu C.N.R. prezidat pe sus numi.tul - , erau retribuiţi cH.
20 coroane pe zi fiecare. Acelaşi document menţionează că în comună
mai funcţiona şi o a doua gardă destinată „pentru apărarea. băilor· de
cărbuni din hotarul satului". Plata gardiştilor din această gardă era asigurată de către Consiliul Naţional Maghiar din Cluj, care pusese la di.spoziţia direcţiei minelor suma de 60.000 coroane. Preşedintele C.N.R. din
Cristo.lţe1 arăta că, deşi garda naţională comunală, a 'efectuat serviciul
riU .·numai În 1comună, ci Şi la mină, i SC refuzase plata cuvenită de către
direcţia minei. Respectiva nefirească situaţie era obiectul adresei C.N~R.
comitatenş din Dej către primpretorul plasei Gîrbou, căruia i se solicita
să intervină pentru rezolvarea diferendului6 3 . Fără a fi menţionată expres, rezultă că la data de 8 noiembrie 1918 şi C.N.R. comunal era organizat (preşedinte - Vasiliu Pop, membri: Grigore Rusu şi Dina Alexandru)64.
·
In părţile centrale ale comitatului Sălaj, organizarea consililor şi găr
zilor naţionale a început în 10 noiembrie 1918, cînd în Şimleu Silvaniei
este menţionată constituirea „sfatului naţional comunal". Ziarul Românul, marchează acest eveniment în nota următoare: „In Şimleu Silvaniei în 10 a lJc. s-a început activitatea S.fatului naţional român comunal, iar în Şimleu s-a înfiinţat şi Garda Naţională Română cu organizaţiunea făcută în sensul dispoziţiilor Cons(iliului) Naţ(ional) Rom(ân)
pentru Ungaria şi Transilvania. Prezident: dr. Alex. Gheţie - vicar, secretar referent: dr. Alexandru Aciu - director de bancă; prim comandant al gardei naţionale: dr .. Coriolan Meseşan - avocat în Şimleu
Silvaniei. Biroul central deocamdată e în Casina română (la „Silvania").
S-a purces la înfiinţarea turneurilor de propagandă la sate pentru organizain~ c'onform şi pentru asigurarea păcii şi bunei r'înduieli. Se observă însufleţirea şi tendinţa de a se restabili mereu ordinea socială.
Trăiască neamul românesc independent şi unitar!" (subl. ns.)65. CompoIdem, dos. 2, f. 4Ci.
Idem, dos, 10, f. 8.
63 Idem, f. 9.
64 Idem, f. 8v.
sa Românul, an VII, nr. 8 din 4/17 noiembrie 1918, p. 2; vezi şi Coriolan Meseşan, Un episod al ostatecilor, Şimleu Silvaniei, 1932, p. 4.
61
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nenţa, lărgită a ,,sfatului naţional comunal" este romunicat~1 la 11 noiembrie 1918 C.N.R.C. din Arad66: I „Secţia organizare: prezident dr. Alexandru Gheţie, vicar episcopesc foraneu; vicepreşedinţi - Nicolae Ardelean,
dr. Casiu Maniu, dr. Coriolan Meseşan, Iuliu Mureşan; secretari: dr. Alexandru Aciu - referent primsecretar, Vasile Cîmpan, dr. Pompei Fărcaş
II Membrii secţiunei executoare, afară de membrii sccţiunei I: Gheorghe
Aciu, Alexandru Aciu, Gheorghe Ardelean, Macedon Boţan, Augustin Pintea, Nicolae Hexan, Demetriu Filip - casar, Felician Pop, Ioan Pop, Emanoil Stoica, Aurel Varga, Aurent Măşcan. III Secţia pentru ordine publică,
afar:1 dP membrii cel'Or două secţii: Petru Sirea~. Florian Chereicheş, Ioan
La:il1r, Ioan Chereji tîn., Teodor Pizle ~ cadet, Vasile Hexan, Vasile Cherecheş, Gheorghe Pintea, Vasile ChPrecheş, Grigore Ghiran, Ioan Ciomoş,
Ioan Cherecheş, Florian Oros Cutuţiu, Iosif Catona, Ioan (Jancsi) Ardelean,
Petru Cherecheş - poliţist, Ştefan Oros, Ioan Maruşca, Romul Budoiu DPleanu, George Maşcan; Garda Naţională: comandanţi - dr. Coriolan Meseşan şi dr. Alexandru Aciu, căpitani". A doua zi, 12 noiembrie 1918, Iuliu P. Mureşan, confirma67 C.N.R. al c;omitatulu,i Solnoc-Dobîca prir.1irea
apelului-circulară lansat în 3 noiembril~ 1918 privind constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale pe teritoriul comitatului Solnoc-Dobîca __: pc
baza căruia putem afirma că s-a format şi sfatul şimleuan - şi cerc „dcsluşîii la chestia soldelor şi armelor, cum şi de unde sînt acele a se aquira?"
Intrucît la 12 noiembrie 1918 încă nu se ştia conţinutul dispoziţiei comandei G.N.R. din Arad privitoare la subordonarea, finanţarea şi aprovizionarea cu arme, Consiliul comitatens din Dej, prin George Ciupl\ sugerează
G.~.R. Şimleu să se adreseze „ori Consiliului Naţional Român din Cluj, ori
celui central de la Arad, sau ambelor"M.
, În urma directivei-program „Spre orientare", la 11 noiembrie 1918,
se înfiinţează la Zalău Consiliul Naţional Român pentru comitatul Sălaf9,
constituit din: dr. Gheorghe Pop - preşedinte, dr. Alexandru Ţiple şi dr.
Iosif Fărcaş (medic) - vicepreşedinţi, dr. Ioan Gheţie şi dr. Alexandru
Ţiple secretari. Membri în consiliul comitatens sînt: (conform informaţiilor furnizate de dr. Iulian Andrei Domşa)iO; Traian Trufaşiu preot
(ulterior a activat ca secretar), Ionel Perenyi - preot în Ortelec, EugC'~
Boroş contabil la filiala băncii „Silvania" din Zalău. La 12 noiembrie
1918, sub semnătura lui dr. Gheorghe Pop - preşedinte, şi dr. Ioan GhC'ţie
secretar, este difuzat pe teritoriul comitatului un apel cu următorul conţinut: „On(orate) domnule! Vă aducem la cunoştinţă, 61 Sfatul Naţional
Român comitatens, la recercarea prezidentului, dnul Teodor Mihali, s-a
înfiinţat, şi ca membru ales în acest comitet că recercăm, ca în 24 de ore
să binevoiţi a face paşii de lipsă, ca în cercul d-tale, să se înfiinţeze secu5

Document expus în fotocopie la l\Iuzeul

judeţean

<le istorie

şi. artă

din Za-

Iău.

u7 Arh. Stat. Bucure~ti, fond Consiliul
Dobîca, dos. 2, f. 5.
68

Ndţional

Român al comitatului Solnoc-

ibidem.

ro idem, f. 155.
70 Arh. Stat. Sălaj, Colecţia Graţian C. Mărcuş, dos. 40; vezi şi P. Abrmlan,
ln Acta MP, 7,, 1983, p. 299; de asemene'a vezi ·şi corespondenţa dintre Iulian Andrei Domşa şi Doru E. Goran (1974--1977), aflată in posesia ultimului.
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ţiunile comunale române a sfatului comitatens, şi despre organizare aveţi
s~1 deschideţi colectă naţională, Despr<:> modul cum s-a înfiinţat comitetul
comitatcns, veţi fi înştiinţat prin manifest"i 1•

In data de 15 noiembrie 1918, Teodor Mihali - preşedintele C.N.R.C.
este încunoştiinţat despre constituirea la 11 noiembrie a C.N.R. comita-'
tens Sălaj, arătîndu-se că: „Tot atuncia s-au luat măsuri pentru înfiinţa
rea Gardei Naţionale Române atît în Zalău, cît şi în comune"î'.!. Comandant al C.N.R. comitatense avea să fie numit locotenent dr. Iulian Andrei
Domşai3, ajutat de locotenentul dr. Valer Vicaş. De altfel, în şedinţa Consiliului Securităţii Publice a comitatului Sălafli, din 12 noiembrie 1918,
maiorul M. Gyurocsik - comandantul Gă.rzilor Naţionale Maghiare din
Zalău 7 ", raporta că s-au prezentat la el locotenenţii Iulian A. Domşa şi
Valer Vicaş cu dispoziţia C.N.R.C. privitoare la organizarea G.N.R. a comitalului „din tineri cu limba maternă romănă, sub conducerea ofiţerilor
71
1\rh. Stat. Săht.i, fond Protopopiatul gr. cat. Buciumi, dos. 5, f. 3; de obsPrvnt C'ă infiinţarPa C.N.H. al comitatului Sălaj a avut loc după
constituirea
C.N.It. eomunal Şimleu Silvaniei, şi în componenţa lui intrau - raportat la mă
rimea şi atribuţiile lui - relativ puţini membri, iar aceştia, cu excepţia lui dr.
Gheorghe Pop, nu era cunoscuţi ca fruntaşi politici clP ~prafaţă ai românilor să
lăjeni. Din această cauză, activitatea consiliului comit'atens în primele zile de la
constituire a fost, raportată la activitatea C.N.R. din Şimleu Silvaniei, destul de
înceată şi nehotărită, mărginindu-se, doar, la redactaren şi expedierea
.apelului
„On domnule!" şi la participarea, prin cir. Gheorghe Pop şi dr. Alexandru Ţiple,
la şedinţele Consiliului Securităţii Publice a comitatului Sălaj, fără a lua mă.suri
im«0diate de a trimite delegaţi („exmişi") în Joc·alităţile plasei şi în restul comitatului, aşa cum proecdaseră de urgenţă, cu rezultate fructuoase C.N.R. din Şim
leu Silvaniei, care "in toată perioada lunilor noiembrie-decembrie 1918 a fost realul centru coordom1tor al tuturor acţiunilor d<.> constituire şi îndrumare a activităţi
lor C.N.R. şi a G.N.R. (sub!. ns.). Explicaţia acestei situaţii rezidă în faptul că majoritatea covîrşitoare a fruntaşilor erau concentraţi în Şimleu Silvaniei - adevă
rat centru al vieţii naţionale românP~ti din zonă, aici fiind sediul Vicariatului
„Silvan·ia", R.I.R~<>., R.F.R.S., banca „Silvania", Societatea pentl'U fond de 1re':atiru
ro1rn\n, Casina Română, despărţămîntul Şimleu al Astrei etc.
12 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDohica, dos. 2, f. 155.
73
„ln Sălaj la 17. XI. l!HB funcţion·a garda. Am prestat jurămîntul ln 17. XI.
1918 la Cluj" (corespondenţă dintre Iulian Andrei Domşa şi Doru E. Goron, 14 ianuarie 1977).
74 S-a înfiinţat la 12 noiPmbrie Hll8, la Zalău, avîncl ca scop declarat: luarPa
măsurilor pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice; dirijarea folosirii gărzi
lor naţionale; luarea hotărîrilor pe baza rapoartelor gărzilor naţionale în cazurile
de natur<i penală; stabilin•a şi evidenţa pagubelor cauzate; analizarea ulterioară
a folosirii de urgenţă a gărzilor naţionale. Se lua hotărirea înfiinţării unui asemenea consiliu şi la nivelul plaselor. Preşedintele consiliului era comitele suprem
al S<'ilajului, vicepreşedinte era vicecomitele administraţiei comitatense; membrii
din oficiu: toţi prim-pretorii plaselor, primarii oraşelor cu consiliu, comandanţii
de poliţie, ct•i doi comandanţi ai G.N.M. şi G.N.R. De asrmenea, au mai fost aleşi
un număr de 12 membri: dte un membru al comisiilor de plasă, cite doi membri
de la oraşele cu consiliu, precum şi doi delegaţi trimişi de C.N.R. comitatens (delegaţii care iau luat parte la şedinţa cansil'ÎIUlui au fost dr. Gheorghe Pop ş:i rllr.
Alexandru Ţiple) - cr. Arh. Stal. Să~aj, fond Prefectut1a jud. Sălaj - Comitele
suprem, administrativ, dos. 4142/1918, f. 1-2.
75 S-a constituit la a noiembrie 1918 (Idem, dos. 74/1940, f. 1-2), funcţionind
pînă la 14 ianuarie 1919 (Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Diri&ient, Resortul
Siguranţei generale, poliţiei şi jandarmeric>i, dos. ti/1920, f. 44).
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romimi"76, în localităţile româneşti. Faţă de încercările de ingerinţă contrar înţelegerii de principiu dintre C.N.R.C. din Arad şi C.N.M. din
Cluj - ale Consiliului Securităţii Publice şi ale G.N.M. din Zalău în treburile interne ale G.N.R. - sub pretextul unităţii de comandii - , Iulian
Andrei Domşa a transferat o parte din atribuţiile sale căpitanului Coriolan
Meseşan, comandantul G.N.R. din Şimleu, care avea mai multă libertate·
de acţiune77. Totodată, s-au dat dispoziţii categorice, în scris şi prin „cxmişi", tuturor consiliilor şi gărzilor din judeţ, pentru a lua măsuri urgente de încadrare a ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor români numai în
G.N.R. 71l. Concomitent, s-au dat instrucţiuni detaliate şi s-au luat măsuri
pentru reglementarea relaţiilor cu G.N.M. - acolo unde existau - în
sPnsul că între cele două g-Jrzi relaţiile se vor stabili numai pe baz{1 de
colaborare, nici într-un caz de subordonare, în ceea ce priveşte asigurarea
ordinei şi liniştei publice pînă la apropiata şi definitiva r<:'glementure politică şi juridică a statutului Transilvaniei şi părţilor vestice.
A doua zi după constituirea C.N.R. al comitatului Sălaj, la 12 noiembrie 1918, „adunarea poporenilor din Bobota, ţinut[\ în curtea casei parohiale", alege „cu însufleţire şi unanimitate" Sfatul Naţional Rom[m comunal: preşedinte - preotul Valentin Copos, vicC'preşedintl' -·- Vasile
Muste şi 12 membri: (Onuţiu Zaha al Nicolaii, Onuţiu Filip al lui Nicolae,
Nicolae Hus, Mihai Talpoş, Demetriu Balaş, Muste Onuţiu al lui Mihai,
Mihai Muste, Traian Grama, F('r Nicolae, Husti Văsălică, Vasiliu Ciocian, Nicolae Mărcuş al lui Petre)î9. După constituire, preşedintele ValC'ntin Copos 80 a depus „jurămîntul de loialitate pentru Sfatul Naţional Central". Protocolul surprinde un fapt esenţial: preşC'dintelc a luat apoi jur[1mîntul nu numai celor 13 membri ai C.N.R. local („sfatului"), ci şi întregului popor adunat. Acelaşi jurămînt „cu vii aclamări la adresa C.N.R.",
a libertăţii naţiunii şi a conducătorilor aleşi, a fost depus şi de G.N.R.,
nou formată (60 de gardişti sub conducerea stegarului Valer Anccan).
ln Fodora81, C.N.R. local a fost înfiinţat, probabil, la 12 noiembrie
1918 de către subloc. Ioan Mureşan din Ileanda şi Tit Necşa din Chizeni
„trimişi" ai C.N.R. comitatens din Dej. La aceeaşi dată, cei doi l-au
7tl Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. S;llaj Comitt>le suprrm, administrativ, dos. 74/1919, f. 29.
77 De altfel, in mf'moriile salr asupra evenimentelor de la sfîrşitul anului
J918, Iulian Andrei Dom!)a scria: „Amintesc· că dintre gărzile naţionale din judeţ,
cele mai puternice au fost acelPa clin Jibou şi Şimleu Silvaniei. prima fiind comandată de avocatul, locotenent în rPzervii, dr. Aurel HetC'o, iar a doua de> loPOtenent (Păpitan - n.n.) Coriolan MPSf"ian" (cf. P. Abrudan, în Acta MP, 7, 1983,

p. 2!lft).
Sălaj, fond Parohia gr. Pat. Sumai, dos. 1, f. 2; vezi şi Misiunea
a Gărzilor Naţionale Române în luptele pentru dezrobire din 1918, Bucureşti, 1 decembrie 1943, p. 29-30.
711 Arh. Stat. Sălaj, fond Parohia gr. cat. Bobota, dos. 1.
18

Arh. Stat.

istorică

HO Formula „preşedintele senatului com(unal)" ce apare în finalul documentului publicat de I. Tomole (op. cit., p. 202) este arbitrară. In document apare în
următoarea formă: „pres. S.N.C.", adică: „preş(edintele)
S(fatului) N(aţional)
C(omunal)", a~e cum se indică peste tot in document.
ll Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitalului Solnoc:..
DullOCa. dos 6, f. 25.
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instalat pc vicepreşedintele consili~Jui Jocal, Petru Racolţa, în funcţia de
primar, în locul fostului primar, corupt, Şerban Gavriş.
Din „conspectul" înaintat C.N.R. al comitatului Solnoc-Dăbîca de că
tre Eugen Lazăr, „exmisul" acestui consiliu, aflăm că pînă la 15 noiembrie 1918 se constituiseră consilii şi gărzi naţionale române în următoarele,
localităţi din plasa Ilcanda8 2 : Lemniu (C.N.R." preşedinte ~ Eugen Lazăr; viceprc>şedintc Ion Radu, Ion Hossu şi Alexandru Frîncu; secretari: Alexa Peter şi Iosif Hossu. G.N.R. - 31 gardişti); Letca (C.N.R.: preşedinte Marcu Paul; vicepreşE>dinte - Alexandru Paul şi Zahar.ie ·puş
caş; secretari: Alois Lazăr, Emil Buta şi Petru Brînduşan; G.N.R. 19
gardişti); Răstoci (C.N.R.: preşedinte Augustin Pleban; vicepreşedinţi: Nicolau Păcurar şi Teodor Tohat; secretari - Teodor Crişan şi Ion Dica al
lui Mihai; G.N.R. - 28 gardişti); Topliţa (C.N.R.: preşedinte - Vasile
Hossu; vicepreşedinţi - Gavril Ilieş şi Grigore Suse; secretari - Nicolae
Pop, Ioan Ilieş şi Vasile Hossu; G.N.R. - 27 gardişti): Cozla (C.N.R.: preşedinte Virgil Peter; vicepreşedinţi - Florian Lati şi Nan Pap; secretari - Aurel Bob şi Ion Chendea; G.N.R. - 35 gardişti); Cormenişu
(C.N.IL preşPdinte Augustin Radu; vicepreşedinţi - Teodor Baciu
şi All'xandru Popan; secretari Ioan Pop şi Gavril Cosma; G.N.R. - 33
gardişti); Cuciulat: (C.N.R. preşedinte Ioan Rus; vicepreşedinţi - Ioan
Brînduşan şi David Brînduşan; secretari Ioan Mureşan şi Alexa. Rus;
G.N.R. - 10 gardişti); Ciula (G.N.R. - „locuitorii comunei întregi"). i..a
rubrica „Observare" se face menţiunea pentru toate localităţile: s-au jurat
toţi locuitorii din comună".
La 16 noiembrie 1918, în „orăşelul Hida din comitatul Cojocnej. s-a
înfiinţat garda naţională constătoare din 50 de soldaţi români în frunte
cu sublocotenentul Cotîrlă, trimis de Comanda Militară Română din Cluj,
Şi s-a înfiinţat Senatul Naţional Român pentru cercul pretorial Hida pen:...
tru asigurarea liniştci 'şi ordinci între locuitori, pentru a prevedea toate
afacerile administraţiei. De preşedinte a fost ales avocatul dr. Simion Tă
maşiu, vicepreşedinte dr. V. Nossa. Garda a primit un steag românesc
foarte frumos de la Senatul Naţional din Cluj, care s-a sfinţit de către p[1rintcle Iuliu Chiffa în mijlocul unei frumoase serbări naţionale"s:i, Conform unei „note de serviciu" semnate de sublocotenentul Markovits Odon,
adresate C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca, rezultă că la Surduc, centru minier, s-a constituit „garda civilă" formată din 20 de membri8'\ d~n
tre care 4 îndeplinesc serviciul permanent, dispunînd de 6.arme. Din lista
anexă a componentei „gărzii civile" mixte rezult[1 că garda cuprindea 15
gard\.şti români şi 5 evrei: Iosif Hossu, Iosif Darolţi, Todor Lujerdian, !ban
Prodan, Ioan Ceaca, Simion Paşca, Ion Hale, Todor Zaharia, Todor Măie
riştean, Ioan Stef, Ioan Cormoş, Dumitru Cîmpean, Ilie Rablău, Ioan Cîmpean, Vasile Săvuş, Lesing Gezo, Antal Mittelman, Chavar Imre, Sami
Kohn, Lazar Markovitz.
82
83

Idem. dos. 2, f. 74.
Românul, an. VIII, nr. 24 din 30 ian./12 febr. 1919, p. 7; vezi şi Arh. Stat.

l\ucureşti, fond Consiliul Dirigent, Resortul Siguranţei generale, poliţiei şi jandarmeriei, dos. 6/1!120, f. 64.
114 Idem, fond Consiliul Naţional Homân al comitatului Solnoc-Dobîca, dos. 2,
f. 143,
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ln Frîncenii de Piatră s-au constituit la 17 noiembrie 1918 C.N.R. „Senatul Naţional Român secţia Frîn'ceni"B5 (preşedinte - preot Petru Petrişor, secretar Flore Naghiu şi 14 membri) precum şi G.N.R. locală
formată din 11 oameni81;.
In lipsa unor documente de constituire, put('.m, totuşi, afirma că cele
două organisme pentru plasa Cehu Silvaniei s-au constituit în perioada
13-16 noiembrie 1918, deoarece în 17 noiembrie „exmisul" consiliului cercual a luat parte la înfiinţarea C.N.R. şi a G.N.R. din Horoatu Cehului.
Preşedinte al C.N.R. cercual Cehu Silvaniei a fost desemnat Vasile Pop,
iar ca notari: Iuliu Vaida şi Alexandcr-u Vaidas 7 . Comandant al G.N.R. cercuale a fost desemnat dr Mihail Pop, avocat în Cehu Silvaniei~.
La 17 noiembrie 1918, în prezenţa sublocotenentului Alexandru Vaida,
„exmisul" C.N.R. cercual din Cehu Silvaniei, „adunarea poporenilor din
Horoatu Cehului, prezidată de învăţătorul local, Vasile Cutean, alege, bazîndu-se pe „propaganda făcută în gazete româneşti", C.N.R. şi G.N.R.,
avind ca preşedinte şi, respectiv, comandant pe Ioan Danciu. Din consiliu făceau parte Andrei Oşan - vicepreşedinte, Vasile Cutean - notar,
Teodor Oşan, Simion Oşan şi George Oşan al lui Filip - membri; din
gardă făceau parte: Măieran Oşan, George Oşan al lui Teodor, Vasile Pop,
Simion Oşan al lui Iov, Alexandru Mocan, Andrei Oşan, Mihai Rus, Vasiliu. Ardelean, George Pop, Ştefan Cobza, George Oşan al lui Feder, Ioan
Darolţi, Oşan Ignat, George Brată, Dumitru Buţ şi Alexandru Oşan al
lui Simion89.
Organizarea C.N.R. şi a G.N.R. în plasa Jibou a început la 4 noiembrie 1918 sub directa înrîurire a apelului-circulară al C.N.R. comitatens
din Dej. Acest proces este evidenţiat într-o notă de 22 rînduri din ziarul
Românuzoo ca şi în „adeverinţa" eliberată pentru Aurel Hetco, comandantul G.N.R. cercuale la 17 aprilie 1919 de către C.N.R. cercual Jibount.
Cităm integral din Românul: „In 4 nov. a început organizarea comunelor
din cercul Jibou. In 19 nov. s-a constituit C.N.R. cu centrul în Jibou. Preşedinte s-a ales dr. Ladislau Giurco adv. 'Şi membri: dr. Al. Dragomk, G.
Cherebeţiu, preoţii Teodor Bohăţiel şi Mihai Pop, dr. D. Roman, Al. Nemeş, Teofil Dragomir director de bancă, Emeric Pop de Băseşti, adv.
dr. Aurel Hetco şi din fiecare notariat cite un delegat. Şef sanitar a fost
ales dr. I. Bozac. S-a hotărît organizarea gardei naţionale sub conducerea
locot. dr. Aurel Hetco. Cele 34 comune româneşti din 37 ale cercului întreg toate şi-au organizat C.N.R. comunal şi garda comunală pentru paza
ordinii publice. Afară de gardele comunale s-a organizat şi G.N.R. cu 96
gardişti împ[1rţiţi în cinci secţii locale. In urma acestor organiz<~iri tulbuArh. Stat. Sălaj, fond Protopopiatul gr. cat. Jleanda, clas. lfa, f. 4.
s; Nu se specifică numele comandantului de gardă clin localitate.
7
s Afirmăm aceasta bazîndu-ne pe analiza întreprinsă asupra proceselor verbale de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. din localităţile plasei Cehu Silvaniei, precum şi a procesului verbal de alegere a delegaţilor din acest cerc electoral pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi a credenţionalului eliberat.
88 I. Georgescu, George Pop de Băseşti, 60 de ani din luptele naţionale
ale
românilor transilvăneni, Oradea, 1935, p. 160.
88 Arh. Stat, Sălaj, Colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa 2î6, f. 93.
so Românul, an VII, nr. 47 din 25 dec. 1918/7 ian. 1919, p. 13.
91 Arh. Stat. Cluj, Colecţia Gărzilor Naţionale din 1918, dos. 78.
85
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rările care s-au început şi-n Valea Someşului au încetat şi ordinea este
pe deplin restabilită". Din notă rezultă indubitabil că în cursul lunii noiembrie se înfiinţează 34 de C.N.R. şi G.N.R. în toate cele 34 de comune
româneşti ale plasei (Aluniş, Bălan, Bîrsa, Borza, Brusturi, Chechiş, Chendea, Cheud, Ciglean, Creaca, Cuceu, Deleni. Domnin, Firminiş, Gălpîia,
Gîlgău Almaşului, Husia, Inău, Jac, Lupoaia, Năpradea, Popeni, Prodă
neşti, Racîş, Romita, Rona, Someş Guruslău, Someş Odorhei, Soimuş, Tihău, Traniş, Turbuţa, Var şi Vădurele).
Cu bune rezultate a activat în plasa Crasna, infiinţînd, peste tot,
consilii şi gărzi naţionale române, Nicolae Munthiu, trimisul C.N.R. cercual Şimleu Silvaniei - după cum atestă un raport al primpretorului plasei Crasna, din 21 noiembrie 1918!' 2 • La adunarea populară din Bănişor (19
noiembrie 1918), Nicolae Munthiu „a afirmat că românii deja au luat puterea şi că pe baza aceasta ei dispun"!l:J, îndemînînd populaţia să depună
jurămîntul pentru C.N.R.C. In plasă a activat pînă la 15 ianuarie 1919
Garda Naţională Homână cercuală avînd 80 de gardişti 9".
în Zalha, C.N.R. şi G.N.R. au fost înfiinţate la 22 noiembrie 1918, cînd
„o parte a poporului a depun jurămîntul de fidelitate ptr. înalta noastră
stăpînire naţională şi pentru Marele Sfat al naţiunei noastre", iar „cealaltă
parte a denegat acest jurămînt pe motivul, că nu poate depune acest jurămînt şi liniştea comunei Zalha nu se poate restabili pînă atunci, pînă
cînd averea comunei - aflătoare la antistia comunală de pînă acum nu se va preluat de către membrii sfatului naţional comunal"D5 • In fruntea
C.N.R. local era preotul Liviu Greab. Se poate observa din acest pasaj, că
populaţia satului concepea preluarea puterii locale în nemijlocită legă
tură cu administrarea integrală a patrimoniului comunei .De altfel, la 4
decembrie 1918, C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca dă instrucţiuni preşedintelui C.N.R. Zalha să „controleze averea" 96 •
La 10/23 noiembrie 1918, s-a desfăşurat la Bălan, „sub ceriul liber,
în faţa bisericii celei mari" (biserica Bălan-Joseni - n.n.), „adunarea oonstituantă a adunării poporului", avînd drept cauză şi scop „să-şi aleagă
reprezentanţii şi cîrmacii ei, care să dee mină de ajutor administraţiei întru repararea lenevirilor comise în trecut"97. Noii aleşi (preşedinte - preotul Ioan Pop, notar - Augustin Câmpean şi membrii: Lazăr Bodea, Ioan
Georgea - învăţător, Alexa Ianchiş, Florea Georgea, George Rodina al
lui Maştei, Rudolf Echard, Sav Ianchiş şi Todor Rodina) au depus jură
mîntul de fidelitate în faţa poporului. Fapt esenţial: „Adunarea cu unanimitate decretează de limbă o.ficioasă limba română, deoarece comuna e
curat românească" (subl. ns.). ln acelaşi timp, s-a înfiinţat garda comunală
formată din „toţi locuitorii comunei fără remuneraţie (nu din 20 de gar92 Arh. Stat. Sălaj, fond Prekctura ju<l.
trativ, dos. 74/1919, f. 21.

!U

Sălaj

-

Comitele suprem, adminis-

Ibidem.

e~ Arh. Stat. Bucureşti,
poliţiei şi jandarmeriei, dos.

!J5

fond Consiliul Dirigent, Resortul Siguranţei generale,
6/1920, f. 43.
Idem, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Solnoc-Dobica, dos. 6,

00

Idem, dos. 3, f. 20.

97

Arh. Stat.

t. 11.
Sălaj,

fond Parohia ort.

Bălan,

dos. 1, f. 1.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

1

Consilii

.~i gărzi naţi.anale

române fn Si!laj în anul 1918

491

dişti cu remuneraţie de 20 coroane cum se propusese n.n.) şi să obligă
unul fieştecarele a depune jurămîntul de supunere faţă de consiliul comunal şi ascultarea de poruncile preşedintelui"98. Ca şi comandant al gardci locale a fost desemnat - după cum indică un document ulterior - tot
preotul Ioan Pop, care în ianuarie 1919 a fost înlocuit - la cerere - de
căpitanul Rudolf Echard!J!I.
In aceeaşi zi s-a constituit C.N.R. („comitetul naţional român din loc
pentru stabilirea ordinii") din comuna vecină - Gîlg-Ju Almaşului, format
din 12 membri (Isaiel Pascu al lui Toader, Simion Rus, Gherasim Druhora, Ion Vălean, Simion Simişnean, Gavrilă Pop al lui Gherman, George
Gherman, Ioan Pop, Isaie Fodorianu Moldovan, Vasile Morariu, Ioan Solomonean şi Petru Pop) care „au depus jurămîntul recerut în faţa poporului11100. De remarcat că procesul-verbal de constituire al C.N.R. este semnat de 47 localnici.
ln Marin (plasa Crasna), C.N.R. local (12 membri) şi G.N.R. (40 membri) au fost înfiinţate la 23 noiembrie 1918 în prezenţa „exmisului"
C.N.R.C. din Arad, Vasile Caba. C.N.R. şi G.N.R. nou formate „au depus
jurămîntul pentru România"l 1'H.
Unul dintre cele mai puternice consilii naţionale române comunale s-a
constituit la 24 noiembrie 1918 în comuna Buciumi, avînd în frunte ca preşedinţe pe Corne'l Oţiel preot, vkeprcşedinţi pe Dumitru Mărgineanu învăţător şi Ioan E. Cucu contabil, iar ca secretari pe Valer Ostatea medic cercual şi Valer Vlaicu - învăţător. Din consiliu mai făceau parte,
în calitate de membri, 31 de localnici ur.i. In aceeaşi zi, s-a constituit G.N.R.
locală (60-80 de gardişti) sub comanda sublocotenentului Ioan Opriş. Atît
ca mărime, cit şi ca activitate depusă în slujba cauzei naţionale comune,
C.N.R. şi G.N.R. din Buciumi s-au dovedit a fi cele mai bine organizate din
plasa Zalău, fiind un adevărat centru coordonator al zonei de sub Meseş.
La 27 noiembrie 1918 s-a constituit C.N.R. comunal din Nadişul Român (preşedinte - Victor Fărcaş, vicepreşedinte - Nicolae Vaida, notar
- Ioan Lariu şi 12 membri. Ca delegaţi din partea C.N.R. cercual Cehu
Silvaniei au fost prezenţi Iuliu Vaida şi Alexandru Vaida, care au îndeplinit oficiul de verificatori ai procesului verbal de constituire a consiliului
local 103•
In Hă.~mw;, C.N.R. comunal (preşedinte -- prrotul Augustin Budu. vicepreşedinţi Niste Elec, primar şi Niste George; secretari - Ioan Pop
al lui George şi Alexandru Pop, plus 12 membri şi G.N.R. („din 20 membri

Idem, f. 2.
Jclem, f. 3v.
JOII Idem fond Parohia gr. cat. Gilgău Alma~ului, dos. 9, p. 100-101.
101 Idem'. fond Prefectura jud. Sălaj Comitele suprem, administrativ, dos.
74/1919, f. 26.
I02 Idem, fond Protopopiatul gr. cat. Buciumi, dos. 5, f. 4-5; vezi şi Româ!III
!l!l

nul, an. VII, nr. 47 din 25 dec. 1918/7 ian. 1919, p. 13: „In fruntaşa comună Buciumi din Sălaj încă s-a format în ziua de 24 nov. 1918 consiliu naţional român,
în frunte cu preotul local Cornel Oţiel, ca preşedinte. Garda n'aţională română
are 60 de membri, sub comanda sublocotenentului Ioan Opriş".
1111 Arh. Stat. Cluj, ColG!cţia Francisc Hossu-Longin, mapa 276/2, f. 69.
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de încredere dinti:e ·care .4. sînt plătiţide comună, ceilalţi servesc fără
s-au constituit la 28 noiembrie 1918104.
Sub preşedinţia sublocotenentului Nic9lae Coste, „exmisul" C.N.R. comitatens Solnoc-Dobîca, a avut loc la 4 decembrie 1918 în localul şcolii din
Dobrocina, adunarea de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. locale. Ca pre- ,
şedinte al C.N.R. local a fost ales preotul Sim. P. Simion, ajutat de Georgică Gavriş vicepreşedinte, Vasile Huză secretar, şi 4 membri de
încredere (Costan Rus, Matei Gavriş, Ionică Gavriş şi Petre Banea). In
garda naţională locală au fost desemnaţi 12 săteni: Ioan Gavriş, Vasile
Huza, Ioachim Onuţat, Ionaş Corodan, Nechita Huza, Nicolae Gavriş, Vasile
Vultur, Dionisie Vultur, Vasile Gavri':>. Matei Ioan, Ioan Ionacu şi Teodor
Onuţan)105. Se face specificare 61: „aceştia depun jurămîntul prescris".
Cîţiva membri ai gărzii, solicitau, dacă era posibil, „ceva remu'rieraţie"
şi „bocanci", pentru „umblarea în serviciu".
La 6 decembrie 1918, preşedintele C.N.R. Lozna - preotul Pahomiu
Pop anunţă C.N.R. al comitetului Solnoc-Dobîca că a înfiinţat şi în filia
Cliţ 1consiliu şi ga.rdă 106 . 111. fruntea C.N.R. Cliţ au fost aleşi judel~ comunal
Matei Ciulean - preşedinte, Grigore Gavre - vicepreşedinte, iar· Victor
Ciulean şi Gheorghe Maxim - secretari. ln raportul menţionat, Pahomiu
Pop solicită C.N.R. oomitatens, pentru garda Jocală, „baremi două puşti".
Alexandru Vaida, „încredinţatul Consiliului cercual din Cehu Silvaniei", a sprijinit constituirea consiliului comunal (preşedinte - preot Ilie
Călăuz, vicepreşedinte - Vasile Blaga, notar - George Uilecan, şi 10 membri: Vasile Covaci, Gheorghe Răvaş, Onuţ Sabou, <Traian Covaci, Vasile
Buzgan, Vasiliu Covaci, George Ardelean, George Covaci, Mihai Chiş şi
Gt:orge Bonca) şi a gardei locale, formate din 30 de membri, în lAfotis 7 decembrie 1918107. După depunerea jurămîntului, şi „explicarea. situaţiei de azi, poporul se depărtă între strigăte de bucurie".
ln aceeaşi zi, 7 decembrie 1918, s-a constituit, în urma „recercării venite de la Consiliului comitatens naţional român", C.N.R. din localitatea
Noţig: preşedinte Petru Rus, vicepreşedinţi - Ioan Iluţiu şi Vasile Cordoş, secretar Vasiliu Macovei, 12 membri (Vasile Bumbaş, Ioan Suteu,
George Bîrsan, Gligor Iluţiu, Ioan Bumbaş, Nuţiu Muth, Vasiliu Sabaciag,
Simion Iluţiu, Vasiliu Iluţiu şi Ilie Muth, Gligor Vereş şi Andrei Cordoş
„care să îndatorează că vor lua parte la adunările Consiliului Naţional Român cercual central electoral în Cehu Silvaniei") 108 • Numele comandantului şi componenţa gărzii nu sînt specificate, dar înfiinţarea acestora rezultă din preambulul procesului-verbal.
La 8 decembrie 1918, consemnează ziarul Românul, s-a sfinţit steagul
tricolor şi în comuna Dragu, de către preotul Simion Pop, „cu care ocazie
s-a făcut o minunată serbare naţională, la care au luat parte mai multe
comune din jur, în frunte cu conducătorii lor. Bucuria că şi noi românii de
plată")

104 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Sol·
noc-Dobica, dos. 2. f. 72.
ioo Idem, f. 63-64v.
1oa Idem, f. 9.1.
100 Arh. Stat. Cluj, Colecţia Francisc- Hossu-Longin, mapa 21r;12, f. 98.
1118 Idem, f. 77.
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In zilele de 8 şi 9 decembrie 1918, s-au constituit consiliile şi gărzile
l'omunale din Bulgari, Sălăţig şi IMineu.
Din consiliul comunal Bulgari, constituit la îndemnul sublocotenentu..,
lui Alexandru Vaida, făceau parte 25 de localnici (preşedinte - preot Cor-·.
neliu Bucşa, vicepreşedinţi - Vasile Lung şi Zaharia Onaciu, notar -Tra- ·
ian Mureşan, secretar - Augustin Onaciu şi 20 membri. G.N.R. locală era
formaF1 din 21 „gardişti naţionali"110.
La Mfneu, C.N.R. local avea următoarea componentă: presedinte _:_
pr~c1 lul Titt' Trif, vicepreşedinţi - Avram Fogoş şi Vasili u Lung, notar !oan Pop, substitut - Iosif Gherman şi 10 membri (Vasile Sabou, Ioan
Na.ghi, Dumitru Ardelean, Lazăr Gherman, George Naghiu, Vasile Bogdan, Ioan Bocşan, Dumitru Drule, Dumitru Bardaş şi Iosif Bodoni). G.N.R.
- comandată de sublocotenentul Traian Gherman - era compusă din
23 gardişti (2 subofiţeri şi 21 soldaţi). Se arată că „atît Consiliul Naţional
Român cit şi Garda Naţională Română depun jurămîntul" 111 .
C.N.R. din Sălăţig112 era prezidat de preotul Corneliu Bucşa, ajutat
de 2 vicepreşedinţi (Alexa Ilieş, şi Teodor Lazăr) şi 2 secretari (Petru Sava
şi Gregoriu Mărieş). Ca membri au fost aleşi: Ioan Cuceanu, Vasiliu Sava,
Ioan Mărieş, Vasiliu Mărieş, Petru Lung, George Mureşan, Lup Lung,
George Sava, Ioan Mărieş, (bătrînul), Petru Legman şi Vasiliu Sava al lui
Nicolai. Garda locală era formată din 19 gardişti.
In 13 decembrie 1918, în „adunarea comunală din secţia Benefalău
(azi Benesat - n.n.), cercul Cehu Silvaniei" s-au format C.N.R. (preşe
dinte - George Borlan, vicepreşedinţi - George Raţ şi Ştefan Ardelean,
notar -'- Petru Raţ şi 14 membri: Teodor Romocean, Alexa Romocean,
Georgiu Marce al lui Ioan, Vasile Stefuţ, Teodor Cîrşu, Castan Iştvan,
Georgiu Merce Simion, Ştefan Cheresteş, Ioan Merce Elec, Ioan Pop, Georgiu Farkaş, Ioan Moldovan, Gavril Ilieş şi Ilisie Maşcovici) şi G.N.R. (Petru Pop, Castan Mercea, Gavril Hotoran, Ioan Ardelean, Nicolau Ceatari,
Petru Merce, Victor Romoceanu, Ioan Cocean, Ioan H.aţ, George Raţ,
George Pop, Petru Cosma, Alexandru Merce şi Ioan Maşcoviciu 113 •
Acelaşi harnic sublocotenent Alexandru Vaida amintit mai sus, a
înfiinţat C.N.R. (preşedinte Vasiliu Ghiţiu, preot; vicepreşedinţi - Teodor Văleanu şi Onaţ Raidu; notar - Simion Pop şi 14 membri: Ioan Darolţi,
George Podina, George Pop, Alexandru Văleanu, George Văleanu al lui
Teodor, George Moldovan al lui Simion, George Gur.t:a, George Cosma,
Ioan Chişiu, George Moldovan a Marişchii, Lica Moldovan, Vasiliu Porumb,
Vasiliu Vele şi Teodor Moldovan) şi G.N.R. (19 gardişti) din Biuşa 114 •
Dintr-un raport adresat preşedintelui C.N.R. comitatens din Dej aflăm
că la 16 decembrie 1918 funcţiona C.N.R. şi în Gostila, avînd ca preşedinte
pe Augustin Boda, iar ca notar pe Aron Coste. Pentru înfiinţarea gărzii.
0

Românul, an VIII, nr. 24 din 30 ian./12 febr. 1919, p. 7.
Arh. Stat. Cluj, Colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa 27612, f. 112.
111 Idem, f. 74.
112 Idem f 116
ua Idem: i. 90. ·
114 Idem, f. 85.
100
110
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proiectată a fi aleasă „din sinul poporului, ca voluntar fără soldă", se cereau 15 armet15.
Ultima dată de înfiinţare (din documentele ce le cunoaştem pînă in
prezent) a C.N.R. şi a G.N.R. este 5 ·ianuarie 1919. In „şedinţa constitutivă", locuitorii din Ulciug116 aleg de preşedinte pe Ihe Husti, vicepreşc-,
-dinte - Vasile Hotoran, iar notar - Ilie Iacob. De asemenea sînt aleşi ca
membri: George Iacob, Ştefan Lung, George Pintea, Dumitru Morar, Ioan
Chereji şi Vasile Horitor. Garda locală, înfiinţată în aceeaşi zi, era formcită
din 22 gardişti.
Noile organisme politice şi militare pur româneşti, alese pc cale revoluţionară şi în mod esenţial dC'mocratic de întreaga oşte a localităţilor
în cursul lunilor noiembrie-decPmbrie 1918 şi ianuarie 1919, au avut de
rezolvat, încă din primul moment după înfiinţare, o serie de problem<' dificile, ce rezultau din situaţia socială şi politico-naţională complexă, absolut
fără precedent, prin care trecea societatea transilvană la sfîrşitul anului
1918. Astfel, pe de-o parte, consiliile şi g-J.rzile naţionale române, la toat<>
nivelurile, aveau sarcină de mare răspundere de a asigura pe plan local
restabilirea şi menţinerea liniştei şi ordinii publice, absolut indispensabile pentru funcţionarea serviciilor de primă necesitate în perspectiva iminentei instalări a autorităţilor româneşti: aprovizionare, transporturile şi
comunicaţiile poştale. Pe de altă parte, aceste organisme fără a putea
conta pe îndrumări zilnice, de detaliu, din partea C.N.R.C. Arad, afară
doar de dispoziţiile orientative, de principiu, şi de informaţiile din „foilf'"
româneşti, ce soseau cu destulă întîrziere trebuiau să facă faţă - bizuindu-se pe minima lor experienţă practică de conducPre, pe intuiţia
şi convingerile lor politice şi patriotice ferme unor presiuni din cc în ce
mai puternice din partea autorităţilor maghiare (civile şi militare), ce se
cramponau cu disperare de putere şi încercau pe toate căile să împiedice
procesul firesc de realizare a deplinei unităţi politice româneşti.
Din această cauză, în aproape toate rapoartele expediate C.N.R. comitatense din Zalău, Dej, Cluj-Napoca şi C.N.R.C. din Arad, apoi Consiliului
Dirigent din Sibiu. în cursul lunilor noiembrie 1918 - ianuarie 1919, se
cereau de către consiliile şi gărzile naţionale române locale îndrumări
grabnice, fie pe calea corespondenţei, fiC' prin „exmişi". asupra atitudinii
de urmat în diversC' situaţii de natură social-economică şi administrativpolitică presante. Spre exemplu: C.N.R. local din Buciumi, hotăra în şe
dinţa de birou să •Ceară „toate invitaţiile nPccsare pentru activitatea şi
ţinuta sa în viitor"ll7. Pahomiu Pop, preşedintele C.N.R. din Lozna, în raportul său din 5 decembrie 1918, reaminteşte C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca că „de atunci (de la înfiinţarea C.N.R. şi a G.N.R. locale din
ll noiembrie - n.n.) am tot aşteptat să primesc ceva îndrumare, ceva desluşiri"Hs. De asemenea, preotul Liviu Greab, preşedintele C.N.R. comunal
Zalha, semnala C.N.R. comitatens din Dej, că în localitat-e unii oameni.
11; Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDobîca, dos. 4, f. 18.
116 Arh. Stat. Cluj, Colecţia Francit;c Hossu-Longin, mapa 276/2, f. 147.
111 Arh. Stat. Sălaj, fond Protopopiatul gr. cat. Buciumi, dos. 5, f. fi.
118 Arh. Stat. Bucurc~ti, fond Consiliul Naţional Român al cnmitatului Solnoc-Dubîca, dos. 2, f. 94v.
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cu deosebire foştii soldaţi „înţeleg rău primenirea noastră naţională ... ar
voi să schimbe satul, să domnească peste tot şi toate cele ... bazîndu-sc pe
împrejurarea că le-au spus cînd au venit de la oaste, că ce să isprăvească
~i că ce drepturi au ei acum" 119 • Faţă de această situaţie, pentru a preîntîmpina izbucnirea unor revolte necontrolate, preşedintele C.N.R. local
cerea, atît pentru el, cit şi pentru trimişii din partea comunei, lămuriri cu
privire la „volniciile faţă de păduri, datorii private", la „însemnătatea, puterea si activitatea consiliilor comunale".
I~ pofida tuturor acestor inerente greutăţi organizatorice de început,
con<liile şi gărzile naţionale române au desfăşurat - ca organe cu ade\'f1rat reprezentative ale voinţei poporului - o uriaşă activitate, soldată
("U rezultate rodnice, ce merită toate elogiile şi admiraţia noastră, în slujba
<'auzei întregii naţiuni - deplina unitate politică a românilor.
Pentru o mai completă edificare asupra acestui proces istoric general
de maximă importanţă pentru destinele neamului românesc, dăm, în continuare, lista cu localităţile sălăjene în care s-au înfiinţat consilii şi gărzi
naţionale româneşti, data şi numărul membrilor 120• Vezi tabelele de la
p. 496-499.

LA ALBA

JULI~

La 20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central din Arad elaborează
prin ediţia specială din aceeaşi zi a Telegrafului romdn şi prin Românul din 8/21 noiembrie 1918, textul convocării pentru Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, ln care se specifica printre altele: „ln numele dreptăţii eterne şi a
principiului liberei dispoziţiuni a naţiunilor, principiu consacrat acum prin evoluţiunea istoriei, naţiunea română din Ungaria şi Transilvania are să-şi spună cuvintul
s[1u hotăritor asupra sorţii sale şi acest cuvint va fi respectat de lumea întreagă".
ln textul „Convocării" se preciza modalitatea de reprezentare: toţi episcopii şi
protopopii români în funcţ'ie din Transilvania .şi Ungaria; cite 5 delegaţi din fiecare
circumscripţie electorală; cite 2 delegaţi din fiecare societate cultural-naţională (Astra, Fond de teatru român, reuniuni învăţătoreşti şi femeieşti, asociaţii studenţ~ti
etc.); 2 reprezentanţi ai gărzilor naţionale române comitatense şi reprezentanţi ai
muncitorimii organizate (P.S.D. Român).
Conformîndu-se acestei convocări, sosite în judeţ pe cale telegrafică (încă ln
22 noiembrie 1918) şi prin curieri (25 noiembrie), s-a trecut imediat la organizarea
adunărilor pentru alegerea delegaţilor la marele forwn al naţiunii române de la
Alba Iulia. Intr-o atmosferă însufleţitoare, cu adevărat patriotică, au fost desemnaţi1 2 1
şi difuzează,

următorii

(vezi p. 500-501)
119

Idem, dos. 6, f. 14v.

Tabelul a fost intocmit pe baza proceselor-verbale de constituire (noiembrie 1918-ianuarie 1919), articolelor din presa acelor ani, a rapo'artelor administraţiilor comunale (1921-1922) şi a memoriilor participanţilor la măreţul eveniment
de la 1 Decembrie 1918.
121 Adunările de alegere a tuturor del~gaţilor au avut loc în: 25 noiembrie
1918 - la Zalău; 26 noiembrie 1918 - la Şimleu Silvaniei; 27 noiembrie 1918 la Cehu Silvaniei; 28 noiembrie 1918 - la Ileanda şi Şasa; 29 noiembrie 1918 la Lozna, Surduc şi Zalha. Datele s-au stabilit P,e baza proceselor-verbale şi a
credenţionalelor existente în Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii.
120
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Consiliul
Nr.

Localitatea

crt.

-o-I
1
2
3
4

1
Aghireş

Naţional

data constituirii

Român
nr.
membri

2

noiembrie

preşedinte

da ta constituirii

4

5

6

noiembrie
noiembrie
1 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
23 noiembrie 1918

Aurel Petruca

Agrij
Almaş
Aluniş

5

Ban

6
7

Bălan

Băbeni

noiembrie
noiembrie
noiembrie
23 noiembrie 1918

co

O)

nr.
membri

3

I

·~

Garda N aţionall Romlnl

Ioan Pop

comandant
7

Vasile Goia
30

p
toţi

Ioan Pop

loc.
·8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

Bănişor

Benesat
Bezded
Bi uşa
Bîrsa
Bobota
Bodia
Bogdana
Boian
Borza
Bozna
Brîglez
Brusturi
Buciumi
Bulgari
Călacea

Căpîlna
Cerîşa

Cernuc
Chechiş

18

George Borlan

18

Vasile

14

Valentin Copos

13 decembrie 1918

Ghiţiu

14 decembrie 1918
12 noiembrie 1918

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
24 noiembrie 1918

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
24 noiembrie 1918
8 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie

36

Cornel

25

Corneliu

Oţiel
Bucşa

8 decembrie 1918

Cheud
Ci ac a
Ciglean
Ciocmani

60

Valer Ancean
Anania Tap
Ioan Nossa
Ioan

Puşcaş

Ioan

Opriş

Laurenţiu

Avram

I
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noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

~
~

c:i
o

ci;:3

I
~

~

6080
21

Q
<Q

;::!

"'

"'I

noiembrie

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Teodor

Ilie Centea

Chendrea
Chieşd

I
Darolţi

19

noiembrie

noiembrie
12 noiembrie 1918

14

noiembrie

noiembrie
14 decembrie 1918

i

noiembrie

noiembrie
13 decembrie 1918

c:i

Sestraş
Onuţiu Trufaş

Vasile

<:.>

t.)

>
n
~

~

<

"'

.,,e.
g

[(D

~·
<

~
~

ş
gi

34
35
36
37
33
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ciula
Ciumllrna
Ci zer
Cliţ

Cormeniş

Cozia
Creaca
Cristolţ
Cristolţel
Criştelec

Ci1ciulat
Deleni
Dobrocina
Domnin
Fetindia
Firmişiş

Fîntînele
Frincenii de
Piatră

O>

52
53
54

Gălpîia

Gîlg1lu
Gî!g1lu
Almaşului

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Gir bou
Glod
Goştila
Hăşmaş

Hi da
Horoatu
Cehului
Horoatu
Crasnei
Hurez
Husia
Ileanda
Inău

Jac
Lemniu
Letca
Lozna
Lupoaia

I

noiembrie
noiembrie
6 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie 1918
8 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
4 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Coriolan Ossian
Matei Ciulean
Virgil Peter
15

Eugen Balint
Vasile Pop

8

Sim. P. Simion
Teodor C1lprariu

Petru

6 noiembrie 1918

7

Gavril

23 noiembrie 1918

12

noiembrie

Petrişor

17 noiembrie 1918

Petru Petran

loc.
52
33
35
8
12

17

17 noiembrie 1918

7

18

9

Ilieş

:\:[arcu

~

12

12.
co

c:><

-;

~-

.~

15·
;:!
E.

li

~

20

Petre C. Micu

23 noiembrie 1918
4 noiembrie 1918

20

Augustin Boda
Augustin Budu

noiembrie
decembrie 1
28 noiembrie 1918
16 noiembrie 1918

Dumitru Lazăr
Ioan Bumb
Aron Coste

20
30

Ioan Danciu

17 noiembrie 1918

19

Victor Pop
Eugen Laz1lr
~larin Paul
Cornel Pop
Ioan Micu
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noiembrie
noiembrie
noiembrie
5 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie 1918
noiembrie

„n

o

IO

noiembrie

28 noiembrie 1918

noiembrie
noiembrie
noiembrie
5 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie 1918 •
noiembrie

4

toţi

5 noiembrie 1918

~Iicu

noiembrie
noiembrie

8
8

Ioan Rus

14

17 noiembrie 1918

6

noiembrie
noiembrie
noiembrie
decembrie 1918
noiembrh:
noiembrie
noiembrie
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

ci

~.

....,.,~
CI)

c:>c

.....Q
Ioan Danciu

;;;·
~

;:!

E.
......

-.,.,
~

28
31
19
16

Vasile Rus

~

(O

-.:i

(continuare)

o
71
72
73
74
75

I

I

1

2

I

3

I

4

I

noiembrie
noiembrie
23 noiembrie 1918
noiembrie

noiembrie

Mal
Marca
Marin

23 noiembrie 1918

Mălădia
Meseşenii

12

de

Jos
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Mesteacăn

9 decembrie 1918

Mineu
Mirşid
Motiş

Muncel
Nadişul

Român

Năpradea
Noţîg

7 decembrie 1918
noiembrie
27 noiembrie 1918
noiembrie
7 decembrie 1918

15

Titt Trif
Clllăuz

13

Ilie

15

Victor

16

Petru Rus

Fllrcaş

Păuşa

noiembrie

Piroşa

Plesca
Poiana Blenchii
Poniţa

Popeni
Popteleac
Preluci
Preoteasa
Pria
Prodăneşti

Racîş
Răstoci

noiembrie
5 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
19 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

5

Vasile

Ioan Olteanu
Augustin Pleban

noiembrie

Românaşi

Rona
Sălăţig

Sîg
Sîngeorgiu de
Meseş

noiembrie
9 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie

6

17

I

7

=

40

Ilie Vetişan

23

Nicolae Bîca
Viscot Sima
Traian Gherman

~
C)

30

i
I
~

Ernest Albert

~
C)

o

a
;:I

Zoată

Răstolţu Deşert

Romi ta

noiembrie
noiembrie
9 decembrie 1918
noiembrie
7 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

I

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Ortelec
Peri cei

5

I~

Corneliu

Bucşe

Vasile L. Pop
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noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
19 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
9 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie

~

~

<Q
;:I
~

48

Xicolae

20

Vasile :irarchiş
George Ac-him

Gaicloş

Ernest Albert
19
28

;

106

Sinpetru
Almaşului

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Sîrbi
Solomon
Solo na
Someş Guruslău
Someş Odorhei
Stina
Stîrci
Surduc
Şeredei
Simişna

noiembrie
Simion Ancean

noiembrie
noiembrie
noiembrie

Ghera.'lim Cli.pîlna

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
16 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie

Ananie Poponci

,,
20

Marko\'itz Odtit

Soimuş

Tăm~a
Tihău
Topliţa

Traniş

Alexanrlru

10 noiembrie 1918
noiembrie
11 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Gheţie

Vasile Hossu

Treznea
Turbuţa

Tusa
Tă ud
Ulciug

noiembrie
noiembrie
S ianuarie 1918
noiembrie

8

Ilie Husti

10 noiembrie 1918
noiembrie
11 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie.
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
5 ianuarie 1918
noiembrie

Valcău

de Jos

129

Valcău

de Sus

noiembrie

noiembrie

130

Valea Hranei

noiembrie

noiembrie

131

Var

noiembrie

noiembrie

132

Vădurele

noiembrie

noiembrie

133

Voivodeni

noiembrie

134

Zalha

noiembrie

135

Zimbor

~
;::

„

~

:::
·~.

I

Şimleu

Silvaniei
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

no:embrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Coriolan Meseşan
Alexandru Aciu

!s·
OZ!

~

a
i;:

27
Remus

a;.

Roşca

Viseet Sima
22

~

....;:!
ii.I

Qc

§'.

;r
A

[

...
~
...

noiembrie
Lidu Greab

noiembrie
20 noiembrie 1919
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C. Grad -

500

D. E." Goran ~ "E. Wagner

A. Delegaţii "aleşi· în cercurile eleetoraZe122.
I. Comitatul

Sălaj

a. Cercul electoral Zalău12 3 (1. Traian Trufaşiu - prPot în Zalău, secretarul C.N.R.
comitatens Sălaj; 2. dr Augustin Pintea - avocat în Crasna; '3. Eugen Boroş
- contabil în Zalău al filialei Băncii „Silvania", membru în C.N.R. comitatens '
Sălaj; 4. Remus Roşca preot in Trezne~ comandantul G.N.R. locale; 5. Cornel Oţiel - preot, preşedintele C.N.R. Buciumi).
b. Cercul electoral Şimleu Silvaniei12 4 (5. dr. Cassiu Maniu - avocat in Şimleu
Silvaniei; 7. dr. Iuliu Coroianu - avocat în Şimleu Silvaniei; 8. dr. Alexandru
Aciu - directorul Băncii „Silvania", secretarul C.N.R. cercual Şimleu Silvaniei; 9. Ioan Taloş - preot în Giurtelecul Şimleului; IO. Valentin Copos preot, preşedintele C.N.R. Bobota).
c. Cercul electoral Cehu Silvantei12s (11. dr. Alexandru Pop - avocat în Cehu
Silvaniei; 12. Ioan Costea - preot în Someş Uileac; 13. Alexandru Vaida. notarul C.N.R. cercual Cehu. Silvaniei; 14. Simion Mărieş - ţăran din Sălăţig;
15. Vasile Fălăuş - ţăran din Nadişul Român; 16. George Maior - preot în
Băiţa; 17. Vasile Gavriş preot ·în Odeşti)!26.
d. Cercul electoral Dioşodl27 (18. dr. Vasile Ghiurco - avocat în Jibou, preşedin
tele C.N.R. cercual; 19. dr. Aurel Hetco - avocat in Jibou, comandantul G.N.R.
cercuale Jibou; 20. George Petruca - student, originar din Aghireş-Sălaj; 21.
Dionisiu Pop Moldovan - preot in Brusturi; 22. Laurenţiu Avram - preot,
preşedintele C.N.R. Chieşd).
II. Comitatul Solnoc-Dobica

a. Cercul electoral Jleandal28 (23. dr. Victor Pop - avocat .în Ileanda; 24. dr. Leonida Domide - medic în Dej; 25. Valer Cosma - preot în Dăbiceni; 26. Aurel
Bilţiu preot în Rus; 27. Eugen Lazăr - proprietar, preşedintele C.N.R.
Lemniu; supleanţi: 28. Ioan Mihăilă şi 29. Vasile Dirjan - ţărani, ambii din
Zalha129; 30. Ioan Sălăjan - ţăran din Surduc~ 30 ; 31. dr. Cornel Pop - preşedintele C.N.R. Loznam.)
122 La împărţirea administrativ-teritorială a Sălajului de atunci, existau
6
plase (Zalău, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou, Crasna şi Tăşnad) cuprinse
în cinci cercuri electorale: Zalău, Cehul Silvaniei, Şimleul Silvaniei, Dioşod şi Tăş
nad (conform ultimelor alegeri parlamentare din 1910). In prezentul studiu nu
amintim delegaţii aleşi în cercul electoral Tăşnad, care acum aparţin judeţului
Satu Mare; în schimb, amintim delegaţii aleşi în cercul electoral Ileanda (care
împreună cu localităţile situate pe Valea Someşului, din 19.68, au intrat în componenţa actualului judeţ Sălaj) comitatul Solnoc-Dobîca. De asemenea, amintim
şi pe ţăranul Ioan Boc'a, din Fildu de Sus, ales în cercul electoral Huedin comitatul Cojocn:i.
lll3 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, vol. III,
p. 186.
124 idem, p. 155.
12s idem, p. 141-145.
l2G Lucrairea Marea Unire de la 1 Deceinbrrie 1918 (Bucureşti', 1943), menţio
nează la p, 75 şi pe următorii delegaţi aleşi în cercul electoral Cehu Silvaniei:
George Maior şi Vasile Gavriş, ei nefiind 'amintiţi în procesul-verbal de alegere
a delegaţilor in cercul electoral Cehu Silvaniei.
l:l'l Gazeta oficială a Consiliului Dirigent (retipărire), nr. 6 din 14/27 ianuarie
1919, p. :i2
12e Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, val. IIJ.
p. 288-289.
12i Idem, p. 290-291.
no Idem, p. 292.
131 Idem, p. 294.
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Consilii

şi

gilr:zi ·naţionale române în Sillaj în anul 191B

501

HI. Comitatul Cojocna··

a. Cercul electoral Huedtn1:12 (32. Ioan Boca Delegaţi

B.

în Fildu de Sus)

societăţile cultural-naţionale

repre:zentînd

Despărţămintele sălăjene

a.

ţăran

ale Astrei

Şimleu1 3 a (\33. Nicolae Murtthiu secretar al
Iuliu P. Muweşan - avocat în Şimleu Silvaniei):

b. Buciumil:Yo. (35. Ioan Nossa -

Băncii

.„Silvania"; 3,1. dr.

preot în Bogdana; 36. Petru Tulbure -

învă

ţător

în Buciumi).
c. Crasnal35 (37. Ionel Perenyi -

rr.

\Preot în Ortelec).

Societatea pentru fond de teatru român niei136 (38. dr. Pompei Fărcaş - avocat in

leu [[I.

funcţionar

de

rlespărţiimîntul Şimleu SilvaŞimleu Silvaniei; 39. Ioan De-

bancă).

Reuniunea. Femeilor Române Sălăjenem (40. Cornelia Maniutas din Şimle1,1
Silvaniei; 41. Lazăr MaiQlr inginer agronom,, Fericei; 42. Emanoil

Stoica -

Şimleu

Silvaniei).

IV. Reuniunea Tnvăţătorilor Români Sălăjenil 3 9 (43. Ioan Rognean ţător; 44. Daniil Graur învăţător in Giurtelecul Şimleului).
C. Garda Naţională Română a comitatului SăZajl4o (45. dr. Iulian Andrei
- comandant, Zalău).
O. Partidul Social-Democrat român, secţiunea Şimlcum
(46. Petre Borzescu - muncitqr, Şimleu)
E.

Delegaţi

învă

Domşa

de drept

Reprezentanţi ai

cleruluil42 (47. dr. Alexandru Gheţie - vi:arul Silvaniei:
48. Vasile L. Pop. protopopul Almaşului; 49. Mihail Pop protopopul
Brebiului; 50. Petru Petrişor - protopopul Ciocmaniului; 51. Emil Ostate
- protopopul substitut al Oriasnei 52. Iovian Andre~ - protopopul Gîrboului; 53. Avram Dragoş - protopop substitut al!. Ipul1t1i; 54. Teodor
Bohăţiel protopopul Năpradei: 55. Gavril Cherebeţiu
protopopul Noţigului; 56. Leon Maior
protopopul Oarţei; 57. Graţian Flonta protopopul Periceiului; 58. Pavel Roşca - protopopul Românaşului (vechea denumire Unguira~); 59. Vasile Pcw protopopul
Surducului; 60. Augustin Ossian protopopul Samşudului; 61. Simion
Petricea - protopopul Vadului; şi 62. Alimpiu Costea - protopop substitut al Valcăului.
132 Gazeta oficială a Consiliului Dirigent (retipărire), nr. 4 din 29 dec. 1918/11
ian. 1919, p. 16. ·
133 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, voi. I,
µ. 171.
131 Idem, p. 159.
1 35 Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 55.
lll 6 Aril. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, vol. I,
p. lî5.
137 Idem, p. 525.
ros Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 59.
1,29 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, vol. III,
p. 163.
140 Idem, VOII. I, p. 817.
141 Doru E. Goron, în RevArh, 1979, supliment, p. 181; V. Vetişanu, Cartea
Şimleului, Bucureşti, 1985, p.
142 Numele protopopiatelor şi a conducătorilor lor, în funcţiune la anul 1918,
a fost stabilit pe baza fondurilor şi colecţiilor arhivistice existente '.ln depozitele
Arhivelor Statului Sălaj.
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C. Grad -

D. E. Goran -

E.

Wagn~r

După desemnare.a delegaţilor pentru Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, s-a trecut imediat la pregătirea în detaliu a celor trt•buincioase pentru transportul delegaţilor şi, concomitent, pentru asigurarea bunei funcţionării a consiliilorşi gărzilor naţionale româoe în timpul absl'nţei ,principali1or fruntaşi politici 1.ocali. In acest :sr.ns, s-a ::.-omun'icat C.N.R.C. de la Arad ~ista delegaţilor oficilaH1 43 ~i
numărul aproximativ al celor neoficiali. Totodată, s-a comunicat numele fruntaşilor dt>semnaţi să conducă treburile publice locale în timpul absenţei delegaţilor (dr. Gheorghe Pop preşedintele C.N.R. comitatens, la Zalău; dr. Coriolan
Meseşian comandantul G.N.R. cercuale Şimleu Silvaniei, la Şimleu Silvaniri;
dr. Aurel Hetco - comandantul G.N.R. cercuale Jibou, la Jibou; dr. Vasile Pop
- preşedintele C.N.R. cer::.-ual Cehu Silvaniei şi Mihai Pop - comandantul G.N.R.
cercuale, la Cehu Silvaniei').
Din aproape toate tirgurilP, satele !)i c[1tunPle răspîndite pe dealurile 'ii văile
Someşului sălăjean, Agrijului, Crasnei, Barcăului şi Sălajului s-au incllreptat spre
punctele de adunare din centrele cercurilor elPctorale, pentru a SP îmbarca în
trenul Unirii, sute de români sfllăjeni1 (del<>gaţi de dre,pt, nelegaţi aleşi şi cite
2-5 locuitori desemnaţi de obştile săte'jtiH 4 să ducă mesajul dorinţei şi voinţei lor
nestrămu\t:alte, liber exprimate de a
vota Unirea cu Patri•a Mam:ă).
Din coroborarea diverselor informaţii· documentare (memorii ale participanţilor, rapoarte ale autorităţilor etc.) rezultă următoarea reprezentare parţială a localităţilor sălăjene la marele forum al naţiunii române la Alba Iulia: Aghin'!:' :l,
Ban - 2, Băbeni - 3 (Ion Ilieş, Ioan Ciulean şi Maftei Ciulean), Bănişor 4,
Booşa lil, Bogdan:a - 2, Boia - 2, Bozna - 3, :SUciumj - ·S. Cehei - 2, Ciocmani - 1 (Augustin Mălinaşiu), Ci.zer - 3, Cuceu - 2, Derşida - 1 (Pompei Podina), Fetindia - 4, Horoatu Crasnei - 3, Iaz - 2 (Aurel GhilPa, Crăciun Gui),
Hurez - 3, Mal - 6, Marca - 2 („la îndemnul învăţătorului şi sub presiunea naţională a simţămintelor"), Marin· 3, Meseşenii de Sus - 4 (Ciceus Maroşan, Kicolae Bica, Nicolae Turcaş, Văsîi Ciutre), Pericei - ·4, Plesca - 2, Poniţa - 4,
Preoteasa - 3, Pria - 4, Sîg - 5 („la chemarea preoţiilor şi învăţătoirilor"), Singeorgiu de Mese':' - 3 (Ilie Puie, Vasile Negrea a Spoielarului, Nicolae Puie a
Uţeştilor), Sîrbi 5; Stîrciu - 3, Seredei - 4, Şimleu - 150 (o:-aşul şr lo::aliti'1ţile din jur), Ti'1ma„a 1, („cu consimţămîntul general am trimis un delegat în
persoana lui Vasile Miilrgovan, cu însărcinarea de a da consimţămîntul la cPlP
hotărîte şi a 111' raporta despre dC'mersurile luatC'"), Tusa fi, Valci'm de Jos - 7,
Valcău de Sus 7. Opinăm că se poate evalua numărul participanţilor s;ilăjeni
la circa 500-oOO.
Trenul „Unirii", pornit la 29 noiembrie din S<itmar, de la marginile PtniC'uluî iromânesc, cvve.a în companenţă vagoanele „Si'1lt.mar·•, ,,Cla:.5", ,JMarmaţi•a", „Săla.i",
„Solnoc-Dobîca", „Bistriţa-Năsăud", adi::.-ă ale tuturor ţinuturilor româneşti din
nord-vestul ţării. In fiecare g.ară mai ma.re de pc traseu (Baia Mare, Ul mPni,
Jibou, Dej, Gherla, Cluj), mii şi mii de români întîmpinau trenul cu ovaţii şi cintece patriotice: Deştraptă-te române", „Tricolorul" etc. ln mijlocul delegaţiei sitliijene, sub straşnica protecţie a G.N.R. din Băseşti (comandată de dr. Alexandru
Bohăţiel), călătorea spre Alba Iulia pre"iedintele P.N.R., GE.'orge Pop de Băs0,ti,
care nu pregeta.se, în pofida vîrstei înaintatr (aVPH atunci 83 de ani) să intreprinrl[1
acest drum ,pentru a fi de faţă la „prazni::.-ul naţional" ce avea să împlineaseă cr0zul neclintit şi lupta generaţiei sale, intrate în istoria neamului românesc sub numele binemeritat şi îndeobşte cunoscut de „generaţia Unia-ii".
„Merg la Alba Iulia ehiar de m-ar costa vi<iţa", afirmasp h:'\t.rînul şi încercatul luptător atunci cînd fnsese sfătuit să renunţe la această obositoare şi riscan1,-1
143 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, voi. IlI,
p. 163; de remarcat că cercetătorul I. Tomole (op. cit., p. 216) la transcrierea documentului omite un rînd, astfel că apar delegaţi ai C'PrC'ului electoral Şimleu Silvaniei, ·alţii. Redăm pasiajul do:umentuhii ip"1blklat de I. Tomoaie: „Procesul verb<:l
dPspre alegerea celor 5 membri: dr. Maniu, Coroian, dr. Aciu, Alexandru Gheţie,
protopop Emil Ostatea". Transcrierea pasajului corect din document este: „Procesul verbal despre alegerea celor 5 membri: dr. Maniu, Coroianu, dr. Aeiu, Taloş
şi Copos se transpune. Reprezentanţi afară de aeeştia, vicarul dr. A. Gheţie, protopop subs(titut) E. Ostatea".
144 P. Abrudan, în Acta MP, 7, 1983, p. 296-297.
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(vagoane hodorogite, cu geamuri sparte prin care firigul iernii pătrundea
in voie, epidemia de gripă, spaniolă care atunci bintuia cu furie, posibilele atentate la viaţa sa etc.) Afirmaţia lui· Badea George nu era o înfloritură stilistică, destinuată gloriei postume, ea exprima o situaţie reală; răceala contractată in drumul
spre şi dinspre Alba Iulia i-a cauzat moarlea la 23 februarie 1919.
La Cluj, după o oprire ceva mai îndelungată, paza trenului a fost întărită cu
~ardişti români din localitate. Măsura s-a dovedit a fi salutară, deoarece la Teiuş
trenul a fost întimpinat cu focuri de mitralil'ră de către gărzile fproviare maghiare
(în cursul atacului a fost ucis stegarul Ion Arian, înmormintat în 2 decembrie
l!Jl8 la Alba Iulia, cu onoruri militari.", ca erou naţional) şi numai intervenţia
promptă a gărzilor naţionale române a pus capăt unui incident ce risca să ia pro11n:·ţii incalculabile prin urmările sale.
In ziua de 30 noiembrie 1918 delegaţii sălăjeni, în frunte cu George Pop de
Băseşti, au fost întimpinaţi cu frăţească dragoste în gara Alba Iulia de către org«inizatori şi de mulţimea imensă a celor ce sosiseră mai devreme din toate col\urilE' Transilvaniei pentru a lua parte la cea mai mare sărbătoare a neamului
românc~sc. Toată noaptea, delegaţii sălăjeni, contopiţi în masa fremătîndă de oament strînşi în jurul fOC"UriJlor japriJn.se pe Cimpul lui Horea, au aşteptat cu nerăb
dare şi firească emoţie zorii Zilei celei Mari, avind certitudinea că trăiesc, alături
dl' intreaga ţară, un moment istoric unic ce va marca pentru totdeauna destinele
poporului român.
Nu ne propunem să anarizăm aici desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia - rostul de::larat al lucrării noastre fiind exclusiv reliefarea contribuţiei Sălajului la înfăptuirea statului naţional unitar român -. multiplele ei aspecte au fost analizate cu minuţiozitate şi înia.ltă competenţă într-un mare număr
de lucrări generale şi speciale, mai vechi sau mai noi, binecunoscute specialiştilor
':'i marelui public. Aceasta, insă, nu ne ·impiedică să afirmăm - fără teama de a
gre~i. exagerînd
sau, dimpotrivă, diminuind rolul cuiva - că Sălajul a fost, prin
George Pop de Băseşti, Iuliu Maniu şi Victor Deleu, permanent în centrul atenţiei generale, avind un rol de frunte in pregătirea şi desfăşurarea, cu rezultatele
cunoscute, istoricei adunări. Ca o recunoaşter~ unanimă a meritelor ciştig;ate
pe terenul luptei naţionale, sălăjeanul George Pop de Băseşti, „bătrînul naţiunii"
- după fericita expresie a lui Nicolae Iorgatt.5 - a fost desemnat să prezideze
lucrările Marii Adunări Naţionale. In această calitate, deschizind lucrările acesteia
la 1 Decembrie 1918, venerabilul fruntaş IPOlitic a spus., printre altele, cu vorba-i
domoală: „Vrem să zdrobim lanţurile robiei noastre sufleteşti, prin realizarea
marelui vis.al lui ·Mihai Viteazul: unirea celor de o limbă şi de o lege, într-un singur ş.i nedespăorţit Stat Românesc. Lăsa~i-vă .pătrunşi, fraţillor, de fiorii sHnţi ai
acestui rstirălucit pna:mi.c naţionail şi î:n cea mai idephnă ş.~ frăţească armonie să
clădim temeliile fericirii noastre naţionale viitoare. Dumnezeu să binecuvinteze
sfatul nostru si lucrările noastre!"""u.
Tot el ~ fo~Jt acela care a anunţat .celor prezenţi î·n sala Casinei -~i, priin
aceştia, lumii întregi, că „Adunarea Naţională a poporului român din Transilvania, Banat si pCtrţile Ungurene a primit rezoluţia prezentati\ prin Vasile Goldiş
')i astfel Unirea acestor două provincii cu Ţara mamă ... este pentru toate veacurile
pecetluită" 1 " 7 .

Vorbind des.pre legitimitatea actului Unirii, Iuliu Maniu, în numele P.N.R.
·ră-spicat: „Această Unire noi avPm dreptul să o pretindem pe baza
fiinţei noastre unitare naţionale. Sîntem toţi de aceeaşi tradiţie ')i cu aceleaşi aspiraţiuni ... Indeosebi noi, românii din Ardeal şi Ungaria, sîntem în drept să cerem
această Unire, fiindcă aici la noi e leagănul românismului ... In afară de dorinţa
noastră obştească de a ne apropia de sinul mamei noastre, toate argumentele ştiin
ţifice şi sociologice întăresc justeţea revendicării noastre"lf8 •
A doua zi, 2 decembrie 1918, s-a ales Marele Sfat Naţional şi Consiliul Dirigc>nt. In funcţia de preşedinţi ai ::elor mai înalte organisme politice ale Trana afirmat

146

N. Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, 1935, p. 479.
I. Georgescu, op. cit., p. 173-174.

u7

idem,\J). 184.

tt:>

Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1972, ediţia
a Il-a, p. 6î5.
148
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silvaniei-unite pen'llru totdeaun13 cu Patria Mam~i - au fost ale~i în unanimitate
George Pop de Băseşti şi, respectiv, Iuliu Maniu.
In Marele Sfat al Ţării au mai fost alt>şi următorii sălăjeni: dr. Victor DC'leu,
dr. Iuliu Coroianu, dr. cassiu Maniu, dr. Alexandru Aciu - toţi din Şimleu Silvaniei, Traian Trufaş din Zalău şi dr. Augustin Pintca din Crasna1" 9 • Menţionăm,
de asemenea, că Victor Deleu a fost desemnat în funcţia de sC'cretar gC'neral la,
resortul siguranţei publice din Consiliul Dirigent.
Declarînd închise lucrările Marii Adunări Naţionale ele la Alba Iulia George
Pop de Băseşti conchidea: „Am ajuns să desăvîTşim o operă marc care dczgroa.pă
din iobăgia seculară neamul românesc" şi, drept urmare generaţia eroi::ă a l.lnirii şi el, personal, îşi putea considera misiunea îndeplinită: „Iar acum sloboze~te,
Doamne, pe robul tău în pace, că am văzut mîntuirea neamului meu" 150•
In cetatea istorică a Albei Julii, la 1 Decembrie 1918, Rezoluţia Marii Adunări
Naţionale consfinţea Unirea pentru totdeauna a Transilvaniei, Maramureşului, Satmarului, Crişanei şi Banatului cu patria mamă, validînd astfel eforturile seculare ale
românilor din aceste ţinuturi pentru libertate şi unitate naţională.
Despre acest eveniment al istorici naţionale, Alexandru Aciu - unul dintre
delegaţii marcanţi ai Sălajului la Alba Iulia -- scria: .,1 Dee<.•mbrie 1918 zi istori::ă,
ziua sfintă, cînd străbăwră fiorii măiririi suiletUJ. unui' neam !întreg ·de la vlf1dică
pînă la opincă! Să vezi tu în zi de iarnă, de la depărtări de sute de kilometri. la
o simplă chemare peste o sută douăzeci de mii de români, să-i auzi în toate colţurile Arckilalului şi Banatului, cu riscarea vieţii intonînd „'11răiască România
Mare", să vezi acel elan al clipelor mari, aceC'a ordine cetăţPnească la adunarea
memorabilei zile, să le citeşti, să le pătrunzi, să le analizezi şi ::ompari acele idei
democratice răsărite ca rezoluţiuni de. la Alba Iulia şi să nu recunoşti înălţi"inea
curată a „sufletului ardelenesc" şi să nu te închini lui, înseamnă a nu-ţi cunoaşte
cea mai sfîntă comoară, a fi nevrednic de luat în seam.ă ... Ziua de la 1 Decrmbrie va rămine o zi memorabilă! ... Sufletul ardelenesc e al tuturor rnmânilor ~i la
Alba Iulia a tn-sărit în el sufletul neamului întreg românesc"1 5 1.
Intorşi arasă, delegaţii oficiali şi neoficiali au adus la :::unoştinţa tuturor locuitorilor, în cadrul unor adunări populare, hotă·rîrile de la Alha Iulia şi importanţa lor în perspectiva dezvoltării istorice viitoare. ln cadrul arrstor adunări desfăşurate în toate centrele de plasă, precum şi în majoritatea localităţilor sălăjenP,
cu solemnitatea cuvenită, au fost „sfinţite" steagurile tricolore ce avPau ·s.f1 strr1juiască edificiile publi::e ca simbol viu al noilor realităţi politice (vezi pentru
exemplificare, adunările din Dragu, Hicta 1s2 şi plasa Jiboul 53).
Consiliile ~i gărzile naţionale române au Llf'sfăşurat o activitate compl<'x[1
(politică, administrativă, militară) şi în primele luni al<' anului 1919 în calitatl> de
organe democratice ale puterii locale pină la definitiva integrare a judeţului Să
laj în cadrele statului naţional unitar r-omân 154•
Unul dintre conducătorii importanţi ai gărzilor naţionale române, Aurel Hetco,
-afirma cu deplină justeţe: „în totalitatc>a lor, au constituit armata revoluţionară
românească pe pămîntul Ardealului dornic de c>liberarf' ~ub s~utul căreia s-a putut
manifesta, chiar în prezenţa inamicului, voinţa dîrză a Ill'amului, ele a sfo;·ima
jugul stăpînirii străine, şi s-au putut organiza masele poporului pentru Marea
Adunare istorică a Un'irii de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Prin aceste forţe
poporale înarmate româneşti Ardealul a contribuit cu un aport important la
marea operă a eliberării lui"155.
Generaţia eroică a Marii Uniri,
multiseculare de libertate şi unitate

asumîndu-şi fără rezerve aspiraţiile
naţională ale generaţiilor premergă-

148 Gazeta oficială a Consiliului Dirigent (retipărire), nr. 13-15 din 28 februarie 1919, p. 2.
150 I. Georgescu, op. cit., p. 197-198.
151 Al. Aciu; în GazetfJ de Duminică, nr. 40 din 2 decembrie 1923.
1521 Românul, an. VIII, nr. 24 din 30 ian./12 febr. 1919, p. 7.
153 Arh. Stat. Sălaj, Colecţia Graţian C. Mărcuş, dos. 62.
15 4 C. Grad, în Acta MP, 6, 1982, p. 251-269.
155 Arh. Stat. Sălaj, Colecţia Graţian C. Mărcuş, dos. 62.
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loare, a visat, a vrut şi ca·înfăptuit, prin muncă şi luptă fără preget, sta:..
lul naţional unitar român - România Mare.
Lucrarea de faţă, consacrată celei de-a 70-a aniversări a Marii Uniri
st> vrea un modest omagiu închinat memoriei acestei generaţii exemplare,
l':truia îi datorăm o pioasă şi nemărginită recunoştinţă.
CORNEL GRAD -

DORU E. GORON -

ERNEST WAGNER

ANEXE
1

M(ult) on (oratului)
Consiliu Naţional Român comitatens
Dej
Am onoarea a vă înainta următorul raport:
I..:Ocuitorii români clin comuna Gilgău în adunarea ţinută în 5 nov. st. n.
1913 şi-a ales următorul Consiliu Naţional Român local:
Gavril Micu, paroh ort(odox) român, prezident
Gavril Goron. june, econom, vice-prezident
Ioan Goron, candidat de preot, secretar.
Consilieri~ George Viman, Gavril Goron paroh ort(odox) român, Mihail
Lar, Constantin Silaşi.
·
Fiind comuna noastră în centru şi avînd gară cu circulaţie mare, înfiinţarea
gardei a 'întimpinat greutăţi de neînvins în lipsă de arme. Primpr,etO't'ele din
I\i>anda - Mare mi-a pus la dispoziţie 6.000 coroane, ca să iplătesc 20 gardişti
pe 10 zi!P. In felul acesta s-au aflat gardişti. Jurămîntul l-au depus după for~
mularul C.N.R.C. Gardiştii, deoarece sîntem ameninţaţi de bande destul de bine
organi:zate (ţigani şi români reni'tenţi), (chiar 3z.j noapte au voit să ducă oile de
pe o avrrr mai mare de aici, dar gardiştii i-au fugărit aşa că nu le-a succes să
ducă <lecit zece) zic, gardiştii nu vor voi să servească fără .plată şi în cazul
:ace-;ita an,arhi1a va fi desăvînşită. Pirlimpretorele ne promLte bani, dar nu ştiu,
dacă e irrtat să reflectez la ei. Mă rog de îndrumări urgente.
Gî!~ău (Galg6) 8 nov(embrie) st. n. 1918
\
Pentru Cons(iliul) com(unal) Naţ(ional) Rom(ân)
Ioan Goron
secretar
In Poiana - Blenchii Consiliul Naţ(ional) Rom(ân) comunal s-a constituit
mod:
Vasilie Zoată prezident
Vasilie Rus vice-prezident
Consilier\,
Ioan Bunet
Vasilic Mada
Teodor Graur al lui Petre
Toma Graur
Deoarece nici unul dintre membrii consiliului nu e cu destulă carte, instructiile de mai mare însemnătate vă rog să mi le trimiteţi mie.
Cu deosebită stimă;
Ioan Goron ·

fn

următorul

Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Nalional Român al comitalului Solnoc-iDoblca; dos. 2, f. 70-70 T.
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Alsâvalk6i (csendiir)ors
1087 a;zam.
Targy: Pap Gligor es (12) târsa, maroni
lakosok elfogatasa izgatasâert.
Tf:NYVAZLAT
az alabb megnevezett elfogott, rl6vezetett egycnekri\l, ki.k a krasznai
jârasi bir6sagnak at-aclat(tak):
(1. Pap Gligor, 30 cves, 2. Silndor J;inos, :H evf'S, :J. Hosszti T6dor, 58 cves, 4. Kirila Llszl6, 21 eves, 5. Sandor Pâl, 22 t"•ws, fi. l'e.sty<'in Flori<in a Mihitly(', :18 (•ves,
7. KiTila Florian a P1"•1er(', 32 evPs, 8. BonC'ze Floriân, 28 (•vt>s, 9. S;"indor Mikl6s,
2G evc>s, 10. Sân.dor T6gyer, 25 (•ves, 11. Bajdog Janos, 27 1'n's, 12. Pap J;"mos, 55
eves, 13. Tyirilla Gergely, 60 eves.
- Tart6zkodâsi helyi.ik: l\laron;
- Vallasuk: gorog katolikus;
- Foglal.kozasuk: fOldmuves.}

Jelentem, hogy a fentjelzett jaror, foly6 h6 9-en, Maron koz~gben a rmnan
lakossag âltal az 1Utalanossagban kitărt lazongas, ezzel egyetemlegPsen el-kovetett fosztogatasok es rablăsok meggatlasara., egy, a Hadt1gyminiszterium altal kiki.ildott, 12 fobOl all6 fel szakasz legenyseggel, mPly egy gepfegyvrrrel is f Pl volt
szerelve, Maron k<lzst'get a jelzett blincst-lekmeny lPtOresere es a ftiC'inkosok, btijtogat6k elfogăsa vcgett megtamadta.
Jaror a jelzett tanuk jelenleteben bizalmi uton a felsorolt (13) egyent, mint
fO lâzong6kat, a tovabbi bOncselekmeny, illetve a lazongas megakadalyozasa vc>gett
elfogta.
Ez ilgyben a reszletes nyomozâs es .ielent.Cs tetele az tigy altalanos volta miatt
keresztill vezeU1eto nem volt. Tovabba jelentem, hogy Maron kozsegbPn pJOfordult
Iazongas i.igycben a reszletes nyomozas a viszonyok helyreallitasaval megejtctni
es a jelentes mcgtetetni fog.
Als6valk6, 1918 cvi novembPr h6 10-rn
Kelemen, urm (e~) t(er}
Arh. Stal.

Sălaj,

Tribunalul judelului

Sălaj.,

do•. nr. 1730/1918.

Traducere
Postul (de jandarmi) Valcău de Jos
Nr. 1087
Obiectul: Arestarea lui Gligore Pop,
şi a celor 12 complici din Marin
pentru instigare
DESCH1EREA FAPTULUI
săvîrşit
cătoriei

de către persoanele numite mai jos, arestate, escortate
de ocol din Crasna:

I. Gligore, Pop, 30 de ani;
2. Ioan Sandor, 31 de ani;
;J. Teodor Hosu, aB de ani;
4. Vasile Chirilă, 21 de ani
5. Pavel Sandor, 22 de ani;
6. florian Peştean al lui Mihai, 38 de ani;
7. Florian Chirilă al iui Petre; 32 de ani;
8. Florian Bonţa, 28 de ani;
9. Nicolae Sandor, 26 de ani;
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10. Trodor Sandor, 25 de ani;
11. Ioan Baidoc, 27 de ani;
12. Ioan Pop, 55 de ani;

1::!. Glii,'llre Tirilă, 60 de ani;
- Domiciliul: Marin
- Religia lor: gn•::o-c>atolici
- Ocupaţia lor: agricultori.
Vă raportez că patrula postului (de jandarmi), împreună cu o jumătate de
pi uton, formată din 12 militari, - înzestraţi şi cu o mitralieră - detaşaţi de
Mirri-st.erul de Război pent.ru împiedicarea jaftirill.ar şi a tillhăriilor săvirşit de
ci1tre toţi {locuitorii) cu ocazia rebeliunii generale a populaţiei româneşti din
Marin - la data de () a lunii curente a ocupat prin forţă armată comuna Marin
în scopul reiprimării crimelor st>mnalate şi pentru prinderea instigatorilor.
Patrula, în prezenţa martorilor amintiţi, a prins pe cei 13 indivizi ca răz
vrătitori principali, în s::opul prevenirii comiterii altor crime.
Din cauza caraderului de masă al faptelor nu s-a putut executa o cercetare amănunţită şi nici raporta. Vă raportez în continuare, că în cauza răzvrăti
rilor întîmplate în con!ima Marin, vom executa cercetările (necesare), paralel
c·u restabilirea situaţiei şi vom raporta (rezultatele).
Va1eău

de Jos, la 10 noiembrie l!H8
Krlemen, plutonier

:1. Spectate domnule deputat,

Am pri.mit a~ul d-voastră, adică al Sfatului Naţional de pc teritoriul
Co(mi)t(a)tului Solnok - Dobica, intru ceea ce priveşte la formarea unui asemenea Sfat Naţional - acel apel m-a informat îndeajuns. Insă în partea finan,ciară în ce priveşte soldele gardei precum adjustarea cu arme, de unde şi cum
să se inlimple, nu ştim nimic. Subsemnatul ca şi originar din acel comitat, care
am stat odinioară în cancelaria d-voastră, îndrăznesc a vă ruga să binevoiţi a ne
da desluşiri la chestia soldelor şi armelor cum şi de unde slot acele a se aquira?
Notez că aici în Silvania, Sfatul Naţional s-a format precum şi garda militară cit şi cea civilă, fosă ne lipsesc mijloacele financiare şi armătura, m'uuiţia.

Primiţi, vă rog,
d-voastră,

asigurarea deosebitei mele stime

şi

veneraţiuni

cu care

semn(ez) al

devotat stimător
dr. Iuliu P. Mureşan,
avocat,
vice-prezidPnt al Sfatului
Naţional Român din
Şimleu Silvaniei
Sz(ilal{y)-Somly6, 12. XI. 1918
(Rezoluţie)

On. d-le avocat,
Lia 'scrisoan•a on. d-,ale din 12 nov. Ja. o .. am onoan'Cl a-ţi ,răspunde, că demersurile privitoare la forman•a Sfatului Naţional şi infiir{ţarea gardei naţ(ionale}
sint f(oarte} bune. Cit priveşte chestia soldei, veşmintelor şi armelor pentru
gardişti eşti rugat să te adresezi ori Consiliului Naţ(ional} Rom(ân) din Cluj,
-0ri celui central de la Arad, sau ambelor.
Din

încredinţare:

Cu

stimă,

dr. CiU!Je

Arh . • Stat. Bucure,ti, fond Consiliul Naţional Rom!11 al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 2,
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3. Tek(intetes) kozigazgatasi bJ.zottsdg!

A varmegyei kozigazgatas fObb mozzanatair61 es n mult havi iiles 6ta pJOfordult fontosabb esemenyekr61 tisztelettl'l jl'if'nlem az alf1bbiakat.
A mult h6 kozepen varatlanul hunyt PI Palinkas Enclre kfuig(azgatasi) bizottsagunknak egyik t:·rdemes tagja, varmegyenk egyik nagybirtokosa. Rrndkivi:ili
szorgalma, kitartasa (~s a magyar fO!dnek paratlan szPretete, n magyar fiiggMJPnsegi Pszmekhez val6 hilseges ragaszkodas volt cgesz eletl'•nf'k jf'llf'JllVOnasn. Bc>nne
sziikebb hazaj:a a kovetesre val6 mintaf.tc1zdat, koziigyc•hk pedig ('/IT t'-rdPki6d6,
szorgalmas munkasât veszitette el, akinPk halalât igaz n"~zvc."-tunk, emlekl•t pPdig
OSZinte kegyeletilnk fogja IDPgorizni jegyziikunyviinkben Î<;.
Amilyen csendes es nyugodt volt varnwgyenk kozbizlons<'iga a mult h6 elejen
es kozepc'-n, a nemzetiink szornoru jPlenet E°'s bizonyta'.an jovoj1•t. mal!ukban h01xl6
esemenyek, ugyszolva pillanat alatt forclitottak fl'i a koznyug,1!111nt, a' TPncl!'t. szemely es vagyonbiztonsi1.~ot. A WP.kerle korm{my vitratlan bu/\•"1<;a, (oppPn ilZOn a
napon midon a kepvisPlohaz ttibbs!•get rnaganak biztositotta, c·sak alkalom volt a
forradalom kităresere, amely az orszag rendjet, a ti.irvenyek uralmat felboritotta.
Az orszagban- clhelyezett katonasag a fegyver es munici6 kesz1Ptr1 magahoz ragadva, sietett haza. Rendrol, fegyelemrol, szemely es vagyonbiztonsagr61 tObbt• sz6
sem lehetett t:•s a haboruban eldurvult fegyveres katon<ik mar e h6 2-an Plărasz
tottăk a vasutakat, nagy tomegekben erkeztek haza es siettek kOzse~·ikbe, hogy
ott meg nagyobb felfordulâ.st idezzenek el6. A vasuti koe!sikat felti:irve. TasniiclZilah kozott 22 zsâk hat6sagi lisztet, l!'r-20 m(eter)m(:izsa) vetomagbuzat kiswrtak, ellloptak. A garâzdălkod6 lootonăk fegyverdorrenesei rtimitettek a Iakossagot~
az azokhoz csatlakoz6 csocselek pedig megkezdte a rablă.st es fosztogatast. Ma
meg nincs m6domban azokr61 kimeritO pon1.os jelentest tenni, csak nagyjaban
emlitem fel hogy .f(oly6) h6 ·8-ig milyen kepet mutat a vârmegye kozbiztonsaga:
A zsib6i jarasban kiraboltak 22 hat6sagi gabonaraktart, 31 birtokost, osszes.
korjegyz6k elmenekiiltek, 4 ki:irj(egyzoi) irodât szetdultak, iratokat megsemmisitettek, 3 telefonâllomas szi.inetel. B(â.r6) Wesselenyi I {stvan) zsakfalvi gazdasagat
teljesen kiraboltak, (az) osszes allatoloot elhajtott{ik.
A szilcigycsehi jarâ..sban eddig 16 kozsegi kozraktart, tobb nagybirtokost r<iboltak ki, osszes allataikat elhajtottak, Szilâgycsehben lakasokat, boltokat fosztattak
ki. Djhelyi sz{olga) bir6 es Baros kozsegi a:I.jegyzo, kiket rekvirâlas miatt halall<il
fenyegettek, elmenekiiltek, hasonl6keppen ti:ibb korjegyzo is.
A krasznai jarasban a felsoszeki korjegyzot es egy csendort mPgi:iltPk, raktârakat es 90.000 K(orona)nyi, j6reszt kozpenzt, elraboltak, (az) osszes jegyzok
elmenekultek. A bogdanhăzi korjegyzot !•s feJ.eseget felholtra vertf>k, (az) osszPs
iratokat szetszortak, elegettek. Ballahazan 1 embert agyonlOttek; Pecselyben ahol
gabonat, allatokat, szeszt, bort raboltak, a csrnclorok 2 embert Ielottek. KPthely
Istvan râtonvolgyi bergazdasagât kirabolt<ik, 700 d(a)r(a)b serteset, marhait, mc'neset, juhait, gazdasâgi eszkozeit elraboltak. Kiraboltak Pzen fellU a bojimi c-sendorlaktanyât is, valamint a jarasban ];1k6 legtobb izraelitat (os mas birtokosokat.
Kraszna n(agy)kozsegben a katonak c's parasztok egy resze a hatalmat mag<ihoz
ragadta, Altnoder sz {alga) bir6 (os a kozsegi jegyzo ele te veszf-lyben voit, Pzek
elmenekiHtek. Korbuly Bogdan fi.ihaclnagy haza kerillven, a nemzetorsl;get megalakitotta, mast mar Krasznan a rend j6reszt helyre allott.
A sz(illigy)somly6i jarasban, a perecseni bir6t megvertek, (a) kurjegyzoi
irodat feldultak, 9 kozseg magtarat kifosztottak. csaknPm az iisszPs korjegyzok
elmeneki.iltek. A birtokosok allatait elraboltak; (a) pinceket feltortek.
A zilahi jarâsban a nyirsidi bergazdasagb61 12 vagon buzat, (az) osszes 1engerit, (az) âllatokat elraboltâk; b(ar6) Wesselenyi Istvan gorcstini pincejet feltortek, Debrecenben, Sz(iJâgy)szentkiralyon raboltak; a foispan magtârăt kiJosztottâk;
(az) uradalmi serteseket csaknem mindenkitol elraboltâk; Czell Lorinc, Csiky Ferenc, Simon Janos stb. allatait, juhait elvittek. Kiraboltak a gr(6f) Degenfeld' erlredi ga:lldasagat, Ordogkuton a Bay· Ferenc pi.ncejet, Vărmezon felgyujtottak a
szovetlrezet boltjat. A korjegyzok legnagyobb resze elmenekillt.
Ezeken es az ezeken felilli tementelne rablâst, fosztogatâ.st a na~yszamu fegyveres katonaval es (a) hozzajuk csatlakozott cst>cselekkel szemben rneggătolni ~el-
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Jesen lehetetlen volt. A varmegye egesz terilleten 0sszesen es a killonbozo sze.tszort orsOkon osszesen csak 180 csendor ăllot rendelkezesre, ezek koiiil 120 ember
kevesbe megbizhat6, j6 res.zt idos nepftil.kelă volt; miutan a rablas 3-4 jarasban
kezd0d6tt meg, a csendorseg osszevonăsar61 sz6 se lehetett. Amint a zavargasokr6l ert.estiltem, măr e h6 2-an a kormanyt61 fegyveres erot, csendorseget, az alakul6
nemzetorsegnek fegyvereket, lăszert kertem tObbizben. Nyolc napon ăt ugyszolva
,··.ijel-nappal szolgalatban ci.llottarn es a rend helyreâllităsan faradoztam, de ebbcli
r:1rad6zăsom alig vezetett eredmenyre fegyver es fegyveres ero nemleteben.
Hlilăs elismeressel jelentern, hogy Zilahori Gyurotsik Mihăly ornagy ur, ZeitIPr Odon szaziados es Csiky Ferenc fOhadnagy urak lelkes buzg6săga es szervezo
k!~pessege a nemzetOrseget alig 24 6ra alatt megalakitotta, szervezte, ugy, hogy ez
a testiilet ma mar mint szervezett katona.l karhatalorn, nem csak a varos ·nyugalmat es kozbiztonsăgăt volt kcpes mintaszeruen fenntartani, hanem ott, aho! azt a
pillanatnyi szilkseg megkivănta, a jarâs es a varmegye mas jarăsaiban is, a rendet fenttartotta es a tovabbi rablâsokat lehetoleg csokkentette. Kesobb a varmegye
ti:ibhi jarasainaik srekhelyein es egyes kozsegeiben is megalakultak a polgarorsegek
cs igyekeztek a rendet ugy-ahogy helyreâllitani. A fegyverek hianya a legnagyobb
baj, mert fegyveres zavarg6kkal szemben „more patrio", kaszăval, villăval szembe
:mani nagyon keves ember văllalkozott. Ma azonban mar a vârmegyeben 2~300
fegyver ăll rendelkezesre t.'15 remeny van arra, hogy a kozeli napokban a fegyverek szama 800-1000-re szaporodik.
Jelentem, hogy foispăn ur 6m(e)l(t6sa)gaval egyetertăleg a varmegye kozbiztonsaglinak es nyugalmănak egyontetu es rendszeres biztositasa celjab61, a văr
megyei lrozbiztonsăgi tanacsot (meg)szerveztilk es ezen kiviil jarăsi kozbiztonsagi
tanâcsok is 'alakulnak. Ezek es elObbiek kozott szerves kapcsolat letesittetik. Ezeknek fOfeladata megallapitani, nagyobb rendzavarasok eseten, a fegyveres er6nek
(az) aJkalmazasat es a nPt;in sziikseges fegyverhasznălat merVet eS modozatait.
Jelentem tovăbbă, hogy a varmegyeben roman nemzeti tanacs is alakult
kozponti es jarasi szervezettel. Ezeknek feladata a hat6sâgoknak (a) tămogatăsa:
az ăllami es tarsadalmi rend fenttartăsa es biztosităsa tekinteteben [... ] reszeinrol mindent elkovet.ek arra, hogy varmegyenk Jrulonbozo nemzetisegei kozott a
bekes hiangulat, a kolcsănos megertes es megbecsilles, szâzados traditi6nkhoz kepest, fenttartassek es erosittessek. Reszemrol e h6 els6 napjaiban fPlhivăst int&ztem a vărmegye lakosaihoz a kolcson0s megertes, a szemely es vagyonbiztonsag
megved€6e erdekeben es ugyan ezt tette a varmegyei roman nemzeti komite kepviselete is.
A fent văzolt rablăsok es fosztogatasok melt6 folyornănya a vărmegyei kozf'llătăsnak mar is aggălyos âllapolia, amely 2-3 ·hanap rnulva katasztr6falis lehet.
1\z ellătatlan lakossăg reszere mar az eliiiranyzott 550 kocsi gabonănak tekintl'lyes reszet a kozraktarakb61 e;; egyes nagy birtokosokt61 elraboltak es elosztottak, j6reszt olyanok kozott akiktol azt elrekviraltăk, tehăt azoknal most fplesleg
van. az ellătJatlanok pedig biztositva nincsenek. All ez killonosen a varosi lakossagra es a nem terme!O jărăsi kozpontok lakosaira. Ezek reszere legalăbb havi
17 vagon gabona szilkseges, arni ma nincs meg. Szăllitani nem lehct, nem csak
azert, mert a szăllitas teljesen bizonytalan, de azert sem, mert (a) legtobb varmegyeben hasonl6 rablăsok fordultak elo. A kozelelmezesi miniszternek az a fclhatalmazasa tel1ăt, hogy vegso esetben a v(ăr)megyei keszleteket veb'Yem igenybe,
tPljesen ere<lmeny nelkilli, rnert vărÎnegyei keszletek alig vannak. Es ezeknek m0nynyiseget ma, midon a kozsegi kăzigazgatas nem letezik, megăllapitani sem lf'hct,
annăl kevesbe lehet a meg meglevoket osszeszedni es biztos helyekre kiszăllitani.
En, amit lehet, ez irfmyban is megteszek, de măr is erzem es latom, hogyha valamely uton nem segitiink, akkor a tavaszkor az ehseg forradalm;ival kell szămol
nunk. Egyediili kivezeto ut talan az lenne, hogy a buza, rozs, arpa es tengeri szabad forgalma, rnaximălis arak mellett, megnyittatnek es lehetove tetetnek, hogy
sziiksegletet ki-ki nyilt piacon beszerezhesse. Mert arr61, hogy az elrabolt keszleteket es azon felill a szilkseges tengerit rekviralăs utjăn biztositsuk, ma beszelili
se lehet.
Jelentem, hogy belilgyminiszter ur felhivasăra, a varmegye kozponti tisztikara,
Magyarorsuig fliggetlensegenek biztosităsara, a hiisegeskilt ilnnepelyesen letette,
ugyanezen esktinek letetelere a jarăsi es ko~gi tisztviselOket szinten felhivtam.
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Jelentem tovâbba, hogy a hazatero ketonâknak a vasuti allomasokon elelemmel val6 ellâtâsa. irant a kello intezkedesek.et megtettem. Szomoru helyzete
van azoknak a . ko:z:oegi- es kărjegy6lmek, aki!k a maguk es csaladj\uk eletenek
megmentese vegett minden penz nelkill menekiilni voltak kenytelenek. Kilzdenek
a nyornorral, ruha es elelem neLkill a jârâsi szek:helyeken vagy idegenben teng6dlll'k. Ezek sorsar6l, (a) belilgyminisztPr ur rendelkez<•se elătt is, gondoskodni ernberi kotelesseg es ezert ugy hatâroztarn, hogy 1000-2000 k(orona) segel.yt, a văr
megye valamely alapjâb61, fogok reszilkre, visszateritendo kolcson keppen, e!Olegezni.
-, Csatolva a lciizponti tisztikar tevekcnysegerol sz616 kimutatast, jelentem vt'gill, hogy a varm.egye tisztikara, ezekben a nehez idokben, nagy felel6ssegenek teljes tudatâban, hivatali kotelessegeit a Jegteljesebb odaadassal es fâradsagot nem
ismero buzg6sâggal teljesitette.
Jelentesem tudomasul vetelel tiszteleltel kerem.
Zilah,

1918

XL

13.

Tiirok,
afispan
Pe verso:
(Ştampila de înregistrare):

SZILAGYVARMEGYE KOZIG(azgatasi) BIZOTTSAGA,
f:RKEZETT: 1918 nov. 14. - 2194 szăm.
Melleldet: 1 d(ara)b. E!Oszam: 96.
(HATAROZAT)

Tudom.asul vetetett s fi.gyelemmel a menekillni kenyszerillt kozsegi- es korjegyzok, irnokok leheteUen anyagi helyzetere, felhatalmazza az alispant, hogy
reszilkre a vărmegye kozellatâsi alapjâb61 segelyeket utalvănyozha6son, espedi.g ~
not.lenek reszere egyenkent 500, a nosilltek reszere pedig egyenkent 1000 koronaig
terjedoleg.
Kelt Szilagy vârmegye kozi~zgatasi bizot1!saganak, •Zi'lahon 1918 evi november 14-n tartott illeseben.
fojegyzo
Kaizler,
(indescifrabil)
foispan, elnok
Arb. Stat.

Sălaj,

Prefectura jud.

Sălaj,

Comitetul administrativ, nr. I. 173/1919, I.

5~-57.

Traducere
Onorat Comitet administrativ!

Cu pnv1re la momentele principale ale administraţiei comitatului şi la evenimentele mai însemnate petrecute de la adunarea din luna trecută, vă raportez următoarele:
In mijlocul lunii trecute a răposat pc neaşteptate Palinkăsl Endre„ unul
dintre merituoşii membri ai comitetului nostru administrativ, un mare proprietar al comitetului nostru. Trăsăturile caracteristice vieţii lui erau: silinţa şi stă
ruinţa extraordinară, dragostea nemaipomenită· faţă de pămîntul unguresc, devotamentul faţă de memoria independenţei maghiare. Prin dlnsul, patria sa restrînsă a pierdut un gospodar excelent, demn de urmat, iar cauzele noastre comune, pe un străduitor interesat şi harnic, moartea căruia va fi marcată ln protocolul riostru prin condoleanţele noastre adevărate, iar memoria lui prin pietatea noastră sin-ceră.
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Ct.t de liniştită şi paşnică a fost siguranţa publică a comitatului nostru la
începutul şi mijlocul lunii trecute! (Dar) evenimentele care purtau în sine tri-steţea prezentului şi nesiguranţa viitorului naţiunii noastre au răsturnat, aşa zicînd, pe neaşteptate, liniştea publică, ordinea.. şi siguranţa personală şi de avere.
Căderea neaşteptată a guvernului Wekerle, chiar in ziua cînd şi-a asigurat majoritatea parlamentară, numai un prilej a fost pentru izbucnirea revoluţiei, care
a răsturnat ordinea şi domnia legii. Armata a:>ostată in ţară a luat cu sine armele
şi rezerva de muniţie, {şi) s-a grăbit acasă. Despre ordine, dis::iplină, siguranţa
personală şi de avere nu a mai încăput vorbă, intrucit militarii înarmaţi, df'!Sfrînaţi ~i înăspriţi in război, deja în (ziua de) 2 a acestei luni, au inundat căile
ferate sau în masă soseau acasă şi grăbeau în comunele lor, ca acolo să pricinuiască o dezordine şi mai mare. Spărgînd cu violenţă vagoanele trenurilor între
Tăşnad şi Zălau au impră$tiat sau au furat 22 de saci de făină alr autorităţilor
şi 15-20 quintale săminţă de griu. lmpuşcăturile armelor militarilor prădători
inspăimintau populaţia, (iar) prostimea ataşată de ei a început .iefuirra şi pră
darea. Să vă prezint des.pre acele {fapte) un raport exact, ast;izi încă nu-i cu
putinţă, (de::i) vă amintesc numai în linii mari tabloul cum arăta siguranţa publică a comitatului pină în (ziua de 8) a lunii curente: ln plasa Jibou au jduit
22 de depozite de cereale ale autorităţilor; 31 de mari proprietari, toţi notf1rii
f'ercuali s-au refugiat; au prădat 4 birouri de la notariatele cercuale şi au nimicit arhivele; stagnează 3 centrale telefonice. Au jefuit complet moşia baronului
Wesselenyi I(stvăn) de la Jac; au luat toate animalele.
In plasa Cehu Silvaniei pînă în prezent au jefuit 16 depozite comunale publice şi mai mulţi mari proprietari, Iuînd toate animalele; în Cehu Silvaniei au
pirădat casele, prăvăliille. Pretorul Uihely'i
şi
vi::enotlarul comun!a'l, Boros,
cei care au fost ameninţaţi cu moartea pentru rechiziţii - s-au rf'fugiat, de asemenea, (aşa cum au făcut) şi alţi notari cercuali.
ln plasa Crasna: au omorît pe notarul cercual din Sîg şi pe un jandarm,
(au jefuit) depozitele şi au furat 90.000 coroane, in mare parte din banii statului.
Pe notarul cercual şi pe soţia sa din SUrciu I-au bătut crunt, au împrăştiat şi ars
toată arhiva. La Mal au împuşcat pe un om. La Pecei, unde s-au furat cereale,
animale, spirt şi vin, jandarmii nu împuşcat doi oameni. Pe moşia din valea
Ratinului, arendată de Kethelyi Istvan, au jefuit, au furat 700 de porci, vitele,
herghelia de cai, oile, inventarul agricol. Pe deasupra, au jefuit şi postul de jandarmi din Boian, precum şi aproape pe toţi israeliţii şi pe alţi proprietari mai
mici din plasă. ln comuna ma;·e Crasna militarii şi o parte a ţărănimii au luat
puterea (in mina lor). Viaţa pretorului Altn6der şi a notarului comunei a fost în
pericol, (dar) s-au refugiat. Ajungînd acasă locotenentul major Korbuly Bogdan,
şi înfiinţind garda naţională, în bună parte, în prezent, ordinea la Crasna s-a
restabilit.
ln plasa Şimleu Silvaniei l-au bătut pe judele din Pericei, au iprădat biroul
notarului cercual, au jefuit depozitele de cereale clin 9 comune; aproape toţi
notarii ::ercuali s-au refugiat. Au furat animalele şi au spart pivniţile proprietarilor.
In plasa Zalău au furat de la moşia în arendă din Mirşid 12 vagoane cil' ~rîu,
tot porumbul şi animalele; au spart pivniţa baronului Wessclenyi Istvan din
Gircei. Au jefuit în Dobrin şi Sîncraiul Silvaniei; au prădat depozitul de cereale
al comitelui suprem; aproape de la toată lumea au furat porcii; au luat mai
multe animale şi oi de la Czell Lărincz, Csiky Ferenc, Simon Janos. Au jefuit
moşia contelui Degenfeld din Archid, pivniţa lui Bay Ferenc din Treznea; au incendiat prăvălia cooperativei din Buciumi. Cea mai mare parte a notarilor cercuali
s-au refugiat.
Aceste jafuri şi prădări şi cele (întîmplate) pe lingă acestea, faţă de mulţimea militarilor înarmaţi şi a prostimii ataşate de ei, au fost absolut imposibil de
împiedicat. Pe teritoriul total al comitatului şi la diferite posturi răspindite, in
total, numai 180 de jandarmi ne-au istat la dispoziţie, dintre care 120 sfnt mai
puţin de încredere în bună parte erau nişte miliţieni bătrini. După ce jafurile au început in 3--4 plase, nici pomeneală nu mai putea fi de concentrarea
jandarmeriei.
.
Cinci am primit informaţia despre tulburări - deja la {data de) 2 a lunii am ·cerut de la guvern, în repetate rinduri, forţe armate, janda'rmi, arme ~i mu-
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niţii
zi şi

pentru gărzile naţion1He ·'în' curs de formare. In· timp de ·opt zile, aproape
noa,pte, am fost de serviciu şi mă străduiam pentru restabilirea ordinii,
da'r osteneala mea, in lipsă de armată şi de arme, a avut slab rezultat.
· Ou cuvinte de mulţumire raportez că · in Zalău, zelul însufleţit şi ·tal0ntul
de org.anizare al domnului maior Gyurocsik Mihaly, căpitanului Zeitler Odon şi
locotPnentului major Csiky Ferenc, aproape în 24 dP ore au înfiinţat gărzi naţio
nale, în aşa fel, că acest corp azi deja (este o) putere brahială militară, (care)
nu numai că a fost capabilă să menţină exemplar ordinea şi securitatea publică
a oraşului, ci, acolo unde necesitatea de moment o cerea, de exemplu în plasa
(Zalău) sau în alte părţi ale comitatului a susţinut ordinea şi, cît s-a putut, a redus jafurile ulterioare.
Mai tirziu şi în celelalte sedii ale plaselor şi în unele 'Comune s-au înfiinţat
gărzile civile şi s-au străduit, de bine de rău, pentru restabilirea ordinii. Lipsa
armelor este necazul cel mai mare, intrucit faţă de răzvrătiţii inarmaţi a sta numai cu coase şi furci de fier (înseamnă) more patria - (pentru care) foare puţini
oameni s-au angajat.
Azi deja, în schimb, 2-300 de arme (ne) stau la dispoziţie în comitat ~i
avem speranţa că în zilele apropiate numărul armelor va creşte la 800-1000.
Vă raportez, că, in bună înţelegere cu domnia ~ donmul comite iSUprem, ln
scopul asigul"ării unitare şi sistematice a siguranţei publice şi a liniştii comitatului, am organizat Conisi'liul Securităţii Pil.Lbllice a cornitatului ·şi; pe Ungă acesta
vor fi în.fiinţaite şi consilii alle Securităţii Publice ale .pla.5elor. Intre acestea va
fi organizată o legătură strînsă. Sarcina IJ)rincipală a acestora, in cazurile răzvrăti
rilor de mai mare amploare, (este) stabilirea folosirii forţei armate şi, daci'1 este
necesar, a proporţiei şi modalităţii folosirii armelor.
Vă raportez, în continuare, că a luat fiinţă şi Consiliul Naţional Român,
cu organizaţii. centrale şi de plasă. Sarcina acestora (constă in) sprijinirea autol!'ităţilor în privinţa susţinerii şi asi~rârii ordinii statului şi a (odnduirii)
sociale. Din partea mea fac totul, ca intre diferitele naţionalităţi ale comitatului să
se menţină şi să se întărească atmosfera bună, înţelegerea şi stima reciprocă, conform tradiţiilor noasf$re seculare. ln primele zile ale lunii acesteia am adresat
un apel către locuitorii comitatului în interesul înţelegerii reciproce şi a apărării
siguranţei personale şi de avere şi tot aceasta au făcut şi reprezentanţii Consiliului Naţional Român al comitatului.
Ca urmare a jafutrilor şi 1prădărilor arătate mai sus situaţia aprovizionării
comitatului este deja îngrijorătoare, iar peste 2-3 luni, poate deveni catastrofaU1.
Partea cea mai insemnată a celor 550 de vagoane de cereale prevăzute pentru
(aprovizionarea) populaţiei fără provizii a fost jefuită din depozitele publice şi de
la unii proprietari şi împărţită în bună parte între acei (oameni) de la care au
fost rechiziţionate, deci la aceştia este deja un surplus, iar neaprovizionaţii nu
sînt asiguraţi. Această situaţie se referă în modl deosebit la populaţia oraşelor
şi la populaţia producătoare a centrelor plaselor. Pentru aceasta ar fi neces~e
lunar cel puţin 17 vagoane de cereale. De transportat nu se poate, nu numai
pentru faptul că transportul c>ste complet nesigur, ci şi· pentru că în majoritatea
comitatelor jafuri asemănătoare s-au intîmplat. Deci, acea împuternicire a Ministerului Alimentaţiei Publice, că în cel mai rău caz se poate recurge la proviziile
comitatului, este complet 1inutrlizab'il.ă, -înhc.it foarte puţine provizii sînt în comitat. Azi, dnd n'll există administraţie comunală, stabilirea cantităţilor acestora
este imposibilă, cu atît mai puţin sînt posibile iStrîngerea şi transportarea acestora într-un singur loc. Eu, ceea ce se poate, o să fac şi în această direcţie, dar
deja presimt şi văd că, dacă nu dăm un oarecare ajutor. atunci în primăvară o
să ne răfuim cu revoluţia foamei. Singura cale de ieşite ar putea fi, dacă s-ar
deschide circulaţia liberă a griului, secarei, orzului şi porumbului -cu un preţ
maximal şi s-ar face cu putinţă, ca toată lumea să procure cele. necesare pe
piaţă liberă, intrucit azi nu se mai poate vorbi desp'!'e asigurarea prin rechiziţii
a proviziilor jefuite şi pe deasupra şi a necesităţilor de porumb.
Vă raportez că la apelul domnului 'ministru de interne, corpul funcţiona
ril-or centrali ai comitatului a depus în mod solemn jurămîntul pentt-u (cauza)
asigurării independenţei Ungariei; de asemenea am chemat pe toţi funcţionarii
plaselor şi comunelor pentr11 depunerea aceluiaşi jurămtnt.
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Vă raportez, în continuare, că am luat măsurile necesare pentru aprovizionan•a cu alimente în gări a soldaţilor reîntorşi.
Au o situaţie tristă acei notari comunali şi cercuali care, pentru salvarea
vtc\ii lor şi a familiei, erau nevoiţi a se refugia. Se luptă cu mizaria, fără îmbră
ct1minte şi provizii, trăiesc de azi pe mîine la centrele de plase sau într-o localitate străină. Să purtăm gt'ijă de aceşti (oamenii), şi înaintea ordinului domnului
ministru de interne, este o îndatorire omeneas=ă şi pentru acest motiv am hotărît
1·:1 o să avansez pentJru· ei un împrumut rambursabil de 1000-2000 coroane <lin
careva fond al comitatului.
Anexincl situaţia privind activitatea corpului funcţionarilor centrali, vă ral >Ortez în final, că corpul funcţionarilor comitatului şi în aceste vremuri grele,
u îndeplinit îndatoririle oficiale, cu conştiinţa deplină a responsabilităţii, cu tr•up
~i suflet, cu un zel fără osteneală.
Cu toată stima, irog luarea la cunoştinţă a raportului meu
Torok,
ZalCiu, la 13 nov(embrie) 1918
vicecomite

(HOTARIRE)
Luat la cunoştinţă cu atenţie asupra situaţiei i1111posibile a notarilor comunali şi cercuali, a ajutorilor de notari şi a cancelariştilor, care erau nevoiţi a se·
refugia - încredinţează pe vicecomite ca în favoarea lor, din fondul de alimentaţie publică al comitatului, să li se distribuţie nişte ajutoare, şi anume pentru
cei m•căsătoriţi cite 500, iar pentru cei căsătoriţi cite 1000 de coroane.
Dat în Zalău, la adunarea Comitetului administrativ al comitatului Sălaj,
ţinută la 14 nov(embrie) 1918
Kaizler,
comitele suprem

(indescifrabil)
(indescifrabil)
primnotar
(n. n. probabil Sami Bela)

preşedinte

4. Ilustrului domn

dr. Teodor Mihali
deputat, preşedintele C.N.R.C.
Dej
Avem onoare a vă aviza, că la 11 1. c. 1918 st. n. s-a constituit in Zelau ConNaţional Român comitatens pentru Selagiu.
S""8u ales preşedinte: dr. ~orge Pap; iar de vice-preşedinţi: Alesandru Ţiple
şi dr. Iosif Fărcaş.
Tot atuncia s-au luat măsuri 1Pentru înfiinţarea Galrdei Naţionale Române
atit în Zeiau, cit şi în comune.
Zeiau, 15 noiembrie 1918 st. n.
siliul

dr. Alexandru Ţiple
notarul
C.N.R. com(itatens)

dr. George Pop
preşedintele

C.N.R. com(itatens)
Arh. Slat,

Bucureşti,

fond Consiliul Nalional Român al comitalului Solnoc -

IS!i.

33 - Acta M.,...ei Poroliuensis -

voi. Xll/1Ull
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5. Szilâgy Vârmegye
Krasznai jarâs f0szolgabir6ja
4167/1918 sz(âm)
Foispcin

urnak
:LJLAH

4151/1918 sz(âmu) făisp(ani) rendeldrc hiva.tkozassal jclentem, hogy a .iâras
10 jegyzosege kozill hâromban, vagyi1; Krasznan, CsizfrbPn i"s GyumolcsC:•nPS1.'n a
helyben maradt aljegyzok teljesitik hivat.alos teendoiket. A krasznahorvati jPgyz6segbe (a) korjegyzo visszatert es mukodl'St;t megkezdctte. Als6valk6- es Varsokra
a jegyzok hallomasom szerint szinten vissza fognak terni. A ma&'Yarkeceli korjegyz6, Lob Elek, helyere vissza nem fog tt'rni s val6szinfileg nyugdijaztat.asi1t
fogja kerni. Helyebe Sz6116si Bela jegyzoi irnokot helyettesitettem, kit azonban
a lakossag az irodâba be nem engl'cl.
Az als6bani, felsoszeki es bodganhazi korjegyzoi irodâikat a tomeg tel.ie,en
kifosztotta, osszes iratokat elegette, butorzatot drongâlta, annyira, hogy ezen harom korjegyzoseg mOkodeset j6 ideig nern folytathatja.
A jegyzok ideiglenes athelyezese irant ez ido szerint javaslatot nPm tehetek,
mivel a krasznahorvati korjegyzo kivetelt'•vel egy sincs a helyen s jelenle;gi tart6zkodasi helyet egyiknek sem ismerem.
Ahogy (a) korjegyzc5kkel ez ugyben targyalhatok, jelentesemet azonnal megiteszem.
Kraszna, 1918 november 19-en.
(indescifrabil)
Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura jullelului

Sălaj,

Comitele suprem -

adm., nr. 4228/1!118, fila I.

Traducere

Comitatul Sălaj
Primpretorul plasei Crasna
Nr. 4167/1918
Către

Domnul comite suprP.m
ZALAU

Referitor la ordinul comitelui S'Uprem nr. 4151/1918, vă raportez că din CC'Je
10 comune ale plasei, în trei, adică în Crasna, Cizer şi Plopiş, activităţile oficiale
sînt Pfectuate de către subnotarii răma~i pe loc. Notarul cercual din notariatul
Horoatu-Crasnei s-a reîntors şi a început activitatea. După auzite, se vor întoarce
~i notarii din Valcău de Jos şi Vîrşolţ. Notarul cer::\Jal din Meseşenii de Jos,
LIOb Elek, nu se mai întoarce. probabil va cere pensionarea lui. ln loC'\.11 lm
am (numit) pe Szollosi Bela, canceiistul notairiatului, pe care însă pqpulaţia nu-l
lasă să intre în cancelarie.
Populaţia din Ban, Sîg şi Stîrci a jefuit complet cancelariile notariatelor
cercuale, a ars toate actele, a distrus mobilierul, în a!)a măsură că aceste trei
notariate cercuale nu-şi pot continua încă mult timp activitatea.
Cu privire la transfer<Vt·pa provizorie a notarilor, în momentul de Iaţi1 nu
pot să Iac nici o propunere, întrucît, cu excepţia notarului cercual din HornatuCrasnei, nici unul nu este pe ;post, şi nu cunosc domiciliul lor actual.
Cum pot dis::'uta cu notarii cerC'Uali în această privinţă, vă rapo~tez lmediat.
Qrasna, la 19 noiembrie HJlB
(indescifrabil)
primpretor
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6. /'. zilahi torvc•nyszckti.il
V. 1730/2 - 1918 szam.
Az âllami.igyeszscg 4795/1918. â.i. szâmu inditvanya a lazadas bCintettevel terhelt Flora Indrei l(ui} Juon es tarsai elleni bCini.igyben.
VEGZf:S
I. A zilahi tOrvenyszek vizsgalobiroja Flora Indrej l(ui) Juon, 28 cvcs, gor(og) kat(olikus) vallasu, varmezoi szi.i.letcsii cs rătoni lakos, cselcd:
II. Tyirilla GB.bor, 61 eves, gor(og) kat(olikus) vallasu, măroni szi.iletesCi es
lakos, napszamos;
III. Kirilla Flora a lui Peter, 32 eves, g(orog) kat(olikus) vallasu, făldmCives,
maroni lakos;
IV. S{mdor Miklos lui (Mitru Kasului}, 26 cves, g(orog} kat(olikus) vallasu,
fOldmuves, mâroni lakos;
V. Hosszu Togyer a lui Mihăly, 68 eves, g(orog} kat(olikus) vallăsu, fOldmCives, maroni lakos es
VI. Pap Janos Buti, 55 eves, g(orog} kat(olikus) vallasu, fOldmiives, maroni
lakos, gyanusitottak ellen a B(unteto) P(errendtartăs) 105. §-a alapjan, a B(iinteto)t(orveny)k(onyv) 155. §-a ală eso lazadâs biintette miatt a vizsgâlatot elrendeli. Ezenkivi.il alulirott vizsgăl6biro, Flora Indrei lui (Juon) terhelt ellen a B(i.inteto) P(erren<ltartas) 141. §-nak 2. pontja alapjan a vizsgalati fogsăgot is elrendeli, tovc'ibbă a .krasznai jarasbir6sag âltal Sandor Jănos a Mitrului, Pestyân Flora,
Sci.ndor l'âvel Gavrili, Tyirilla Lăszl6 €-s Boncze Florian tenyleges szolgâlatban levo
katonak ellen elrendelt elOzetes letartoztatast a B(i.inteto) P(errendtartas) 143. §-a
alapjan a katonai Ugyesz tovăbbi rendelkezescig hatalyâban fenntartja. A vizsgalati fogsag hatarideje 1919 evi februăr ho 19-ik napjan fog lejarni.

INDO KL AS
A gyanusitottak ellen, ezeknek beismerescvel es a nyomozas adataival, beiga-

zoltnak mutatkozik az a văd, hogy a gyanusitolltak 1918 evi november ho elejen,
cgy ktizelebbrol meg nem allapithato na,pon, egy nagy csoportban az alsobani
jegyz6i hivatalt kifosztottak, tovabbâ Raton kozsegbe menven, itten az ifju Ketheli
Istvan rătonvolgyi tanyajât fosztottak ki es ennek diszn6it az erdosegbol elloptă.k.
Minthogy a nevezett gyanusitottakna:k elOadott biincselekmenye a B(i.inteto)t(orveny)k(onyv) 155. §-a ala eso lâzadâs bCintettenek tenyâlladekăt foglalja magaba l's mintlw.~" a vadlasra jogositott âllami.igyeszseg a gyanusitottak ellen ezen
buntetl miatt vizsgalat elrendeleset inditvanyozta, ennelfogva az alulirott vizsgălo
bironak a gyanusitottak ellen ezen biintett miatt a vizsgalatot el kellett rendelnic.
Tckintve azt, hogy alaposan attol lehet tartani,, hogy Flora Indrej es Tyirilla
Gli~or gyanusitollak szabadlabon hagyasok eseten,. az el6i:e lăthato bi.initetes nagys[1gatol tartva, megszoknenek es bCincselekmenyi.i.J;; •.elbiţalâsat meghiusitanăk, az
alulirott vizsgalobironak a nevezettek ellen a B(i.i1'tefp} P(errendtartâs) 148. §-a
alapjân a vi2lsgalati fogsăgot is el kcllett rendelnie.
.
Minthogy peclig a krnsznai jarâsbirosâg Săndor Janos a Mitrului, Sandor PâYel Gavrili, Pestyân Flora Mihalye, Tyirilla Laszlo Juone. es Boncze Florian Togyeri gyanusitott, tenyleges szolgălatban allo katonăk ellen ezen biinteti miatt az
elozetes letart6ztalast helyesen rendelte el, ennelfogva az alulrirott vizsgâlobironak
ezen katohâk ellen elrendelt elOzetes letartoztatasât a magyar katonai i.igyesz intezkedeseig hatalyaban fenntartani kellelt.
A

kiadmăny

hitelei.il.
s(eged)hiv(atali) tisztviselo

·Arh. Slat. S<ilaj Tribunalul judctului

Sălaj,

dos. nr. 1730/1918.
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Traducere

Nr. V. 1730/2 -

De la Tribunalul din

1918

Zalău

Propunerea Procuraturii de stat nr. 4795/1918 a. ii. cu privire la cauza pen;ilă
a lui Indrei Florea al lui Iuon şi a compli·:=ilor săi! acuzaţi de arimă de răzvră.tirP.
HOTARlRE
Judecătorul de instrucţie al Tribunalului din Zalău. pe baza § 105 al P:-oced'ut'ii Penale, ordonă cercetarea caziului suspecţilor (de mai jos}, acuzaţi c·onform § 155 al Codului Penal de crimă de răzvrătire:
I. In<irei Florea al lui Iuon, 28 de ani, de religie gr. cat., născut in Bµciumi, domiciliat în Ratin, slugă;
II. Gavril Chirilă al Litului, 61 de ani, de religie gr.-cat., născut !ii domiciliat în Marin, ziler;
III. Florea Chirilă al lui Petru, 32 de ani, de religie gr.-cat„ agricultor domiciliat în Marin;
IV. Nicolae Sandor al lui Mitru CaŞ'Ului, 26 de ani, de religie gr.-cat„ e;gricultor, domi::iliat în Marin;
V. Teodor Hosu al llui Mihai, 68 de ani, de religie gr.-cat„ ag?ricultor, domiciliat în Marin.
VI. Ioan Pop Bute, 55 de ani, de religie gr.cat„ agricultor, domiciliat îr„
Marin
In afară de aceasta, subsemnatul, judecător de instrucţie, pe baza ~m::tului
2 al § 141 al Procedurii Penale ordonă arestarea preventivă a inclUIJ)atului Indrei
Florea al lui (Iuon}; apoi menţine în vigoare, pină la noua dispoziţie a proC'Urorului de stat, an•starea preventivă a mititarilar activi Ioan Sandor al Mitrului
Florea Peştean, Piavel Sandor al Gav.r'i.Hi( Vasille Chirilă ,şi Flori'an Bonţe, or<lonaitii
de către Judecătoria de ocol din Crasna, pe baza § 14~ al Prooedurii Penale.
Perioada arestului preventiv se încheie cu ziua de 19 februarie 1919.

EXPUNEREA DE MOTIVE
dovedită, cu recunoaşterea faptul~i şi cu
adusă împotriva suspectaţilor, că respectivii

rezultatele cer:etărilor, <1cea
într-o zi, care nu se poate
stabili mai concret, pe la începutul lunii noiembrie a anului 1918, au jefuit in
masă sediul notariatului din Bănişor, apoi mergînd în com'l.lna Ratin, au jefuit
farma lui Ketheli IiStvan junior din Valea Ratinului şi i.J,au furat iPOrcii din
Apare

acuzaţie

pădure.

Intrucît crimele numiţilor suspectaţi într)unes:: starea faptică a crimelor de
se încadrează în § 155 al Codului ~nal şi avind în vedere că procurat'Ura de stat, însărcinată cu acuzaţia, a propus ordonairea cercetării acestei
crime şi subsemnatul judecător de instrucţie am fost obligat să ordon cercetările
în această crimă, împotriva suspecţilor.
Av1nd în vedere că există justificate bănuieli că în cazlµl lăsării suspectaţilor lndrei Florea şi Gligare Chirilă în libertate, ternîndu-se de mărimea pedepselor previzibile, vor fugi şi cu aceasta vor zădărnici judecarea crimei Jor,
subsemnatul judecător de instrucţie treb~ia să ordon arestarea preventivă a numiţilQr, pe baza § 148 al Procedurii Penale.
Intrucît Judecătoria de ocol din Crasna a ordonat just arestarea preventivă
a suspectaţHor mili.t!a.ri activi': Ioan ~andor al Mitrului:, Pavel Sandor al GavriJii,
Florian Peştean al lui Mihai, Vasile Chirilă al lui Iuon şi Florian Bonţe al Todorii,
pentru săvilrşirea acestor crime, ;prin urmare, şi eu, S'Ubsemnatul judec;itor de
instrucţie trebuia să mPnţin această arestare preventivă a militarilor în tl'rmen,
ordonată de procurorul militar maghiar.
Zalău, la 19 noiembrie 1918
Gyenge 1\1.ihaly m. p„
judecătorul trib'l.lnalului
Pentl·u conformitate
răzvrătire şi

(fără semnătură)
funcţionarul servici'lllui auxiliar
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Ileanda, la 20. XI/!l18

1. D-sale dlui

dr. Iosif Bocn
avocat in Dej
Iubite pretine!
Te rog să aduci la cunoştinţa Consiliului Naţional (Român) comitatens, că in
lleanda s-a constituit Consiliul Naţional (Român) în 5 noiembrie a.c. în modul
următor :
Prezident: dr. Victor Pop adv.
VkPprezitlent: Valer Cosma preot
SPnetar: Alexandru Bucle propr(ietar)
Membri: 15 bărbaţi.
Consiliul
care

Naţional

tot în ziua de 5 i.c. a

astăzi constă din 27 soldaţi şi un ofiţer.
Garda funcţionează ~i ordinele le primeşte

înfiinţat

şi

o

gardă

naţională,

din Cluj.
Te salut cordial
pretor Victor Pop

stimător

Arh. Stat.

Bucureşti,

fond ConsiJiul

1'ui~ondl

Rom[111

ul comilalului Solnoc·Dobica, dos. 2, f. 73.

8. Szilagysomly6i jaras fă6wlgabir6jat61
Szam: 5655/l!l18 k(oz)ig(azgatasi)
Kormcinybiztos Vrnak

ZILAH

Hivatkozva 4151/1918 f6isp(ani) szamu rencleletere, bejelentem, hogy a zavargâsok miatt szekhdyi.iket az alabbi korjegyzok hagytak el:
1. Ti.id6s Lorinc szilagyperecseni hclyettes korjegyz6;
2. Kovacs Endre selymesilosvai korjegyz6;
3. Osinszky Ern6 nagyderzsidai korjegyz6;
4. Csatth Elemfr nagyderzsidai aljegyz6;
5. Sami Istvăn krasznahidvegi helyettes korjcgyz6;
6. Antal Mik16s somly6ujlaki korjegyz6;
7. Nemec Karoly karasztelki korjegyz6;
8. Kuk Peter lecsmeri korjegyzo;
9. Tarea Aurel markaszeki korjegyzo;
10. Hoble Dome halmosdi korjegyz6;
11. Dr. Gece Kornel halmosdi aljegyzo;
12. Vasarhelyi Mihaly szilăgybagosi korjegyz5;
13. Szabo Ger6 szilagynagyfalusi korjegyzoi irnok.
Az eddigi zavargasok egesz tartama alatt allăsukban megrnaradtak Orosz Zoltan kemeri kozsegi jegyzo, Kolozsvari Dezs6 ideiglenes helyettesitett kemeri aljegyz6, Szaploncay Andras szilagynagyfalusi ki:irjegyzo es So6s Mikl6s szilagyzovanyi korjegyzii.
Idokozben felsobb hat6sag felsz61itasa nClkiil a ki:irjegyz0segek ertelmesebb
egyeneinek felkeresere szekhelyi.ik;re vissza mentek es allasukat elfoglaltak: 1. Kovacs Endre selymesilosvai; 2. Osinszky Erno nagyderzsidai; 3. Sami Istvan ikrasznahidvegi helyette5; 4. Antal Mikl6s sornlyoujlaki; 5. Tarea Aurel rnarkaszeki;
6. Hoble Demeter halmosdi; 7. Vasarhelyi Mihaly szilâgybagosi korjegyzok.
Szemelyi el!l.entetek miatt Ti.idos Lorinc szHagyperecseni helyettes, Nem~c Kă
roly karasztelki, Kuk Peter lecsmeri korjegyzok es Szab6 Geru szilagynagyfalu.si
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kozsl'gi irnok allasukat Pl nPm foglalhattak l;S igy ezeknek kicserel!'.•se szilksegesse
valt, enm;lfogva, utolagos j6v[1hagyasa rPmenveb<"n, Sami Istvc'in hl'lyt'ttes krasznahidvcgi korjl'gyzot a szilagypen•csen i, Kuk Peter lecsmeri korjegyziit a krasznahidvegi, Csa1th Elemer nagyderzsidai aljegyzot a karasztelki, Dr. Gece Kornel
halmoscli aljPgyz6t a lecsmeri korjPgyz&segbe hdyPztem ât s a jcgyzi.ii teendok
ellatasc'1val biztam meg.
EZl'll [1\lwlyPZL'sek kiivl'lkczt(•bl'n az illeto megbizottak uj szeklwl)·ilkre 48 6ra
alatt Pl fognak utazni s ott a korjegyziii irattart, penztârt hivatali elOdji.ikti)l âtveszik s a rencles normalis miiki:idest, mnennyiben a ki:irUlmenyek engeclik, megfogjak kezdPn i.
Kerem ennelfogva a kormănybiztos urat ezen javaslatomat j6vallagy6lag tudornâsul venni s amennyiben az ellPn nl'talan kifogâsa lenne, azt velem kozi:ilni,
hogy a netalani cseret annak ert<"lm(•ben t•szki:izi:iljem.
Vt'•gill bejelentem azl îs. hogy Szaploncay Andras szilagynagyfalusi kărjegyzo
rnunkakeptelenseget (•s betegsc;gct orvosi bizonyitvannyal igazolta, huzamosabb
szabadsagot kfrt. Ezcn kL•relnwt mt•lll•kletei kapcsân foly6 evi november h6 18-ân,
5669/1918 kg. szâm alatt alispan urhoz beterjesztettem s amennyiben magam is
betegst;gl'riil c'> jl'lenlegi m unkakcptelensegerol meggyozodest szereztem, javulc'tsaig a szilc'1g:vnagyfalusi korjegyziii teendok ellatasval ideiglenesen Nemec Karoly
kârăszlPlki menekiHt kiirjf'gyzot biztam meg.
(inclesc1frabiil)
Szilag~·somly6, 1918 november ho 20.
(faszolgabir6)
Arh. Stat. S.ildj, Prefectura jud. Siilaj, Comitele suprem -

adm., nr. 4228/1918, f.

10-11.

Traducere
Rrimpretorul plasei Şimleu Silvaniei
Nr. 5655/1988 - actm.
Către

Domnul comisar g11.wernc1mental

ZALAU
Refrritor la ordin1ul comitetului suprem nr. 4151/1918, vă raportez
cauza tulbur<"1rilor au ,părăsit sediile lor următorii notari cercuali:
1)
2)
3)
4)
:J)

())
7)
8)
9/
10)
11)
12)
l:l)

că

din

Tildos L6rincz, notarul oer:"Cual suPl.initor din Perkei;
Kovacs Endre, notarul cercual din Ilişua;
Osinszky Erno, notarul cercual din Bobota;
Csatth Elemer, viccnotarul din Bobota;
Sâmi Istvan, notarul cercual s'Uplinitor din Măierişte;
Antal Mikl6s, notarul cer:::ual din UHeacul Şimleului;
Nemec Karoly, notarul cer:::ual din Caraslelec;
Cuc Petru, notarul cercual din Leşmir;
Tarţa Aurel, notarul ·cercual din Marca;
Hoble Dumitr'U, notarul cercual clin Halmăşcl;
Dr. Glwţc Cornel, vicc>notarul din Halm<'işd;
Vasârlwly Mihâly, notarul cercual din Boghiş;
Szabo Gero, copistU.l notari1atului di'n Nuşfalău;

Au -rămas pe posturile lor în tot timpul tulburărilor: notarul comunal Orosz
Zoltan din Camăr; Koloszvary Deszo, vi.cenotarul supli·nitor din Camăr; notaPul
cercual Szaploncay Andras din Nuşfalău şi So6s Mikl6s, notaru'i cercual din
Zăuan.
•
Intre timp, fără somaţia autorităţilor superioare, la cererea persoanelor mai
înţeleptt> ale notariatelor cercuale, s-au reinto,r5 la sediile lor şi şi-au reocupat
posturile lor notarii cernuali: .1) Kovacs Endre din Ili:şua; 2) Osinszky Erno din
Bobota; ·3) Sami Istvan, suplbinitor la Măierişte; ·O Antal Nicolae din Uileacu
Simlenlui; 5) Tarţa Aurel din Marca; 6) Hoble Dumitru din Halmăşd; 7) Va~sarhelyi
MH1aly din Boghi!ji.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Con."Uii

şi gărzi naţiona.le

romdne în

Sălaj

în anul 1918

519

putut ocupa posturile lor pen11ru duşmănii pcrsonalP ~i a clPvc>nit
de notar cercual Tiidlis I.iirin('Z din Pl1ricei,
din CarastelPc, Cuc Petru din Le~mir -;i a lui
Szah6 Gl'rO, copistutl c·onrnnal din Nuşfalău: din acPsţC' cauze. în spPranta aprohill'ii uJtprioarc, i-am t:·•1nsf't"rat şi i-am însiircinat cu gPstionarca probl<>melor nolnriatului pe urm[1torii: Sâmi Istvan, notarul cer::!ual siuplinitor clin M[1iPrio;t<' la
l'<'ricl'i; Cuc Petru, notarul c<1rcual din Lc~mir la l\1i'1iPri-;te: vicPnotarul Csatth
l·:IPmfr din Bobota la CarastPl!'c şi pe vicc>notarul dr. Glll'ţe Co:·1wl din I lalm•hd la Ll'';mir.
Ca urmare a acestor transferări delegaţii resppctivi vor sosi în timp elf' 48
on• la sedijjle lor noi şi acolo vor prelua oficial de la predecesorii lor arhiva
~i rnsil•;·ia notariatului cercual şi vor începe activitatea normală, în măsura în
c·an• vor pPrmitc sittuaţiile dP acolo.
P:·in urmare, vă rog domnule comisar guvernamental a lua la cunoştinţ{i si
a ai)roba· propunLl!'ile mP!e şi dacă eventual aveţi vreo obiecţie, să-mi comunicaţi,
c·a siî !'fectuPz PVPntualele schimbări în acel spns.
ln final, vă aduc la cunoştinţă şi aceea, că Szaploncay An<lras. notarul cPr1·ual din Nuşfalău este incapabil de muncă, şi-a dovedit boala cu certificat medical
~i a cerut un concediu mai îndelungat. Această Cl:'rere. cu anexele sale, am înaintat-o la domnul vicecomite cu (adresa) nr. 5669/1918 din 18 noiembrie a.c. şi inlrucit despre boala şi incapacitatPa lui actuală de muncă m-am convins -:;i PU,
ru gestionar"''" activităţilor notariatului nr.-cual din Nu':'falău l-am însi'1rcinat.
in mod provizoriu, pe Nemec Karoly, notarul cercual refugiat <lin Caras!Plcc.
Nu

~i-au

rwcesară schimban>.a '>Uplinitorului
11 notarilor cPrcuali Nl•nwe Karoly

Şimleu

Silvaniei, la 20 noiembrie 1918
(inde~cifrabil)

prim pretor

9. De Ia Consiliul ccrcual

Naţ(ional)

Rom(ân) din Ciachi-Girbou

O naratului
Consiliu comitatcns

Naţ(ionul)

Rom(dn)

in Dej
Con.Corm îndrumării primite momentain s-ia C'Onstituit în Ci.achi-Gîrbou Consiliul (Naţional Român) cercual, astfel, că :-onsiliul comunal din Ciachi-Girbou s-a
intn'git cu cite un membru emis de la fiecare senat comunal din Ce'l'C. Acest
con~iliu funcţionează deja de 12 zile.
f:onstitui:-ea:
Preşedinte: dr. Victor Munteanu adv.
VicPprcş<><l(inte): Homan Pop sPctor ::t'll·c(ual)
Notar: Aurel MeZl'i not(ar) pens(ionar)
Casar: Eduard Sandor pro,pr(il'tar)
Comandanţi de gardă: Stc>gar Ioan Beşe şi Demetriu Lazar

înv(ăţător).

Membri: Andrei Iovian protopop, Victor Varga preo11 în Poptelt•ac, Zoltan
Sojovi pretorul, Karacsan Tuzcs propr(ietar), Alexandr'U Magda':' primar, Vasile
Magdaş, Ioan Poptelecan, dr. Vasile Ilia medic, şi din toată comuna delegaţi.
dr. Victor Munteanu
Eduard Sandor
(Gîrbou, la 20 noiembrie 1!}18)
Arh. Slal.

Bucureşti,

lond Consiliul Naional J\omlrn al comilalului Solnoc -
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10. Szilagy varmcgye
Krasznai jarăs f0szolgabir6ja
125/1918

biz(almi) szam
Foispcin Or!

Foly6 h6 19-en mar sz6belileg telcfonon is jclentctt{'m Malt6sagos U.rnak, hogy
a Roman NemzPli Tanars megbiza~ab61 Munthiu Mikl6s, szilagysomly6i lakos, bejelc'Illclte sz6belileg hivatalo.mnak, hogy n jăras roman lakta kozse,geiben a Roman
Ncmzeti Tanăcsot es Roman Ncmzcti G{1rdăt fogja szervezni, mir61 felettes hat6săgaimnak măr tudomasa is Van.
En mar akkor kifejeztem aff'ldli aggalyomat, hogy a nevezett fenti cimen
magyar ellenes agitalâst fog kifejteni a !Plizgult kedelyu olâhsăg kozi::itt. Ezen
agga!yom nem minden alap nelkiil val6 volt, amit igazol azon korulmeny, hogy
ma delf''.olt egy als6băni lakos el6tlem azt a .kijelentest tette, hogy fent nevezett
Munthiu Mikl6s, ki ăllit6lag tart(alekos) honvedszăzados, a szilagysomly6i „Silvania" takarekpl'nztar tisztvisel6je, tegnap, vagyis f(oly6) h6 20-ân, Als6ban ki::izsegben 1H'pgyu!cst tartott es ezen gyulesen azt a kijelentest tette, hogy a romanok
Erdc/!flJl'n mcir citvettcilc az uralmat s ezutan ok intezkednek s ennek alapjân. ha
arra kapnak utasităst, hogy a fiatalabb korosztalyuak katonai szolgalatra vonuljanak bt', annak eleget ne tegyenek. Ha ertesitest kapnak menjenek be Szilagy'"
somJ~·6ra. A lakossagot az olah 1wmzeti tanăcsra feleskdte.
Ncvezetl ezen mO.kodeset a jârăs tObbi kozsegeiben is folytatja.
Ezen koriilmenyt f(oly6) h6 19-en Alispan umak is bejelentettem sz6belileg,
ki szintt'.•n sz6belileg azon utasităst adta, hogy kisertessem nevezett mukodeset figyelemmel. Ezen utasitasnak deget nem tehetek, mert az olah kozsegekben sem
jegyzii, sem mas megbizhat6 Pmber ezen celra rendelkezesemre ncm al!.
Tisztelettel kerem Mclt6sagodat cz i.igyben a legsurgosebben int[·zkedni, mivel
az olăhsag szervezkedese esetcn a csekely szamu csendorseg az csetleges betăre
seket es rablăsokat megakad<ilyozni nem tudja.
Kraszna, 1918 novembcr 21-en
(indescifrabil)
f6szolgabir6.
Arh. Stat. S<ilaj, Preleclura jud.

Sălaj.

Comitele suprem -

adm„ nr. 74/1919, fila 21.

Traducere

Comitatul

Sălaj

Primpretorul plasei Crasna
Nr. 125/1918 - confid.
Domnule Comite suprem!

Am raportat ~i 'Domniei voastre şi verbal şi prin telefon, la data de 19 a
lunii curente, că lVIunthiu Nicolae, domi::iliat în Şimleu Silvaniei, pe baza însăr
cinării Consili'Ului Naţional Român, a anunţat verbal, oficiul meu, că va organiza
în comunele 1populate de românii din plasă, consilii naţionale române şi gărzi naţionale române, fapt despre care organele mele superioare au deja cunoştinţă.
Eu am exprimat deja atunci îndoielile mele. că sub titlul de mai sus o. să se
desfăşoare o propagandă antimaghiară în rindurile românilor cu stare sufletească agitată. Aceaslă îndoială a mea nu era chiar fără temei, ci este justificată
de situaţi:a, că, lazi, înainte de masă, un ,cetăţean di'n Bănişor •a declarat in :ftaţa
mea că susnumitul Munthiu Nicolae, despre care se zice că P căpitan tn rezervă
de honvezi, şi funcţionar al casei de cred!it „Silvania" din Şimleu Silvaniei, ieri
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- adi'că la 20 a lunii curente - a ţinut o adunare populară la Bănişor, şi la
11c:eastf1 adunare a afirmat că românii deja au luat puter<'a în Transilvania, şi
1·;\ pe baza aceasta ei dispun. Deci dacă se primesc dispoziţii pentru înrolarea în
nrmată a tinerei generaţii, să nu se satisfa::ă aceste dispoziţii. Dacă vor fi anunţaţi,
s;"1 meargă la Şimleu Silvaniei. A pus poJJ'Ulaţia să depună jurămint pentru ConHiliul Naţional Român.
Numitul continuă activitatea aceasta şi în celelalte
comune ale
plasei.
Am raportat verbal şi domnului vicecomite această situaţie, la data de 19
11 lunii curente, care, de asemenea, verbal, a dat dispoziţie să urmăresc atent
11ctivitatea numitului. Nu pot satisface această dispoziţie, într'llcit în comunele româneşti nu-mi stă la dispoziţie nici notarul şi nici alte persoane de în::!'edere
pentru acest scop.
Rog cu stimă pe Domnia voastră să luaţi măsuri în această chestiune cit mai
urgent, intrucit, în cazul organizării românimii, jandarmeria cu efectivul ei redus n'U poate împiedica eventualele spargeri şi jafuri.
(indescifrabil)
primpretor

Crasna, la 21 noiembrie 1918

11. Szilagy vaTmegye
Krasznai jărăs foszolgabir6ja
125/1918 szăm.
Făispdn

Ornak!
ZILAH

Fenti szam alatt egyidejfileg tett jelentesemre hivatkozassal, az als6valk6i korjegyzo jelenteset masolatban tovabbi eljaras vegett beterjesztem.
Kraszna, 1918 november 21.
(indescifrabil)
f6szolgabir6.

Melleklet: 1 d(a)r(a}b.

Mcisvlat

63/1918 bizalmi szam. Jelentem, hogy Als6valk6n a

nemzetiirscg megszfmtet<'•se
eseten, esetleg mar păr 6răn beli.ii, a ket korjegyzoocg teri.ileten a legvadabb anarrhia tamadna, melyben a szemely es vagyonbiztonsag egyetlen pillanatig sem volna
f Pnntarthat6. Ennek elkeri.ilese vegett tiszteletteil kcrem fiiszolgabir6 urat kegyeskedjek minden rendelkezesere ăl16 m6don odahatni, vagyis illetekes he!ym t<ivlt·<itilag a legsi.irgiisebb elOterjesztest tenni az irant, hogy a veszelyeztetett kcizliiztonsag meg6vasa celjab61 Als6valk6n a nernzet6rscg tovabb fenntartassek, addig
11mig mas alkalmas szerv fogja a kozbiztonsag cs rend megvedcset atvenni. Addig
is mig făszolgabir6 tir eliiterjt!sztese kello eredmennyel jarna, tisztelettel kerem
odahatni, hogy az ittcni csendiir6rspar.ancsnoksag a mar leszereliiben levii nemzetliroket tartsa vio;sza es ujra szerelje fel, mert ellen esetben a videkre a legrettenetesebb csapăs zudulhat espedig azert is, mert itt feleliitlen emberek nagyon
silrgiisen roman nemzetiirseget szerveznek. Als6valk6, 1918 november 21-en. Abrahlim, s. k. korjegyzo.
A masolat hitelei.il.
Kraszna,

1918

november

21.

L. S.

Arh. Stat.

(indescifrabil)
irodaitiszt.
Sălaj,

Prefectura jud.

Sălaj,

Comitele suprem -

ad.m., nr. 74/1919, I. 22----23.
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Traducere

Comitalul Sălaj
Primpretorul plasei Crasna
Nr. 125/1918
Către

Domnul Comite suprem
ZALAU
lmpreună cu raportul meu, înaintat sub Ilir. de mai sus,
rezolvare wpia raportului notariatul'l1i cercual din Valcău de Jos.
Crasna, la 21 noiembrie 1918

vă

depun pentru

(indescifrabil)
primpretor

1 anexă

Traducert'

Comit::itul S<ilaj
Primpretorul plasei Crasna
Copie

Nr. 6:l/1!H8 confidenţial. Vă raportez ca in cazul desfiinţării gărzii naţionale de
la Valcău de Jos, pe teritoriul celor două notariate cercuale eventual în timp de
citeva ceasuri, ar izbucni anarhia cca mai aprigă, în care siguranţa personală şi
de avorc nu s-ar putPa 1Păstra pentru nici o clipă. Pentru evitarea acesteia, cu
onoare vă rog, domnule primpretor, să binevoiţi a influenţa cu toate mC'todele
disponibile, adică a raporta ur~ent telegrafic către autorităţile competentC' că la
Valcău de Jos, pentru menţinerea siguranţei publice periclitate>, garda naţională
să fie menţinută şi în continuare, pînă cînd va prelua un alt organ competent
apărarea siguranţPi publice. Pînă cînd raportul domnului primpretor va adu~e
rezultatul necesar, cu onoare vă rog să di51Puneţi ca comandamentul jandarmeriei
locale sr1 reţină ~i să înarmeze din nou pe gardiştii naţionali în curs de dezarmare, întrucit, în caz contrar, ar cădea lovitura cea mai groaznică pe aceste meleaguri, şi anume şi pentru aceea că aici nişte elemente iresponsabile organizează
gărzile naţionale române.
Valcău de Jos, la 21 noiembrie 1918
Abraham, m. p., notar cercual
Pent1·u conformitate cu originalul
Crasna, la 21 noiembrie 1918
(indescifrabil)
cancelarist

L. S.

112.

,

Szilăgycsehi jărâs

f0szolg<Ibir6jat6l
Szâm: 6186/1918 k(oz)ig(azgatâsi)
Foispcin Vr!

4151/1918. szâmu rendeletere hivatkozâssal jelentem, hogy a zavargâsok foly-

tan szekhelyerol elmenekillni kenyszerillt Bartha Andras hadadi, Vârna Lăszl6 fels6bereksz6i; elmenekillt de visszatert, a.zonban szekhelyen megmaradnia veszelyes
volna Bekefi Lip6t sillelmedi es Ternâk Janos szilâgyillesfalvi korjegyzonek, tovabba elmcnekiilt es rneg vissza nem tert B-Oros Ignăc sziJă,gycsehi segedjegyzo.
Ami az athelyezest illeti, Bekefi Lip6t âithelyezendo volna Hadadra, a sillelrnedi kort szolgâlna addig Zekeli Janos siilelmedi segedjegyzo, Ternak Jănos most
sU.lyas tildobajban fekszik Szilâgycsehben, de nern tudok helyettest a helyebe,
mert oda csakis roman ajkut vallaiLnak, eppugy Felsobereksz6ra is, ahova Vârna
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Lâszl6 talân nehany nap mulva visszaterhet. Boros Ignac segedjegyzot egye!Ore
nelkillozni lehet Szilagycsehben, Bartha Andras hadadi korjl'gyzorol pedig rokonai sem tudjak meg, hogy hol Van.
Szilagycseh, 1918 november 22.
(indescifrabil)
f0szolgabir6.
Arl1. Stat. S.Jlnj, Prefectura jud.

Sălaj,

Comitele suprem -

adm., nr.

~220/1918,

J:!a 3.

Traducere

Primpretorul plasei· Cehu Silvaniei
Nr. 6186/1918 - adm.
Domnule Comite suprem!

Rcforitor la ordinul dv. nr. 4151/HJ18 vă raportC'z ca in urma tulburării au
fost nevoiţi a se refugia de la sediile lor {notarii cercuali} Bartha Andrăs din
Hodod, Vărna Laszlo din Bîrsău de Sus; s-au refugiat şi s-a-u reîntors, dar ar fi
periculos de a rămîne la sediile lor notarii cer:?uali Bekefi Lip6t din Ulmeni Sălaj şi Ternak Janos din Băseşit.i.; mai departe s-a refugiat şi înci1 nu s-a întors
vice-notarul Boros Ignâc din Cehu Silvaniei. ln problema transferărilor, ar trebui transferat Bckefi Lip6t la Hodod şi pină atunci la Ulmeni ar funcţiona vicenotarul Zekeli Janos. Ternăk Janos în prezent e grav bolnav cu TBC la Cehu
Silvaniei. dar nu ştiu ,pe nimeni în Jocul lui, întrucît acolo nu acceptă numai pe
unul cu limba {maternă} română, la fel şi la Bîrsău de Sus, unde eventual Vărna
Laszlo peste citeva zile s-ar putea întolarce. De Baros Ignac, viQeno~rul din
Cehu Silvaniei, deocamdată ne-an1 putea lipsi. Despre Bartha Andras, notarul
cercual din Hodod, nici rudele nu ştiu unde se află.
Cehu Silvaniei, la 22 noiembrie 1918
(indescifrabil)
prim pretor

1:1. Consiliului

Naţional

Român comitatens în
Dej

Prin aceasta vă aduc la cunoştinţă, că în ziua de 22 .nov. a. c. s-a ţinut <idunarea genf•rală cu poporul român din Zalha cu care ocaziune o parte a poporului a
depus jurămîntul de fidelitate ptr. înalta noastră stăpînire naţională şi pentru
Marele Sfat al naţiunei române; :?ealaltă parte a dene&<at acest jurămint IPe motivul că nu poate depune acest jurămînt şi liniştea comunei Zalha nu .se poate
restabili pînă atunci, pînă cînd averea comunei aflătoare la antistia comunală de
pînă acum nu se va prelua de către membrii sfatului naţional comunal din
Zalha.
Prin urmare, vă rog să binevoiţi a ne da îndrumările necesare, că ce ar fi
mai consult a face în privinţa celor menţionate şi aceasta cu atît mai vtrtos cu cit
ca p.rezidentele ron.srnului 111aţioQail. focal nu[~mi'] pot lua nici o răs
pundere ptr. ordinea şi liniştea comunei în aceste zile de mari prefaceri.

eu,
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Vă rog să-mi notificaţi dacă ptr. preluarea averii comunale se exmite o comisie dlin centru ori nu? sau doară o putem face aceasta noi de capul nostru?

De la Consiliul naţional comunal
Zalha, la 22 noiembrie 1918
Cu stimă:
Liviu Greab,
preot gr. cat. român
P. S. Cu ducerea acestor orduri precum şi du aducerea
Teodor Moldovan şi Iosif Iepan din Zalha.

irăspunsului

sînt încre-

dinţaţi

Liviu Greab
Aril. Stat.

Bucureşti.

fond Consiliul Na\ional Român al comitatului Solnoc-Dobîca, dos. nr. 6, f. 11-llv.

14 Onoratului Consiliu N (aţional) R(omân) c{omitatens)

Dej
Am onoare a vă aviza, că în comuna noastră ne-am organizat in C.N.R. comunal şi am instituit garda naţională in 8 noiembrie, iar în 14 nov. am fo'St
reorganizaţi. prin dl slocot. Micu, în mii.ni.le căruia am şi depus jurămîntul de
credinţă pe steagul C.N.R.
In comuna noastră n'u s-a întimplat nici un exces. Ordinea e deplină.
Poporul român de aici pretinde sus şi tare alipirea Ardealului şi a părţilor
ungurene locuite de români - către România.
Aşa să fie! Amin!
Cristolţul Marc, la 24 noiembrie 19'18
Eugen Balin t,
preşedinte

C.N.R. comunal
Anexat: Conspect asupra C.N.R. comunal

şi

Garda

Naţională

1 exemplar
Comitat: Solnoc - Dobica
District: Ciachi - Gîrbou

comuna:

Română.
Cristolţ1,1l

-

M~re

Conspect,
asupra Consili'ului N {aţional) R{omân) comunal şi a Gardei Naţionale Române din comuna Cristolţul - Mare constituit la 8 nov(embrie) şi reorganizat la 14 nov{embrie) 1918
""'
Biroul:
Preşedinte: Eugen Balint preot
I vicepreş(edinte): Valeriu Groza
II
„
Iulian Ilieş
I secretar: Emanoil Freundlich
II
Victor Pop
Membri C.N.R. comunal: Ioan Rus, Grigore Cormoş (al) l(ui) Onăşcuţ,
Zaharia Dîngă, Vasile Creciunaş {al) 1(ui) Maftei, Ioan Creciunaş {al)
1{ui) Maftei, Ioan Petran {al) 1{ui) Castan, Zaharia Ilieş {al) 1(ui)
Ion, Daniile Fazakaş, Zaharia Creciunaş {al) l{ui) Pavel şi Grigore
Cormoş. {al) l{ui} Zahairie.
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Naţională română: Vasilica David, Alexandru Liţe, Zaharie Prodan
(al) l(ui) Timofie, Athanasiu Toma, Emanoil Freundlich, Gregoriu
Ilie (al) l(ui) Simeon, Andrei Miele, Ioan David.
- Mare, la 24 noiembrie 1918
Eugen Balint,

Garda
Crt<>t.olţul

preşedintele

C.N.R. comunal
Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Solnoc-Dobica„ dos. 2, f. 46-47.

15.

Szilăgy

vârmegye
Krasznai jarâs f6szolgabir6ja
125/1918 biz(almi) szâm
Foispan Vrnak
ZILAH

Fenti szâm alatt foly6 h6 21-en kelt jelentesemre hivatkozâssal, Drăgos Janos
maroni lakos altal felvett jegyzokonyv mâsolatat tudomăs vegett beterjesztem.
Kraszna, 11918 november 25.
{Melleklet): 1 d(a)r(a)b
(indescifrabil)
fărszolgabir6.

Masolat
Jegyz6ki5nyv

Felvetetett Krai.5znăn az 1918 evi november h6 25. na,pjăn a krasznai jarăs
f6szolgabiT6i irodajaban. Drăgos Janos ald Maron koz.segben lakik, el6sz6val eloadja, hogy foly6 h6 23-an Maron kozsegben megjelent Kaba Vazul, az aradti Roman Nemzeti Tanacs kikUldOttje, s a maroni kClzsegi lakossagot gyillesre hivta
ossze s a gyilles folyamăn megalakitott egy 12 tagb61 all6 komegi intezo bizottsagot es 40 tagb61 all6 Român Nemzeti Gardat. Az intezo bizottsag a kozseg iigyeinek rendezesere van hivatva s IOOzsegi eloljar6sagra (bir6ra stbire) sziikseg nincsen. A Nemzeti Garda fegyverekkel lesz ellătva s a tovabbi intezkedeseket bevarja. Ezekre, Romăniara az eskiit letetette. Kijelentette tovâbbă, hogy a român
ajku ka.tonakoteleseknek bevonulniok nem kell, hanem a tovabbi rendelkezeseiket
be kell Vârniok.
A fel ezt az elotte felolvasott jegyzokonyvet feljelentesevel mindenben megegyezonek talâlta es mint ilyent alăirta, illetoleg kezjegyevel ellatta.
K(elt) m(int) f(en)t.
Krecs Samu s. k.
j egyzokonyvvezeto

Drâgos Janos s. k.
fel
Veress s. k.
f6szolgabir6

A

măsolat

hiiteleill.
Kraszna, 1918 novernbcr 25.

L. S.
Krecs Samu
irodatiszt.
Arh. Stat.

Sălaj,

_Prefectura jud.

Sălaj

Comitele sup·rem -

adm., nr. 74/1919,
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Traducere

Comitatul Sălaj
P.rimpretorul plasei Crasna
Nr. 125/1918 - confid.

Nr. 330/1918 -

comit. suprem

Domnule Comite suprem
ZALAU

Cu privire la raj)ortul meu înaintat sub numărul ele mai su~. la 21 a l.c .. vă
înaintPz pentru luare la cunoştinţă ::opia ,procesului verbal încheiat de cetăţeanul
Dragoş Ioan din Marin.
Crasna. la 25 noiPmbric 191B
1

(indPscifrabil)
prim pretor

anl"Xă

Copie
Proces verbal

înclwiat la Crasna, la 25 noiembrie l!J18, in cancelaria pri.mpretorului plasei
Crasna.
Dragoş Ioan, domiciliat în comuna Marin, declară verbal că, la 23 a l.c .•
a apărut în comuna Marin Caba Vasile, delegatul Consiliului Naţional Român
·din Arad, şi i-a invitat la o adunare pe locuitorii comunei Ma·rin, a înfiinţat în
cursul adunării un" comitet executiv comuna'l din 12 persoane şi G<l!l'da N·aţio!l,alii
Română formată din 40 de persoane. Comitetul exe:::utiv· esl1' chemat pentru
rezolvarea problemelor comunei, nu mai este nevoie de antistie comunală (primar
şi aşa mar departe). Garda Naţională va fi înzestrată cu arme ~i va aştepta ordinele ulterioare. Aceştia (comitetul executiv al G.N.R. - n.n.) au de.pus jurămîntul
pentru România. ln continuare (sus-numitul) a declarat că recruţii români, nu
trebuie să se înroleze, ci trebuie să aştepte ordinele noi.
Partea a declarat că procesul verbal citit in faţa lui este complet identic cu
denunţul lui şi :::a atare l-a sPmnat, adică a pus crucea.
D.m.s.
Krecs Samu, m.p.
conducătorul procesului verbal
Veress.

Ioan, m. p.
partea
'

Dragoş

Pentru conformitate cu originalul
Crasna, la 25 noiembrie 1918
L. S.

Krrcs Samu, cancelarist

...
Şimleu,

rn.

la 26 nov(embrie}

O{n.ornt} cllui Avram Dragoş în

Keresitdl'k

(Cdşt'elec

-

n.n.)

Prin prezenta vi se aduce la cuno~tinţă, impunlndu-mi-se sfînta dorinţă de
a reprezenta cu demnitate neamul românesc şi in special părţile din cercul Şim
leului Silvaniei la Marea Adunare Naţională convocată de Marde Sfat al naţiu
nii române din Ungaria şi 'llran!S.ilvania pe 1 Dec. 1119118 la Alba Iulia, ne simţim
îndemnaţi a vă provo:::a, 1n carate de repnnientant în sensul convocalo-rului apă~
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în anul 1918

rut în nr. 11 al ,,Românului" <;ă vă ,prezentaţi la această adunare', îndcmnind
pe alţii s[1 se prezinte, dar cu deosebirP iar fi dc> dorit oa din comurn:i d-voastri"1
;;<'l puţin 2 ţăruni buni să vă urrnczP. De încartiruire s-a făcut îngriiire 1\frrindea
cirw jJrindc. La revedere cu toţii!
şi

Cu dragoste frăţească semnăm,
Senatul Naţional Român cercual
dr. A. Gheţie,
prezident

dr. Aciu
~ecrctar

i\rh. :;. Llt.

Sd.l~j.

fond Pdrohia gr. cal. Criste1cc, dos. l.

17.
l'roces verbai

lual în aduna·rea electorală a Cercului electoral Cehu Silvaniei din comitatul
în comuna Cehu Silvaniei la 'l:l nov. 1918.

Săl.ij ţinută

Prezident: Vasile Pop
Notar: Iuliu Vaida
Alexandru Vaida
Prezidentul dă
gere-a urgentă alor
convocată în scurt
în toate comunC'le

cetire ordinului venit de la C.N.R. prin care să ordonă ale5 delegaţi în Marca Adunare NaţionaH'1 Română, care va fi
timp. Constată că publicarea alegerii s-a vestit de cu vreme
din cerc. Salută pe alegătorii prezenţi şi îi provoacă ca să
numească 2 bărbaţi de încredere.
Se numesc aleşi dnii. !Dr. Mihai Pop şi Traian Marinca.
Prezidentul descltide votarea, care de::.-urgînd în ordi:ne pe baza scrutinului
fii cut de biroul adunării să constată că unanimitatea voturilor au întrunit dnii:
... ca urm~re _,pn~identul declară,. pe dnii: Dr. Alexandru Pop, Ioan
Costea,
Alexandru Vaida, Sintion Mărieş şi Vasile Fălăuş aleşi din (partea) românilor
din acest cerc cu vot universal ca delegaţi ai cercului electoral. îndreptăţiţi şi
îndal Jraţi a lua parte cu vot de~isiv în Marea Adunarea Naţională Română care
se v1 convoca din partea Consiliului Centml Naţional Român încă în declllrsul
acestui an şi la adunările, care eventual le va -convoca în decursul anului următor.

PrPzidiiul di.spune ca în urma acestei enunţări preziditale aleşii deputaţi să
f[e provăzuţi cu cred:enţionalc, iar o parte a acestui proces veirbal să se trimită
imediat C(onsiliului) C(entral) N(aţional) R(omân) spre ştire.
Despre ce lulndu-se a~est proces vc>rbal în 2 parii, dintre care unul se va
păstm la Consiliul Naţjonal Român din fruntea comitatului, actul de alegere
~e încheie la orele
D.c.m.s.
Vasile Pop,
prezidentul adunării
electorale

Iuliu Vaida,
Alexandru Vaida,
notarii
adunării clecto::-ale

Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond DocumP.ntele Unirii, voi. III, p. 141-144.
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Român comitatens

Mă rog să binevoiţi a ne trimite certificat, ca jandarmeria regimului vechi
nu poată confisca armele de la cei 8 gardişti ai noştri.
De la Consiliul Naţ(ional) Român ~omunal.
Cristolţul-Mare, la 27 nov(embri.e) 1918
Eugen Balint
preş(edintelP) c:N.R. comunal
să

Arh. Stat.

Bucureşti,

Naţional

fond Consiliul

Romirn al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 4, f, 9.

19. Prea onor(atului)
Con(siliu) Naţ(ional) Rom(ân) comit(atens)

Dej
Conform ordinului primit pentru comuna Sim.işna de a salva şi restitui
averea în vite şi etc_ a lui Daday Zoltan şi Tibor Nyârady şi .Jrudele lor, imi
permit a vă raporta, că averea în vite e deplin restituită Tespectivilor. A rămas. să
se înapoieze lucruri mai mărunte ca perini, oglinzi, cearceafuri etc. pe care, pe
baza cercetă;rilor ce le-am făcut, am ordonat să se înapoieze. .A.5emenea sint
divergenţe intre popor şi Tespectivii pentru mălai, căci oamenii susţin că dinsul
l-ar fi ÎITJiPărţit.
Totodată, îmi permit a raporta, că în comuna Simişna a .fost sediul jandarmeriei, care refugiindu-se a lăsat acolo aranjamentul. lpr •. ~ucrurile aflate de ale
statului le-iam declartat de avere naţională română şi rog respectuos a di.spune
transportarea acestor lucruri (ţoale, rechizite de birou, vase <le bucătărie etc.).
Asemenea, se găses= acolo şi bucate, care sînt averea privată a jandarmilor, rog
a dispune şi asupra aceleia.
La comuna Rus voi aranja astăzi totul şi voi raporta.
27. XI. 1918
Cu distinsă stimă
Titu Nicşa
Arh. Stal

Bucureşti

Fond Consiliul

Naţional

..

Roruim al comitd!ului Solnoc-Dobica, dosar 8, fila I-Iv.

20. Traducere

De la vicecomitele comitatului Solnoc Nr. 15.6H ·- 1918
Consiliului National Român

.

Dej

Dobîca

....

Considerînd, că în unele părţi ale comitatului şi acum se comit furturi şi
jafuri, cu stimă rog Consiliul Naţional Român comitatens să binevoiască a intPrveni Ia comenduirea armate'i regale rnmâne, ca în scopul îm,pieclicării furtur'ilor
~i a jafurilor în comunele periclitate. îndeosebi în cercul Lăpuşului-Unguresc, apoi
în Sînmărgita, Mica, Cuzdrioara, Urişe!", Că~ei, Cîţcău, ILişua, MănăşL·ur, Ncgrileşti, Ciachi-'Gîrbou, Pantice:i şi în Cublli!şul- Unguresc, să se trimită patr•u:e.
Dej, Ia 28 dec(embric} 1918

Gnjzag6 m.,p.
vicecomite

Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Na\ionf Român al comitalului Solnoc-Dobîca, dos. 8, f, 9ti.
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21. Consiliului National Românesc

al comitatului Solnoc -

Dobica

Dej
Aduc la cuno<;;tlinţă on(oratul'Ui} Consiliu Naţional Românesc, cum că în
comuna Hăşmaş s-a instituit un Consiliu Naţional Românesc comunal din 17 membri si anume:
' Prezident: Augustin Budu preot gr(eco-} cat(olic)
2 viccprezidenţi: Niste Elec primar şi Niste George
2 secretari: Pop Ioan (al) l(ui} George şi Pop Alesandru
membri: Petru Gawi,lă, Cri.ste Inat L., Gavriiă Castan, N.fute Vasile P„
Tăut Grigoraş, . . . George, Pop Trifan D., Puşcaş Simeon, Niste Nicodim, Gavrilă Vasile, Pop Ananie, Petri: George M.
Acest consiliu a înfiinţat o Gardă Naţională Română din 20 membri de
încredere dintre 4 sînt plătiţi de comună, ceilalţi servesc fără plată.
Dat în

Hăşmaş,

la 28/XI-!118
Cu deosebită stimă
Augustin Budu,
preot gT(eco-) cat(olic}
preş(edintele) Cons(iliului}
Naţ(ional) Rom(ân} comunal

Arb.

Bucur~şti,

Stat.

fond

Consii!iul

Naţional

Român

al

com.itatului. Solnoc-Dobka,

dos.

2,

f.

72.

22. A zilahi jarâs f0szolgabir6jat61
6516(1918 k(oz)ig(azgatasi} szam.
Foispân Or!

A magyar miniszterium 5244/1918 M.E. rendelete alapjan, amennyiben a
nyirsidi, ordogkuti, varmezoi, szilăgyfOkereszturi, di6sadi, sarmasagi, szilagykovesdi
korjgyez6k szekhelyi.ikrol eltavozni kenyszeri.iltek a forradalom âltal teremtett helyzetek miatt, a szemelybiztonsâgukr61, âllomashedyi1krol megnyugtat6lag ez ido szerint sem tudok gondoskodni, ennelfogva kerem Melt6sâgodat melt6ztassek:
1. A nyirisidi ko.rjegyzoi allăsra Kruppa Antal ordogkuti korjegyzot;
2. az ordogkutira Mathe J6zsef okleveles jegyzo, sarmasagi lakost,
3. a varmezoire Simon Ignac okl(eveles) jegyzo, jelenleg varmezoi lakost,
4. a szilagyfOkereszturira Orosz Andor als6egregyi,
5. a di6sadira Sub a Lajos olcl (eveles} jegyzo, di6sadi aljegyz6t,
6. a sarmasagira Konig Bela sz.ilăgykovesdi !Wrjegyzot,
7. a szilagykovesdire Pek J6zsef nyirsidi ·korjegyzot helyettesiteni s errol oket
<'·rtesiteni.
Zilah, 1918 november h6 28-ân.
Tarpai Mik16s,
f6szolgabir6.
,\1h. Stat.

Sălaj,

Prefectura jud. S8laj, Comitele suprem -

adm. nr. 4223/1918, fila 12.

Traducere

l'rimpretorul plasei Zalău
Nr. 6516/1918 - atlm.
Domnule comite _suprem!

Pe baza ordinului 5244/1918, M.E. al (Preşedinţiei Consiliului) de Miniştri
maghiar, întrucît notarii cercuall din Mirşid, Trezneja, Buciumi, Crlistu.r-Crişeni,
:14 - Acta Mvsci Porolissensis -

voi. XII/1988
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E. Wagner

Dioşod. Sărmăşag (~i) Chieşd au fost 1wvoiţi s[1 părăsească sNiiile lor din
situaţiei create d0 revoluţie, în pr0zent nu 1pot asigura posturi pentru ei şi
ranţa lor personalii, pentru aceasta vă rog s[1 bitll'voiţi a transfera:
1) la MÎd1~iid, pe postul! de notar cercu;:~!. pe ·notarul ccrcual Kruppa

cauza
sigu-

Antal
din Trcznea;
2) la Treznea, pe notarul diplomat Mathe J6zsef, cetăţean din Sărmăşag;
3) la Buciumi, pc notarul diplomat Simon l!llnăc, în prcwnl cetăţean din
Buciumi;
4) la Cristur-Crişeni, pc Orosz An dor din Agrij;
5) la Dioşod, pc notarul diplomat Suba Lajos, vicenotar la Dioşod;
(i) la Siirmăşag, ,pe notarul ccrcual Konig Bela din Chieşd;
7) la Chieşd, pc notarul ccrcual Pek J6zsef din Mirşid.
(Totodată, vă rog} anunţarea celor în cauză despre această situaţie.
Zală'U,

la 2B noiembrie 191B
Tarpai Mikl6s,
primpretor

23. CREDENTIONAL
Subsemnaţii

adeverim., că in cercul electoral Cehu Silvaniei din oomitatul
s-au ales azi delegaţi ai acestui cerc electoral dnii:
Ioan Coste din Uileacul Sălajului cu unanimitate.
Drept-ce sus-numiţii delegaţi si'nlt prin aceasta auitorizaţi .a lura parte la vot
decisiv la Marea Adunare Naţională Română ce se va convoca prin Consiliul
Central Naţional Român, in numele tuturor Românilor din acest cerc electoral
şi la alte Mari Adunări Naţionale Române, care eventual o să mai fie convocat!'
în decursul anului acestuia ori în anul următor şi a contribui cu votul lor la
deci-derea asupra sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria
şi Banatul Timişorean.
Dat din oelectoral al cercului electoral Cehu Silvaniei ţinut in ziua de 28
noiembrie 191B.
Sălagiu

Vasile Pop,
prezid::-nt

Iu1iu Vaida,
notar

Arhivd tvluzcului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, voi. III, J.o.

24. On(Orat} Cons(iliu)

Naţ(ional}

~

&5.

Rom(ân) cercual

Ileanda Mare
ln conformitate cu deciziunea Cons{iliului} Naţ(ional} Rom(ân) comit(~tens),
avem onoarea a vă transpune plinsoarea alăturată a loC1.1itorilor din Topliţa ca
aceea ISă binevoiţi ainterveni la Gard.a (Naţională) M)aghi,ară din Ileanda să abstc•1•
de !I.a continuarea actelor vJolente, comise în Topliţa.
Vă rugăm să binevoiţi a ... afacerea
săiten.ilor
de acolo şi din bani.i
ce s-au adunat şi se vor mai aduna iPentru porcii şi lemnele notarului Lacskarali,
să se achite din aceşti pretenţiunile oameni(lor}, cărora respectivul notar le d;itoreşte şi numai suma ce restează să i se dea notarului. Intrucît notarul nu s-ar
mulţumi cu suma ce i se îmbie, adică 2BOO cor(oane} (in}cercaţi aplanarea difc•renţei intre el şi intre oameni, în ultimul caz să pretindă pe cale judecătoreascri.
Binevoiţi a se aduce la cunoştinţa Gardei (Naţionale} Magh(iare) din H~anda,
că procedura ei a fost nelegală şi dacă nu va sista procedura începută, ori se vor
mai repeta astfel de cazuri, vom fi siliţi să luăm măSUI'li mai aspre pentru reglt•mentarea ei.
Arh. Stal.

Bucureşti,

foud Consiliul

N~ional

Român al comitalului Soluoc-Dobîca, dos. 8, f. 28.
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Declara~iune

Subscrisul prim curator dedar, eii cele scrise în numele meu şi din împuternici rea mro sînt adevărate, atit la chestia obl. Vezes, cît şi în chestia dlui dr. Victor Pop, dar din anumitP cauze am fost nPces.itat să fac declaraţia de la Ileanda.
Nefiind informat de anunţul dlui Tit Necşa pe deplin cînd am făcut declaraţia
la Ileanda, rng ,pentru clarificarea declaraţiunilor un interogatoriu verbal împrcurni cu notarul. Horvath Laszl6 din Fodora - Română la Dej pe ziua ce mi-o
\"'a
fixa prea on(oratul) C(onsili u) N (aţional) R(omân) c{olThitatens).
!·'odora -

Română,

3 dPcrmhrir 1!118

Alexiu Ilieş,
suhlocot(Pnc>nt}

Ioan Iuncăres2u,
Simion Husă,
Arh. Slot.

:!li.

Bucureşli,

Con.~iliul

Iond Consiliul

Na~ion,Jl

Romiln al comilalului Solnoc·Dobica, dos. 8, f. 124.

National Român al comitatului

·

Solnoc -

Dobîca
Dej

In ziua de 8 nov(emhrie) st. n. serbîndu-se hramul bisericii noastre din
loc(alibate), f:iind de faţă aproape tot poporul din comună s-a făcut sfinţirea
stPagului nostru naţional, confecţionat de dna preoteasă Ludovica Pop.
Explidndu-se. poporului situaţia mai nouă şi descoperindu-i-se ţintn 2e urmăre)lP poporul român, în tJactl'lc imnului naţional Deşteaptă-te române am nwrs cu toţii la )coala conl'l'sională din loc. Aici s-a cetit şi explicat aJ!)elul
adrrsat comundor de Consiliul Naţ(ional) Rom(ân) comitatens. S-a purces apoi
la constituirca Consiliului (Naţional Român) comunal.
Au fost alc>şi:
prezident: dr. Cornel Pop
vicepreziclenţi an. dl. Pahomiu Pop, preot Dumitru Andreica
'>Pcretari: AlC'xand!·u Popanu
George Andrei2a (al) l(ui) Eft.
Ioan Pocal (al) l(ui) George
membri de increden•: Iosif Irimuş
Dumitru Pocal
\
Alexandru Irimuş.
In urmă s-a înfiinţat Garda Naţională Română din următorii:
Vasile Pocal (al) l(ui) Mitru.
Simion Fărcaş
Gavril Pop (al) l(ui) Ioan
Alexandru Turcu
Ioan Paco! (al) l{ui) AlPx.
Vasile Fărcaş (al) l(ui) Simion
Ioan Borgovan
Iosif Ferşedi
Mitru Fărcaş
Todor Mărc:ean
Augustin Paul
Ioan Lazăr
Ilie Russu
George Pocal a Petrii.
In sfir')it .atit gardiştii, cit ~i membrii consiliului au depus jurămintul cu
mina pe steag.
Cîteva zi!P după constituire a umblat prin comună o patrulă de la Garda
Naţională Română din Dej in frunte cu stc~<arul Silviu Bud.
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Acestui stegar i-am predat lista cons-iliului şi a gardei noastre spre a o
înainta consiliului comitatens.
De atunci am tot aşteptat să primim ceva îndrumare, ceva desluşiri.
Lozna -

Mare, la 3/XII. 918
(Cuciulat -

poşta: Koosalăclfalva

Cu deosebită stimă şi supunere
Consiliul Naţ(ional) Român
al comunei Lozna - Mare
dr. Pop,
prezident

n.n.)

A. Popanu,
secretar
Arb. Stat.

Bucureşti,

fond Consiliul National Român al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 2, f. 94-94v.

27. 134-1918
Consiliul Naţional (Român) şi Garda
Naţională (Română) din comuna
Dobrocina c(omi)t(a)t(ul) Solnoc - Dobica

Protocolul
lu.art. tn şecitinţa ad-hoc din 4
raţiunea română din loc(alitate).

decembri~

'1913 -

fiind de

faţă

în :Plen popo-

Locul şedinţei:
gr(eco-) cat(olică) din Dobrocina

Şcoala

Obiectul:
Naţional

Alegerea Consiliului

(Român)

şi

a Gardei

Naţionale

(Române).

Prezenţi:

Nicolae Coste sublocotenent ca prezidente; preotul local S. P. Simion ca notar al şedinţei şi mulţime multă de popor, bărbaţi şi femei.
§ - 1. Domnul Nicolae. Coste, s'ublocotenent, ca e~s !al Consiliului Naţional
Român al c(omi)t(a)tului Solnoc - Dobîca din Dej, arată că s:opul sosirii sale
aid este pentru formarea ad: runu.i. Con~Hiu Naţional local şi a unei gairde naţio
nale pentru satul Dobrocina, indicînd totodată şi ralul său, caracterul acestora
întru susţinerea ordinii 1publice; drept aceea provoacă pe cei din faţă să aleagă
a:el consiliu şi acea gardă zis naţională.
Ad.§ -

1

Poporul alege în unanimitate în Consiliul Naţional (Român) local B - opt
membri - care sînt:
1. S. P. Simion preot gr(eco-) cat(olic), prezidente al C(onsiliului) N (aţional)
Rom(âno) l(ocal); 2. Georgică Gavriş viceprezid(ent);
Vasile Huză secretar; 4.
Vasile Filip membru de încredere; 5. Costan Rus membru de încredere; 6. Matei
Gavriş m(embru) de încr(edere); 7. Ionică Gavriş m(embru) de incr(edere);
.a. Petre Banea m(embru) de incr(edere).

a:

In Garda Naţională (Română):
1. Ioan Gavriş; 2. Vasile Huza; 3. Ioachim Onuţan; 4. Ionaş Corodan; 5. Ne~hita
Huza. 6. Ni:olae Gavriş; 7. Vasile Vultur; 8. Dionisie Vultur; .9. Vasile Gavriş;
10. Matei Ioan; 11. Ioan Ionacu; 12. Teodor Onuţan. Aceştia depun jurămintul
prescris.
§ 2. Mai mulţi membri ai gardei naţionale interpelează prezidiul despre ceva
remuneraţie, mai se roagă de încălţăminte (bocanci) dacă li s-ar da pentru um.blarea în serviciu etc.

l
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2

Se hotăreşte că in asta cauză am dl. N. Costea, cit şi on, d. prezide '81
Cons(iHului) Naţ(ional) Rom(ân) local .să facă întrebare la Cons(iliul) Naţ(ional)
(Român) com(itatens) al co(mi)t(a)tului Solnoc - Dobîca.

Dat Dobrocina la 4. XII. 1918
Nicolae Coste,
sublocotenent
ca
prezide ad. hoc
Bucureşti,

Arh.. Stat.

Sin•. P. Simion,
not(ar) ad. hoc

fond Consiliul National Roman al comitalului Solnoc-Dobîca,

dos. 2, f. 6J-63v.

28. [.

La Marea Adunare Naţională în 1 Dec{embrie) st. n. din Alba Julia protopo,pul Vasiliu .Pop a luat parte cu preotul Cornel Oţiel din Buciumi şi cu ţă
ranii din S{in) georgi'u de Meseş, Bogdana şi Buciumi. La gara Cucerdea o gardă
3osită din Zalău, ungurească, trăgînd jos şi hătind de pămînt steagul tricolor arborat de români în fruntea trenului la gara Ghiriş, un fecior din Buciumi a fost
bravul şi îndrăzneţul viteaz, care străbătînd între mulţimea pînă la acei mişei
înarmaţi, a smuls steagul din mîinile lor şi salvîndu-1 şi arborîndu-1 din nou,
trenul a pornit cu el. La adunarea acea.sta aa participat vreo 80.000 români, iar
după corespondentul ziarului „Pesti napl6" din 3 şi 4 dec{embrie) 100.000 români. Adunarea reprezentată de românii din Ungaria, Ardeal şi Banat, pînă la
Tisa şi Mureş, a proclamat unisons Unirea cu România a tuturor românilor.
Arh. Stat.

Sălaj,

'

fond Protopopiatul greco-catolic Buciumi, dos. 71, f. 104v-105.

29. On(oratului)
Consiliu Naţional Românesc

in Dej
Prin aceasta vă fac cunoscut, că •am Instituit şi în filiala Cliţiu - Csurfalva
Consiliu Naţional Românesc comunal.
Consiliul alegindtu-şi biroul, de prezident s-a ales: Matei Ciulean jude comunal şi prim-curator bis(ericesc), de vice-prezident Gregoriu Gavre. Secretari
Victor Ciull'an ~i Gl1eorghe Maxim.
·
Totodată .s-a format în comună şi o Gardă Naţională Română. Eventual de
se pot căi!Jăta barem două puşti, mă rog a nP aviza.
Despre instituirea ConsiHului Naţional Român şi a Gardei Naţionale Române - în comuna matre Loznţi-Mare - Na.gyloznia. s-a făcut r-a'Port persona l
dlui. Silviu Bud stegar, cînd au umblat pe aici cu Garda Naţională {Română) din
Dej, ceea ce aşa cred, vi s-a adus la cunoştinţă.
1

Dat Lozna -

Mare, la 6 decembrie 1918
Cu distinsă onoare,
Pahomiu Pop,
parohul gr(eco-) cat{olic)
a Loznei - Mari şi filiala
Cliţiu

Arh.

"'Îlat.

Bucure~~

fond Cunsil:uJ National Român a] comitatului Solnoc-Dobica. dos, 2,.· f. 93.
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30. GARDA NATIONALA ROMANA
SIMLEUL SILVANIEI

Ci1pitan d'.·. C.

Mcse~an

':iL

Către

toate qardelc

noţionale

rurnll' din cercul Cras11ei

şi

al

Şimleului

Şimleu,

la 6 dPc. 1918

şi dare de ştire vă fac cunoscut că feciorii noştri romani
în anii 1896-1900 nu trebuie să intre la ni:::i· un serviciu militar în afară
de acela al Gardei Naţionale Române. Cu soldaţii români neavind nimeni altul
dreptul de a dispune dPcît singur Senatul Naţional Român, respt>ctiv comandamentul suprem al Cardei Naţionale Române din Arad p:-in organele sale mijIocitar<'.
2. Toţi acl'i soldaţi, care vor s<\ demobilizrzc (Abfuhrt>n), ,pot face acPasta aiei
în Şimleu, în biroul de dcmobilizarp al Batalionului 23 dP honv1•zi (Şcoala l'!Pmenară dP lîng;i biserica românească, parter. uşa primă la .stînga). Deci a 'P
aviza cei interesaţi C'ă n-au să mai bată calea la Zalău, Dej sau Cluj in scopul
demobilizării. Cei
ce vor să demobilizeze să-şi aducă cu sini• şi eventualele scrisori de legitimaţie (man;;rutc, ordine deschise, cPrtificat de concediere Ptc.).
3. Am observat că unii răzvrătitori fără suflet impărţesc tipărituri intre poporul paşnic, iridemnindu-1 la nesupunere faţă de graiul şi sfatul părintesc al conducătorilor fir~ti lui (care) sînt acum, momindu-l cu împărţire de pămînturi şi
averi. Negreşit că moşiile mari se vor împărţi poporului muncitor de .păm!nt,
dar aceasta are să ~'C întîmple de către Marele Sf.at al poporului nostru ia
tim;ml şi modul său potrivit, dar niciodatii dl' ci1tre nhte oameni (care) vînclut[i
ţara fără nici (o) răspundl're şi putere.
·
ln interesul liniştii şi al păcii, deci e datorinţa fiPciirl'i garde sf1teşti, ca în
comuna sa pe to\i făcătorii de gîlceavă şi volnicii să-i alunge şi să-i facă ne:..

1. Spre orientare

născuţi

vătămători.

C[1pit.:an d:·. C. Meseşan.
C-datul garc!Pi CPITUa~I' c:in
Şimlt•U

Arh. Stat.

Sălaj.

Ionii P•uobi•1 !JL cui.

Şumal,

dos. I. I. 2.

:n. De la Consiliul

Naţional

Rom(ân) Comunal din Zalha

Onor(atului)
Co~iliu Naţional

Rom(ân) comdatens

Dej
Subscrisul cu respect vin a vă raporta !;Oi a mă ruga de următoarele ele
on(oratul) Con.s(iliu) R(ornân) comitatens:
In comuna Zalha, po,ponll, în comparaţie cu alte comUnt', s-a purtat şi să
poartă destul de liniştit, Cam nestatornici sînt în ceea cc prive11te constituirea consiliului. La admoniţiunea repetită din parte-mi, că cu alegerea, respectiv schimbarea membrilor antistiPi comunale, .să fie cu aşteptare pînă cînd situaţia se va
mai limpezi, totuşi în zilele trecute şi-au ales noi membri ai primăriei comunale pe
care m-au silit, aşa zicînd, să-i jur, ceea ce am şi făcut. După aceea, pe motiv c-ă
nu au încredere în cei vechi au luat sig1iliul comunal de la primar, p-redindu-1 noului ales - iar tot pc acel motiv au Inat de la notarul cercual sigiliul comunei
Zalha, precum şi straiţa şi cheia poştei, care I-au adus la subscrisul. Că :::oreet au
purces sau nu chiar sigur nu ştiu, părerea mea, care a fost contra la aceste lucruri,
nu au primit-o. Rog în privinţa aceasta să-mi daţi ceva desluşiri şi eventual~ indicaţiuni (?) pentru conformare în viitor, însă in scris deoarece verbal uşor se
pot mistifica din parte-le adevt-uI.
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Voiesc mai departe, ca orice bani, înţrleg ajutoarele cr le primesc ostaşii şi
femeile lor, să nu SC' mai impărţrască din vechea antistie comunală, fără acei bani
iar.1 s;i vină la mina subscrisului spre distribuire. La această încă fără rezultat,
'r ·:nţC'!PgP, IP-am vorbit că nu se poate. Rog deci, ca şi în privinţa aceasta să-mi
d<lţi îndrumar<' pn~cum şi celor ce vor prezenta această scrisoare, mai ales fiind
in~""<'Sa\i şi dintre matadori.
Rog, ca după :toate cel.e - vor facp multi" intrebări verbale, bunăoară. şi
r'»~pr<' volniciile faţă de păduri, datorii privatE' etc. să fie clarificaţi. Deoarece
întl''.etr rău primenirE'a noastră naţională, sfaturile apoi aricit de binevoitoare ar fi,
m-1i alrs dintre soldaţi, care ar voi să schimbe satul, •să domnească pt>ste toţi şi
\nJtc> cP!r - nu toţi le iau de bani buni, bazîndu~se pe împrejurarea că lr~au spu~
dnd au venit de la oa_ste, că ce să isprăvească pe sate şi că ce drepturi au ei
}C'.'1t11:-t.

Privitor Ia

insE'mnătate(a),

puterea

şi

activitatE'a consiljilor comunale

încă mă

ro>! să-i luminaţi, precum şi despre noile dispoziţii în ceea ce priveşte alimentaţi.·1

cf>'.or

lipsiţi.

Zalha, la 8 dec{embrie) 1918
Cu deosebită stimă~
Liviu Greabu,
,preot gr. cat. român
prezidentul Consiliului
Rom(ân) comunal
Bucureşti,

Arh. Stat.

lond Consiliul

Na\ion•l<'~Wb

Naţional

al comitalului Solnoc-Dobica, dosar nr. 6, f. 14-14v.

12. Spectatului Consiliu Naţional

Romdn cmnitatens

ît2 Dej
Subscrisul Consiliu (Naţional Român) comunal se roagă ca să daţi la mo-roent desluşirp cu privire la următoarele:
1. Din Ciaca sint chemaţi de către comanda ungurească din Dej la miliţie
13 inşi. iar la Cluj 1. Noi, adică eu, în con.ţelegere cu mPmbrii consiliului pînă ne
veţi da răspunsul biletele de chemare nu le-am admanat*. Ne rugăm de răspuns
momentan.
2. Subscrisul am primit de la pretura din C(iachi)-Girbou un circular, în
cdn• rw provoac;i ca S:t fac conspectul dPspre acei foşti mii itnri / :leszerelt katonakr61 :/, ca apoi i.IC'Pştia - se zice în scriptă - vor primi ceva bani. pesemne fiecare acasă la timpul său.
3. Apelul în două texte, unul românesc şi altul uni:l'uresc cu ştirea dvoastră
J fost eclată? Apelul se referă la conscrierea celor ne,prev[1zuţi cu bucate. Ne ru5ăm

ele

răspuns.

Ciaca, la 9.XII. 1918
Ioan Aluiaş,
prezident
Simion Petrică,
vicepreziden t
Aril. Stat,

*

Bucureşti,

fond Consiliul

Naţional

Român al comitalului Solnoc-Dobica,

înmînat
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33. Magnifice domnule!
Poporul din comuna Ciaca doreşte a şti, c[1 cu putinţa-i, ca hăşmăşcnii să
cumpăra moşia doamnei Florian din hotarul comunei Ciaca? ! Po;Jorul din
Cia::a e foarte aprins şi vătămat, pentru că moşia, despre care e vorba, dînşii au
voit a o cumpăra de la contele Teleky, dar n-au putut din cauză că armeanul
din Hăşmaş a dat o sumă, care oamenii n-au putut s[1 o deie, şi de aceea au că
zut de la acea moşie poporul din Ciaca acuma-s 20 de ani.
Poporul din Ciaca e foarte necăjit din cauza că au înţeles că doamna armeniţa
a vindut sau voieşte a vinde moşia aflătoare în hotarul comunei Ciaca la hăşm<i
şeni cu toate că acea moşie se află chiar lingă sat, adică lingă Ciaca.
Pentru înconjmarea neplă::erilor şi Pventuial a ciocnirifor ::e s-ar ivi intre
aceste două comune, vă rog respectuos ca să binevoiţi a îndruma pe locuitorii din
Hăşmaş, ca cu ameninţările lor să nu provoace pe ciacani, deoarece dînşii se laudă
că pădurea din chestiune e a lor, cu toate că părinţii noştri au slujit la domni.
Ameninţările hăşmăşenilor foarte uşor se pot traduce în fapte violente. ceeice n-ar fi de dorit în acest timp critic.
Mă rog, deci s.ă binevoiţi a-i îndruma la ordine pe numiţii hăşmă~eni.
poată

Ciaca, la 9. XII. 1918
Cu adinc respect:
Ioan Aluai:;,
p!'ezidele Cons(iliului)
Naţ(ional) Rom(ân) comunal
Arh. Stat.

Bucureşti,

load Consiliul

Naţional

Român al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 9, f. 2-2v.

34. Zsib6i jarf1s f0szolgabir6jât61
Szâm: 3414/H.118.
Melt6s6.gos Foispcin Or!
4151/1918. szamu rendeletere tisztelettel jelentem, hogy a szekhelyukrăl eltă
voznî kenyszerult azon kor- es segedjegyzăk athelyezcserol, kik szekhelyukre mcg
vissza nem tertek, javaiSlatot ez ido szerint meg nem tehetek. Muki:idesuket folytatjâk a zsib6i, almâsgalg6i, dabjoni, vervi:ilgyi es nagygoroszl6i korjegyzăk, ut6bbi
az ăt helyettesită korjegyzăi irno.k âltal. Szunetel meg mindig a karikai, szamosudvarhelyi, kucs6i, almăsbalâzshâzai es naprădi korjegyzăk mukodese; elăbbi hărom
korjegyzăseg hivatalos helyisege, felszerelese, irattara rcszben kirabO!lta.tott, r&szben megsemrnisittetett, az âll(ami) anyakonyveknek bântodăsa nem esett. Hasonl6kepp kiraboltatott e hărom helyen a Jrorjegyzok magânlakâsa, mind hărom helyen, ugy a ki:irjegyzoi lak, mint a korjegyzi:ii magănlakăs ablakai, ajt6i, ikâlyhăi
el lettek pusztitva, mâs helyisegek a ki:irjegyzoi iroda celjaira e ki:irjegyzăsegekben
rendelkezesre nem âllanak. Minden lehetă eszkozzel megkisereltem; hogy e harom
helyen legalâbb a korjegyzăi irodahelyisegeket oly karba hozassam, llogy azokban
a muki:ides me~kezdhetă legyen, de celt sehoc sem ertem eddigele. Mindettăl
eltekintve a kor-, esetleg segedjegyzok szemelye ez ot ki:irjegyzosegben, ugy a
jegyzok, mint sajat velemenyem szerint, biztonsagban egyaltalan nem lenne l'S
a jegyzi:ik hivatalos teendăik ellătasăban a lakossăg alta! gatolva lennenek, mire
adatokat, illetve mar megtOrtent esemenyeket tudnek felhozni. Mindezen koriilmenyek fennforognak nemcsak a korjegyzăsegeikbăl elmeneki.ilt jegyzăkkel szemben, hanem azokkal szemben is, kîk ideiglene5en lennenek e ki:irjegyzăseg(ek) be
âthelyezendăk, igy ennek tudataban senki sem fogadna el az athelyezest. A kozigazgatâs ellatâsa e ki:irjegyzasegekben csakis az esetben lenne biztosithat6, ha a
ki:irjegyzok szemelyhiztonsaganak megărzese es r&szokre segedletnek nyujtasa c~l
jăb61 e korjegyzăî szekhelyekre legalâbb 5 fiibăl all6 karhatalom vezenyeltetnek
ki. Mihelyt ujabb vaJ.tozâs âll be, ~lentesemet haladektalanul megteendem.
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Rendkivi.il neheziti e kerdes megoldăsăt azon kori.ilmeny, hogy a jărăs 10 korjegyzo,ie kozi.il negyen, nevezetesen a kuos6i, vervolgyi, năprădi es nagygorosz16i
hosszabb id6re val6 szabadsagolâst kertek, kerelmuket mindannyian oly orvosi
bizonyitvânyokkal indokoltak, melyekben munkakeptelensegiik igazolva van, igy
eredmenyre alcli:or sem szâmithatnek reszi.ikrol, ha a jelenlegi helyzetre val6 tekintettel, keresi.iket elutasitanăm. A karikai Jrorjegyzo bar szabadsagot nem kert,
munkakeptelen, gy6gyithatatlan beteg.
Zsib6, 1918 december 9.
(indescifrabil)
f6szolgabir6.
(Rezoluţie)

ad 4151/1918 făisp(an}
Erk(ezctt(: 1918 XII. 10.
F6szolgabir6 Ornak

ZSIBO
1414/1918 sz(amu) jelentesere felhivom, hogy tekintettel annak rcndkiviil nagy
fontossagâra, hogy a korjegyzok mukodesiiket ismet megkezdjek, a 4151/1918
sz(amu) intezkedesemben targyalt ideiglenes helyettesitesek kereszti.il vitelere mindent kovessen el. Amennyiben kolcsonos athelyezessel nem oldhat6 meg a kerdes,
igyekezzek esetleg idegen t6rvenyhat6sagok teriileterol elmenekiilt, vagy esetleg
kt'pzPttscggel bir6, ecldig korjegyzoi szolga~atot nem :~ljesvtett egyeneke.t behelyettesiteni, făleg arra torekedve, hogy a kiki.ildott jegyzo a nep bizalmat birja.
A megrongalt jegyzoi lakok helyett, esetleg ideiglenesen mas helyisegek veendO.k igenybe.
Alland6 kal"hatalmat egyelOre nem bocsathatok rendelkezesre a korjegyzoi
szeklhelyekre, a csendor6rs0k megerositese azonban folyamatban van.
Z(ilah), 1918 XIL 10.
Kaizler.
kormanybiztos;
Arh. Stat.

Sălaj,

Preleclura jud. Salaj, Comitele suprem -

adm. nr. 4228/1918, fila 9.

Traducere

Primpretorul plasei Jibou
Nr. 3414/1918
Domniei voastre, domnule Comite suprem!

Urmare Ordinului dv. nr. 4151/1918 vă raportez cu stimă că nu vă pot da
nici o propunere cu privire la transferarea acelor notari cercuali şi subnotari
care au fost nevoiţi să părăsească sediile şi încă nu s-au întors. lşi continuă activitatea notarii cercuali din Jibou, Gilgău-Almaşului, Domnin, Verveghiu şi Someş-Guruslău, ultimul fiind suplinit de cancelistul notariatului cercual. Nu şi-au
reluat încă activitatea notarii cercuali din Creaca, Someş-Odorhei, Cuceu, Bălan şi
Nâpradea; sediile oficiale, rechizitele ~i arhivele ultimelor trei notariate cercuale
au fost jefuite şi în mare parte distrusl'. - registrele de stare civilă au rămas
intacte - ; de asemenea au fost jefuite în aceste trt>i locuri şi locuinţele particulare ale notarilor cercuali. In toate cele trei localităţi au fost distruse ferestrele,
uşile şi sobele, atît ale locuinţelor de la notariate cit !li ale locuinţelor particulare ale notarilor cercuali, iar alte încăperi în sediul notariatului pentru nevoile
notariatelor nu avem la dispoziţie, Am încercat cu toate metodele posibile, pentru
a aduce cele trei cancelarii notariale măcar intr-o stare în care să poată reîncepe
incă
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activitatea ,dar nicăieri nu am putut rezolva, pînă acum nimic. In afar;i de aceasta
persoana notarilor cercuali sau a subnotarilor n-ar fi în siguranţă deloc, atît după
părerea notarilor eît .~i după a mea, iar activitak>a oficială a notarilou· rn· fi înpiededată de către populaţie, fapt ce l-am pwtea argum1m~a cu date .sau ~u fapte întimplate. Toate aceste situaţii ar exista nu numai în cazul notarilor refugiaţi de la notariatele cercuale, ci ~i în C"azul celor transferaţi provizoriu in
ac1>stp notariate, incit cunoscindu-lP. nimt'ni n-ar accPpta transferul. A~iguoarl'a
administraţiei în notariatele cer~ual<> ar Ii posibilă numai în cazul dacii, p<>ntru
păstrarea siguranţei personale a notarilor ~i pentru ajutorul lor, am putea trimite o fo;·ţă publică formată măcar din 5 persoane. Dac;'i se va crea o ~i:u;qie
nouă. o să vi'1 raportez imediat.
Ingreunează rezolvarea problemei într-un mod deos<>bi: faptul di patru 110ta:·1
cercuali, din cei zece ai plasPi !ii anunw. l'<'i din Cuc<>u, V1•rvPghiu. N{t;.Jra(!e<: ~i
Some~-Guruslău, au ~1·rut l·on<·ediu J)(' un timp mai îndl•lungat. FiPcare ~i-a justificat ~olicitarca cu l'l'rtificat nwclical, în ca"l' incaoacitatca Io:: d1• muncr1 estt•
dovedită, incit n-aş putea conta pl' ei, nici dal'i1 Je-âm refuza cererea din cnuzasituaţi<'i a:tuale. N-a C<'l'Ut eoncediu notarul ('l'rcual din C!T::ca, clar l' bo]nav
incurabil ~i incapabil de munc[1.
Jibou, la 9 decembrie 1918
(indrscifrab il)
primpretor

(Rezoluţie)

(Nr.) ad. 4151/1918 - romitc suprem
Sosit Ia 10 decembrie 1!118
Căt1'e

Domnul primpretor
Jibou

Urmare raportului nr. 3414/1918 vă atrag atenţia, că, avind in vederr ima reînceperii activităţii de către notarii cercuali, să faceţi
tot posibilul pentru rezolvarea problemei suplinirilor provizorii trasate în dispoziţia nr. 4151 ilHIB. Dacă nu se poate rezolva problema cu tansferări re:iprocP. ~•i
încercaţi suplinirea lor cu cei refugiaţi de pe t<>ritoriile municipiilor străim• 'au
cu alk persoane cu studii (necesare) care pină acum n-au lucrat pe post de notar
cercual, urmărind, totodaUi, în mod deosebit, ca populaţia să aibă in~redPre in notarul delegat.
In locul sediilor notarintelor distruse, l'Ventual provizoriu, s-ar putea folo~i
alte încăperi.
Dl'ocamdati1 nu pot să pun la di!>poziţia notariatelor cercu;1le forte pub:ice
stabill', dar întărin•a' posturilor de jandarmi este în curs ele rl'zolvan;.
portanţa extraordinară

Zal[1u, la 10 decembrie 1918
K<i1z1Pr,
comis<ir guvernamental

36.

Tek(intetes) kozigazgatcisi bizottscig!

A legutObbi ulesiink 6ta e!Ofordult fontosabb esemcnyekrol tisztelettd jc]{•ntem az alabbiakat.
Az a fektelenseg es korlâtokat nem i.smero anarchia, amely <i mult h6 elso
feleben a torvenyes rendet, szemely es vagyonbiztonsăgot ugyszolva biintetqenm
t.Amadta meg, a h6nap masodik feleben sokat veszitett elebi.ii L's terjedelmebol, tigyhogy mar e h6nap elejl'n a varmegye leg1obb kozsegeben a viszonylagos nyuga-
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lom krzdett beallani. Normalis rPndrol azonban ma meg sz6 se lehet, sot egyes
kozsegek rakoncatlan c:Pmeit meg mindig csak a fegyvPr hatalma tartja feken.
Ll•L:fektelenebb volt az anarchia a krasznai, zilahi, szilagycsehi es zsib6i jarasokban. mig a szilagysomly6i jărasban măr kevesebb es a tasnădiban alig 3-4 ki:izs(·gben fordult Piu. Az Pllopott allaloknak, a sertesek kivl-televel, nagyn•szet, reszint
a kirendelt karh.atalom. rL"szint a ki:ivetkezmenyektol val6 felelf'm reven vissza
lclwtett szen•zni, a serl(•sek egy n'szL't is, de ezeknek es a juhoknak nagyobb reszet levâgtâk va,gy tovăbb adtak. Nagyban fokozta a karosodast a karhatalom
r''>Pkt";lyscgL'. 11wlyP11 csak a h6nap ki:izepe fele .Jehetett segiteni a nemzetorseg fokozalns szerv1•z(·scvl'! es fejleszt(•s(•vPl. Az erdelyi nemzetiiri keri.ilet parancsnoksaga
a v(ar)mcgyci neHlzetOrst•g lctsztimat 800-ban allapitotta meg, a csendc5rseg orsei
pPclig 200 n<'lllZPliil'n·l fognak nwgProsittetni. vagyis iirsi:inkent atlag 8 embern•l.
/\. nemzetors(•g szăma .iL'lL•nll•g 600 fOnyi, ellenben csenc\orsegi szolgalatra alig van
jc•h•ntkPZO.
Jclentem, hogv a brass6i 24-ik honv(ecl) gyalogezred ti:irzse Zilahra helyezl1•tl•lt at (•s a kPzdt'tbPn rakonditlankod6 sz&kely legcnys1•g visclkedese a lakossag
korebl'n indokolt allancl6 izgalmat, nyuglalansâgot id&zett elO, amit csak foko7.0tt
a Ql'kt'lyudvarhl'lyi 82-es volt ki:i7,i:is gy(alog)ezred teljesen fekevesztett legenysegt:·nek visclkcch·,se. anwly a nemzetorseg es czen legi•nyst'.'.g kozott f(oly6) h6 7-en
dduli111 va16s<"igos utcai harcra fejli:idi:itt ki, mPlyhen gepff'gyverek sortiizei is szel"!'JWltck. Az iisSZC'S tisztek, ki.iloni:isen a ne>mzeti:irseg parancsnokanak es a 24-esek
ti;ztikar[tnak higgac\t (•s tapintalos fellep(•se azonban a nyugalmat hP~yrc âllitotta,
a 82-usok pcdig (a) măsodik napon Kolozsvârra vezenydtetv(•n, elutaztak. Ma
1mi1· a m•mzPtorsC·g i's (a) 24-es honvedek teljes egyetl>rtesben tPljesitenek szolgalatot. A Zsib6n 0lhe!yezett kPttos szamu huszărok clism0r(•src malt6an viselkl•cltek.
Reszemrol hirdPtmenyt boesatottam ki, amelyben a lakossagot bekes 0gyi.ittt•'.(•sre. a behivott fiatalkoruakat bevonulasra es mindPnkit a munka megkezdes(·re hivtam fP!, az Pddigi tapasztalatok szerint csaknem eredmt•ny nClkill.
Egyre sulyosabb gondot okoz a vârmegyei kozellâtasnak (a) biztosit<i.sa. A
kozsegi raktârakb61 4 jarasban elrabolt 416 vagonnyi gabona legnagyobb reszt
illelektelen, al'ra nPm szorult Pgyenek kPzebe keriilt, a reaszorultaknak pedig
alig van mit a<lni. Hendszeres rekvir1Uasr6l sz6 se h•hPt. A ki:iz&lelmezesi rninisztc;· mindPn varmPgyeben, jărâsban es ki:iz'.>egben ki:izclelmezesi bizottsagok szerVl'zcset rendclven PI, l'Z irânyban az intezkedeseket megtettem. A v(ar)megyei ki:izelelmezt:•si tanacs elso i.ileset rneg is tartotta es ugy n•ndl'lkezett, hogy a ki:izsegekbf'n alakitand6 hizottsagok irjak i:issze az ellatatlanokat, a meglt>vii gabona, tengcri (•s burgonya felesleget 6s az igy osszegyiilo keszletekbol kiserelji.ik meg az
Pllâtiist, mert idegen v(ar)rncgyekbi:il val6 behozatalra nem szamithatunk. Ni:iveli
a bajt. hogy fc5leg a hazatert katonak t<'ivolr61 se elegednek nwg az eliiirt fejadagokkal.
Jeh'ntcm. hogy a varmegye terilleterol az i:isszes hadifog:yok, egy păr beteg
kivt'l<'lt'vPl, eltavozt'<1k Eltavozott a feol.ettilk rendelkezo tiszt is. a meg· C'lintl'zendo
ugvekPl Dr. Sămi B(ela) aljegyzo fogja Pllatni. Az egyPs munkaac16k altal letetbe
lwlyczett 6Yadekok j6 reszc't mar vissza utaltam.
A fOI-radalom Plsij napjaiban ki:iztudomas szerint <'gycs kurjcgyzokm•k a ni'p
duhe elol nwnckiilni kellett, ami a ki:izszolgalatot is pgyelore megbenitotta. Id6kozbl'n b1•H.igymini:;ztl'r ur frlhatalmazla (a) konn[mybiztos urat, hogy az egyes
jcgyzoket mas kol'be vagy mas .i<'trasba is ideigknt•scn [tthelyezhesse. lgy sikeri.ilt
a Y<irnwgye jegyzoi kal'at ugy athelyezni, hogy ma 111(11· csak 9 ki:irjegyzosegben
nincs jcgyzii (•s pedig a krasznai jitl'asban J, a zsib6i jarasban G korje.l,')'zosegben. A
forradalom elsii napjaiban L'lme1wki.ilt, ele par nap mulva visszat(,rt 13 ki:irjegyzo,
jegyzoi iruclas vagy helyetles jegyză, vagy segedjPgyz6 vczt'l 21 ki:irbcn, 1·cgi jegyzi.i
lllUkodik l;S he:~·c!t egyâlta[an 11l'lll hagyla el 29 hdyc•n, (1.'Vl'S Vagy tendentiostiS
tPl1at a PPsti Napl6 c;s Az Est cimu napilapokn2k az az allitasa, hogy a vannegyl•ben rsak 4 jegyzii muki:idik. Ezek a hirlapi ki:izll'm(myek, valamint a ki:izigaz1.(alasnak alland6 becsmerh'se cs gyanusitasa, v[1rmegycnk regi, kipr6balt, a haboru alatl sok nelki.ili:izesnck es meg a kimeriih•sig munkâval agyonhajszolt tisztikarat, hitPm SZl:!rint meltanytalanul CS i:inerzetebPn lll'nl csak melyen sertette CS
serti folytonosan, hanem j6 reszet annyira elkesrritC'tte, hogy barmely pillanatban
.k<·~zseggcl aclna at hivatalat arra hivatottabbaknak. I~s ha a tisztikar eddig helyen
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maradt, ezt tisztan azert tette, hogy szemelyi ffi ilnyagi erdekei aran is hfi maradjon pusztul6 szegeny hazank ezereves traditi6ihoz.
Csatolva a v(âr)m(egyei) kozp(onti) tisztikar tevekenysegerol sz616 lrimutatast, jelentem vegi.il, hogy Nagy Gyula f(o)sz(ollga)bir6nak, aki nyugdijazasat kerte,
kethavi
szabadsagot
engedelyeztem,
miuUm
munkakeptelenseget
igazolta.
A
hi va tal vezetesevel Dr. Sornogyi Kalman t(i'Sztel{'t) b(eli)
f(o)~~z(o!ga)
bir6t biztarn meg. Foispcin ur Kolto Belat kozig(azgatasi) gyakornokka nevezte ki
es a Sz(ilagy)somly6i f(6)sz(olga)bir6i hivatalhoz osztotta be.
Jelentesem tudomâsul vetelet tisztelettel kerem.
Zilah, 1918 XII. 11.
Ttirok,

(alisp{1n)
Arh. Stat. Siilaj, Prefeclura judc\ului Siilaj, comilelul mlmin1slrnliv, nr. I. 173/l!Jl!l, I. 58-59.

Traducere
Onorat Comitet administrativ!

Cu privire la evenimentele mai însemnate petrc>cute de la ultima noaqr{t
adunare, vă raportez următoarele:
Desfrinarea şi anarhia aceea fără limite, care au ata::at în prima parte> a lunii
trecute, aşa zis fără pedeapsă, ordinea oficială şi securitatea personală şi de avere,
in a doua parte a ilUl!l.ii (noiembrie' ou pierdut mult din rt.ă.if,;ul şi dm amploan"''l lar,
ln aşa fel, că la începutul acestei luni a lnceput să se restabilească liniştea relativf1 în majoritatea comunelor comitatului. Dar despre ordine normală nici azi
nu se poate vorbi, ba chiar, nişte elemente neastimpărate ale unor comune numai
cu puterea al'!nei sint ţinute in friu. Anarhia cea mai dezlănţuită a fost în plaS<>le
Crasna, Zal[1u, Cehu Silvaniei şi Jibou, pînă cinel în plasa Şimleu Silvaniei nrni
puţin, iar (în plasa} Tăşnad numai în 3-'1 comune a existat. Partea cea mai mare
a animalelor, cu excepţia porcilor, a fost recuperată, o parte cu ajutorul autorită
ţilor trimise, iar partea cealaltă (a fost restituită) de frica urmărilor (faptelor lor}.
în aşa fel c[1 o parte a porcilor (au fost recuperaţi} dar marca parte a a<·estora
şi a oilor au fost tăiaţi ~au vînduţi. Din cauza mărimii pagubei şi ia numărului mic
al forţelor de ordine, în (această situaţie) numai pe la mijlocul lunii s-n putut
ajuta, odată ::u organizarea şi dezvoltarc>a treptată a gărzii naţionale. Numă:-u l
gărzii naţionale a comitatului a fost stabilit la 800 de comandamentul regional
al gărzilor naţionak clin Transilvania, ia!· posturile de jandarmi vor fi întfirite
cu 200 de gardişti, adică în medie, fiecare post cu 8 oameni. Numărul gardiştilor
in prezent este de 600 oameni, în schimb pentru jandarmerie abia sînt înscrişi.
Vă raportez că corpul Regimentului nr. 24 infanterie honvezi de la Braşov
a fost transferat la •Zalău şi la început atitudinea soldaţilor secui neastimpăraţi
a crrot în rîndul populaţiei o nC'!ini~te şi o agitaţie pernwnenrtă, justifi::atC'. pe
care au inten!'ii.ficat-o purta.rea soldaţilor complet desfrînaţi ai fostului regiment
comun nr. 82 din Odorheiu! Secuiesc, care în după masa zilf'i de 7 a lunii curente
au declanşat o adevărată luptă de stradă cu garda naţională, în care au avut un
rol şi salvele mitralierelor. Dar atitudinea calmă şi plină de tact a tuturor ofiţe
rilor şi îndeosebi a comandantului gărzilor naţionale şi a corpului ofiţerilor de
la (Regimentul nr.) 24 au restabilit liniştea, iar cei de la (Regimentul) 82, a
doua zi, au fost transferaţi la Cluj şi au plecat. Azi, deja, garda naţionarn ~i
honvezii de la (Regimentul) 24 îşi fac îndatoririle într-o înţelegere deplină. Husarii regimentului nr. 2 plasaţi în Jibou s-au eomportat admirabil.
Am lansat din partea mea un apel, în care am chemat populaţia la conveţuire paşnică, pe tinerii recruţi la înrolare şi pe toată lumea la în~epcrea muncii,
dar după experienţa de pînă acum, aproape fără rezultat.
Tot mai marc necaz prodUCJliil asigurarea alimentaţiei publice. Cele 216 vagoane de cereale jefuite din depdZitele comunale ale celor 4 plase în mare parte
au ajuns în miinile celor nPcompetenţi, cei care nu aveau nevoie de ele şi pentru
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1·l'i in ~t abia putem da ceva. Rechiziţionuea normală este cu neputinţA Ministerul .Aprovi,z.ilonării PubUce a ordona11 înfiinţarea oomiltetelor de aprovizionare publică in fiecare comitat, plasă şi comună. Am luat toate măsurile necesare
ln această direcţie. Prima şedinţă a Consiliului pentru aprovizionarea. publică
d<'ja a fost ţinută şi în aşa fel a dispus ca, comitetele care vor fi înfiinţate la
<'<JJnune, să conscrie pe cei neaprovizionaţi şi surplusmile de cereale şi cartofi. şi
din sto:urile în aşa fel adunate să incercăm aprovizionarea, deoarece nu ne putem ba2la pe importul din alte judeţe. Sporeşte neoazul faptU!l că, îndeosebi militarii reîntorşi acasă, nu se mulţumes: deloc cu iraţiile prescrise.
Vă raportez
că de pe teritoriul comitatului toţi pri1Zonierii au plecat, cu
excepţia citorva bolnavi. A plecat şi ofiţerul care răspundea de ei; eventualele
probleme ivite le va rezolva subnotarul dr. Sami Bela. Am reevirat cauţiunile depuse de unii patroni.
După :um se ştie, în primele zile ale revoluţiei unii notari cercuali erau
nevoiţi a se refugia din faţa furiei poporului, care a paralizat şi serviciile publice. Intre timp, domnul ministru de interne a însărcinat ,pe domnul comisar guvernamental, ca pe unii notari să-i transfere provizoriu la alte cercuri sau plase.
Astfel am reuşit să transferăm corpul notarilor în aşa fel, că astăzi numai în 9
notariate cercuale nu sint notari, şi anume: în plasa Crasna 3 şi în plasa Jibou
ln 6 notariate cercuale. In 21 de cercuri conduc 13 notari cercuali, refugiaţi în
primele zile ale revoluţiei, care s-au întors după cîtJeva zile, funcţionari de la
notariat<', ajutori de notari sau suplinitori de notari; în 29 de locuri funcţionează
notarii vechi, care n-au părăsit Jocurile lor, deci este greşită sau tendenţioasă afirmaţia ziarelor Pesti Naplo şi Az Est că în comitat numai 4 notari funcţionează.
Cele inserate, de asemenea şi dC1S:onsiderarea şi suspiciunea; veşnică faţă de
administraţie, după credinţa mea, nu numai că au jignit adînc, dar jignesc pe nedrept şi în continuare demnitatea corpului\ funcţionarilor vechi şi încercaţi ai
comitatului, pus în faţa mizeriei şi obosit, în timpul războiului, cu muncile peste
măsură, pînă la surmenaj. O bun{1 parte sînt aşa de amărîţi, că în ori::are clipă
fiecare ar da bucuros serviciul lui pentru unul mai capabil. Şi dacă corpul funcţionarilor a rămas pe loc, a făcut-o numai pentru faptul ca să rămînă credincios,
în detrimentul intereselor lui personale şi materiale, la tradiţiile milenare ale
bietei patrii pieritoare.
Anexînd situaţia privind activitatea :orpului funcţionarilor centrali ai comitatului, vă raportez în final, că am aprobat două luni de concediu pentru primpretorul Nagy Gyula, care a cerut pensionarea lui, după ce a dovedit incapacitatea lui de muncă. Cu conducerea cancelariei sale J..,am in::redinţat pc primpretorul onorifi:: Somogyi Kalman. Domnule comite suprem, l-am numit pe Kălto
Bl'la în funcţie de practicant de administraţie şi l-am repartizat la concelaria
primpretorului din Silmleu Silvaniei.
Cu toată stima, rog luarea la cunoştinţă a raportului meu
Zalău,

la 11 dec{embrie)
Torăk,

{vicecomite)

37. Nr. 323-1918
Prea venerat Consistor!

Cu provocare la sc·risoarea de sub nr. 5754-1918, cu reverinţă raportez, ca
am primit tîrziu, dar orientat fiind din ziaristi::ă, cu dragoste am alergat
la Adunarea Naţională din 1 Dec{embrie) de la Alba Iulia împreună cu
ginerele meu on{oratul) Cornel Oţiel din Buciumi, <lucind ambii din parohiile
noastre şi mai mulţi ţărani spre a să însufleţi şi ei de impozanta manifestaţie a
unirii românilor, şi s-au şi reîntors învioraţi sufleteşte împreună cu noi.
Ba ca director al desp{ărţămîntului) Buciumi al Astrei am dat credenţio
nale spre a fi şi această instituţie culturală reprezentată la adunare.
deşi o
şi eu
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Ar mai fi participat şi alţi preoţi, învăţători şi ţărani, dar unii erau atunci
bolnavi, iar altora le era frică a intrPprinde de aici călătoria lungf1, pentu că
auzeau veşti despre tulburări, - şi in adevăr, că trenul pe care am pornit din
Ciucea arborindu-se la Ghiri•ş in frunitea lui un slC'ag trkolor, cînd a intrat în
gară la Cucerdea nişte gardişti unguri între care cu mirare am recunoscut
gardişti din Zalău, oraşul nostru apropiat cu Ken•kes fost stegar intre ei, atacind steagul şi trăgîndu-1 de pe tren jos, clnd bătîndu-1 ele pf1mint se trudeau
sf1-l zdrobească înconjuraţi de gardişti cu suliţP scoase. Un frcior de-al nostru
din Buciumi, Sachie a lui Holhoş, a fost viteazul îndrăzneţ, care coborînd cu
iuţeală din tren cu alt fecior de-al nostru şi străbătîncl prin învălmăşeala ungurească obr~n.ică scursă pe peron a ·smuls .din 1nîin1ile 'lor cu braţe de leu, stPagul,
şi, salvîndu-1. îl arboră clin nou în fruntea trenului, care văzînd fochistul prinll'jdia cu iuţpală porni din gară şi iwstp l oră sosind apoi de la Cluj trenul
special românesc cu gardă armată, informat[1 acC'asta de5pre întimplarea noastră
dezarmă la Cuce:·dca pe acei mişei, ca apoi şi acf:'st tren la ieşirea din gara Teiuş
încă să fip atacat, cinel un stegar nimerit in inimă de un glonţ pe loc mur·i.
iar altul greu rănit în alt[1 zi, murind, unul s-a ales cu o rană uşoară.
NP-am împăcat cu toatl' greutăţile şi primejdiile lungului nofitru drum,
căci am ştiut, c:"1 un popor foră singe nu-şi poate cîştiga drepturi şi a-şi scutura
lanţurile iob<lgiei seculan•.
Pe la Alba Iulia c·c lume românească înviorată e deja! Cît de fericiţi sînt
CPi ce locuiesc acele plaiuri! Noi însă cei de pc aici, acum, dupi1 adunare. cînd
e notorie ungurismului ruperea de sub stăpînirea lor, trăim zile mai grele. In
Zalău, pe membrii Consiliului Comitatens din loc{alitate) îi atacă, le-au spart
ferestrele, pe unii i-au şi bătut, unii stnt fugari, un fin al meu, medic de vază,
a cerut azi trăsură spre a se refugia la mine. Ungurii din Crasna, foşti botaşi
de la alegerile din Ceh(u Silvaniei), în zilele trecute au atacat comuna Stîrci,
dar noroc, că avînd şi ea arme - omorînd 4 unguri-i-au .alungat. Orice se întîmplă pe satele noastre vin ostaşi din Zălau şi puşcf1 şi escortează.
Bunul D(umne)zeu pe car cu evliavie îl rug[11n, sperăm cft în curind va
zori vremuri mai limpezi şi tihnite pentru noi.
Oficiul protopopesc al Almaşului
S(în)georgiu de

Meseş

în 12 dec(embrie) 1918
umilit serv.
Vasiliu Pop
protopo.p

Arh. Stat. Alba, fond Mitropolia grcco-calolicd romtind. de Alba Iulia

şi

Făgdraş

din acte inregi5trale,

nr. 6069/1918.

38. Nr. 3JG -

1918
Prea venerat Consistor 1

Cred, că nu va fi s~tit de lucru superflu[u], dacă voiu răporta şi eu despre
anarhice create de revoluţia şi in acest ţinut din 4 noiembrie a.c. încoace
şi în aceea zi.
Dacă şi noi cei din acest ţinut a trebuit să simţim stări anarhice şi pe a1c1,
motivul de căpetenie a fost, că fiind marc roadă de prune şi statul unguresc
făcînd singur monopolul, cu eschiderea total<i a producentului popor, a conces
dreptul de fiert vinars singur unui consorţiu jidovit din Zălau, constătător din
boieri din Zălau şi jur, unguri, care stătorind preţuri maximale bagatele după
vremuri, ridicau în şesul dintre Buciumi şi Bodia o vinărsărie cu aparate moderne,
cu care la zi să fierbe cite 2000 litri suzlă, la care fiind toate satele silite ·să-şi
ducă productul de pruni", poporul cu odiu privi lucrul, cu deosebire dacă a văzut
că nici inteligenţa română nu e cruţată.
stările
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Sosind acas{1 ele pe fronturi ostaşii şi aflînd că pe roada lor de prune a
pus acel consorţiu mina cu reevirarea rodului, şi în crîşme neaflind vinars, ciţiva
«staşi, foşti prizonieri în Rusia, din Bodia, coînţeleşi cu ostaşi din Buciumi
l'are aduseseră şi cîtcva arme - merseră la vinărsărie şi alungind pe jidanii is1>r~vnici, o luar(ă) sub ~t.ăpînirc, pusăr(ă) dintre ei patrule îna:rnnate. ~i fiind în localul nou zidit suzlă multă gata şi pc afară sute de căzi pline cu
zamă dP fil·:·t, se apu:::ară ostaşii de fiert şi chef, şi mergind vestea despre marde rvan•t de Vlina:rs, apoi veniră la vinărsărie :::u gri1mada ostaşi şi femei cu
vase din Buciumi, S(în)georgiul de Meseş, Răstolţul Mare, Agrij şi Bodia - împărţiră vinarsul intn• sine /intrP ei ni.n./, cum şi materialul de sC'induri al
<'difieiului etc„ 'ii 9uşcînd în aparatele de fiert şi zdrobindu-le toate. Cu vase pline
'i morţi de beţi vre-o 50 de ostaşi apoi se întoarseră la Buciumi şi aprinzind cu
puşcături care-au nimerit în o ladă de chibrite - „Consumul" şi jefuindu-l total,.
aµoi au jefuit prăvăliile, pe :::rîşmari, magazinul comunal în care erau recvirate
bucatek, au zdrobit cancelaria notarială, nimicind protocoale şi scrisori, au jefuit
;>e notar, ·au spart şi băut vinurile clin celarul „Si1van!iei", voiau 1'l z<lirobi
rPgistrele şi tot ce avea banca românească „Silvania" abstînd la intrare în ea,
numai :::ă li s-au spus că contabilul a fugit la Şimleu cu banii gata şi cambii (le)
~i hîrtiile de valoare, a'u zdrobit şi jefuit pe la poştă, şi cînd o parte se dusPră la
primar să taie un bou al acestuia, iar alţii la o bancă ungurească cu planul,
ca apoi să nu cruţe nici .pc ţăranii mai bogaţi, ci să-i jefuiască şi pe ace'itia (o
stradă întreagă) pe motiv, că s-ar fi scutit de la slujba militară avind averi şi
hani, ~i comuna aceasta vast;i-îngrozită de atita teroare ce o copleşi.se şi fruntaşii
- văzind că e lucru serios - se adunau să opună rezistenţă, - la cerer<•a pe
telefon a ungurilor şi jidanilor înspăimintaţi, cum şi a postariului şi (a) altora
fugari, - sosiră din Zălau o grămadă de ostaşi călăreţi şi pe trăsuri bine înarmaţi şi puşcind dint:·c corifpi pe doi, şi pe alţii prinzlndu-i intre care şi pe doi
care au jefuit lada satului S(in)georgiul <le Mcseş dP bani - îi escortară la Zălau
unde-şi aşteaptă dreapta judecată, şi mai venind a 3-a zi şi alţi ostaşi, mai prinsPră şi aceştia şi escortară şi pi• alţii, iar .pe unul, cel mai periculos, groaza
satului - opunindu-sc cu S<'CUrea la mină, 11 împuşcară - care pe loc şi muri
,
şi oamf'nii inspăimfntaţi de familia ble~temată din carf' se trăgea, dorind ca eu
să-l înmormintez, l-am şi înmormîntat pe hoţ spre a se odihni satul de el •
. . . Văzind atîta decadenţă morală şi anarhie pentru siguranţa publică înfiinţarăm consilii naţionale şi în Buciumi din elementele de cinst<', o gardă de peste
100 şi în S(în)georgiu de 28 ostaşi de a susţinlc'a ordinea şi în aceste sate şi
Pventual de a putea ajuta şi la satele vecine. Garda din Bu:::iumi a şi făc-ut
servicii bune, a adunat mult din materialele jefuite, - şi azi treziţi şi cei răi,
şi speriaţi, că daunele de sute de mii de coroane vor avea făptuitori a le <lesdauna,
avem în popor linişte perfectă.
E nesplL"i, cu gtinerelle meu, cit zoaie (probleme - n.n.) am avut cu organ izarPa consiliilor şi a gardelor. Străinii ne vin pe cap, cerindu-ne scutul.
S-au mai purtat rău poporul gr(eco) or(todox) din Treznea care inc[1 au
.il'fuit :::urţile ~i pe notar l-au alungat,
pe care însă încă ostaşi din Zălau l-au
clisdplinat, puşcincl şi escortînd o ceată.
ln Agrij a silit pe jidani (evrei) să le împartă bucal<' vica cu :l cor(oanc'}.
Sîntă Mărie ~at gr1(eco) w.{todox)
a attacat Berc.ea, dar paşnicul popor de
;1ici pc> hoţi i-au bătut afară. Alaltăieri toţi acei hoţi au jefuit averile unui jidan
din Răsoltul Deşert şi ieni Iau mA:s din Zălau osta.5i 'la Sintă Mărie - caTe
sat mai înainte au fost furat şi vitele din dmp a(le) unor oameni din Răstolţul
lkşert pe care numai răsculindu-se satul, sau putut scoate de la ei.
ln Almaşul Mare români şi unguri s-au răsculat pe domeniul roman-cat(olic)
arde>lP.an, au golit curtea, au dus bucate, nutreţ şi multe vite şi porci.
ln Ţăud şi Nireş (Mesteacăn - n.n.) garda naţioruală Sl.l/Sţine ordinea ·sub
!'omanda sergentului Viscot Sima. tn Bogdana au mare pe preotul Nossa caTe
,.a înarmat cu servitori - şi pe primar, şi aici unii cu deosebire dintre ţărani au
furat şi ucis porci de la jliJr '<li almăşenilor.
Tot in valea Agrijului, la Brusturi a jefuit poporul din Jac şi Brebi şi
nrusturi pe preotul avut Dionisiu Moldovan deşi acesta mult şi-a ajutat credin:!io~i, dîndu-'le ~i mai înafote spre împiirţire •580 vtici buec'Mte. In Lup01a.ia nu
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l-a cruţat poporul nici pe proprietarul Teofil Dragomir - bunul naţionalist şi
sprijinitorul cald al poporului în toate cauzele.
Peste Meseş încă au jefuit poporul ici colo, pc jidani pe toţi i-au jefuit.
In întreg ţinutul nostru poporul a fost cu cea mai mare necruţare, însă
faţă de notari şi primari, şi cu drept cuvînt, căci aceştia sub război au făcut
averi mari pe toate căile, - în împărţirea ajutoarelor pentru familiile ostaşilor,
la re evirări, împărţirea de făină, petrol şi zahăr au fost neconştiincioşi, parţiali
si lacomi. Un notar dintr-un sat (Felsăszek) eh~ lîng{1 Crasna, cind s-au diit kmeile, că flămînzesc cu pruncii, le răspundea: „e primăvară, mergeţi la cîmp şi
paşteţi'', ostaşii veniţi acasă auzind acest lucru. l-au pus la cîmp, l-au dezbrăcat
şi i-au spus ,să p·as::ă, şi .apoi cu zbiciuri mînîndu-1 să-l adape, în urmă l-au
o morit.
In Buciumi, că s-a dat foc de s-a jefuit „Consumul" încă de vină a fost primarul şi notarul, căci fără a cere învoirea noastră a acţionarilor, au stors de
la reprezentanta comunală decis, ca articlii alimentaţii daţi de la stat din „Consum"
să se împartă la popor prin primar, şi ostaşii aflînd, că şi acasă au buţi de spirt,
petrol şi făină fină, şi că mai este griu şi petrol şi zahăr în magazin la „Consum",
dar nu-l împart, l-au aprins şi jefuit, şi cu atît mai vîrtos, că ei - cum s-a dovPdit
- fără ştirea şi învoirea direcţiunii au comandat 0 maşină pentru moară de
foc pe numele comunei, şi dindu-ne de lucru la acţionari pînă ce am putut anula
comanda şi a salva interesele acţionarilor - afară de notar şi de unguri - toţi
români: preoţi şi ţărani. In vremurile de război fiind notarii şi primarii totum
facturo, nu puteam trage deget cu ei fără a nu ne expune la primejdii sub un
,pretext şi altul, şi aşa am fost siliţi a-i primi între acţionari fără a crede, ca ei să
se demită la lucruri prin care atîta odiu au provocat „Consumului". La acţionari
le rămîne însă satisfacţia, că făptuitorii regretă, că s-au atins de averea românească, şi marfa strict a „Consumului" mai toată o au restituit-o ce n-a ars. şi
promit despăgubire mulţi, dar făina, petrolul şi zahărul dat la notar şi primar s;n·e
împărţire, şi reţinut neîmpărţit pentru comună nu vreau sfi ştie de despăgubire.
Azi_ însă cînd stăm după adunarea de la Alba Iulia la care am participat cu
on(oratul) Cornel Oţiel şi ţărani şi noi, şi cînd s-au liniştit românii, ne preocupă altă grijă: dacă s-a proclamat ruperea de cătră Ungaria. Maghiarismul din
Zălau şi din Crasna şi alte sate din jur fierb ură şi răzbunări, spores: gărzile lor
şi în Zălau le-au şi sosit şi honvezime spun că vine România în ţară şi trebuie
Să li facă rezistenţă. Toţi cu mic cu mare dispun de revolvere, gărzile noastre n-au·
arme şi muniţie, decît ici colo 1-2 ·puşti ruginite - şi poporul plin de frică că
pînă la sosirea românl(lor) e mult 1-2 zile, neîncetat ni-i pe cap că ce va fi de
noi dacă se vor răscula Zălaul şi satele ungureşti pline de arme şi muniţie, şi
panică în popor mereu creşte, căci în Zălau la membrii
Consiliului Naţional
Român comitatens care au arborat la căşile lor steagul tricolor au spart ferestrele, hătind pe unul, iar alţii, s-au ascuns, şi alţii cer de la mine trăsuri spre a
se ·refugia fără ia afla oameni, care'(·. a, imitra cu trlă.suri în Zălau: i:ar ungurii
din Crasna în săptămina 1Jrecută au atacat Stirciul, noroc că poporul dispunînd
1 mitraliieră şi puşti aduse de pe front, rasculindu-"Se, li~u aluni;lat, omdrînd
4, <i-ar oom am fast in'furmata„ un~ii se -organizează a-i ataca din nou,
- deci aici în spatele Ungariei destul de cu grijă trăim azi cind eearcă ungurii
să ştie aceea, că la Alba Iulia cine au participat? Cînd dar românismul de pe
Tîrnave, Sibiu şi Braşov etc. scăpaţi peste primejdii trăieşte zile de reîntinerire,
noi cei din părţile ungureşti cu fior ne socotim la ziua de mîine, căci trebuie să
accentuez, că şi cei c~u atacat trenul la Cucerdea în preziua adunării au fost
gardişti unguri din Zălau care în disperarea pentru ciunitirile Ungariei sînt gata
la orice crime.
Comitetului român central poştal nu putem arăta stările noastre, căci în
Zălau ori ce atare adresă s-ar nimici şi n-ar ajunge să o primească. Am ales în
forma aceaslla că maJi sigură o face Preia V (eneratul) Cons(istor) cuno.~::ută situaţia noastră (a) celor din aceste părţi extreme. Aici ar trebui să se afle expediente cum să se poată grabnic asigura viaţa şi bunurile noastre contra eventualelor -bande pînă la intrarea români(lor) spre a le pune în respect.
Azi au sosit la feciorii din an{ul) 1896 născuţi şi foşti ostaşi chemări la
slujba militară la regimentul de glotaşi 32, la Dej. tn Zălau se fac şi pregătiri
pentru noi alegeri la care vor stărui şi românii să-i silească a participa, căci
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gardi~ti ·dl'-a lor vor cutreiera înarmaţi satl'ie. In comitat -

cum m-am informat
din „Pesti napl6" de la jidanul de aici - neamînat vor da o rezolvare a chestiei
agrare, ca de timpuriu să ajungă poporul la pămînt - cum îmi explic - spre a
preveni Sfatul nostru naţional în împărţirea de pămînt, spre a se arăta darnici
şi cu năzuinţa de a provoca dezaprobarea poporului de a se rupe de la Ungaria.
Oficiul Protopopesc al Almaşului,
S(în)georgiu de Meseş, în 12 dec. 1918
umilit serv
Vasiliu Pop,
protopop
Arh. Stal. Alba, fond Mitropolia
gistr.1Le, nr. 5996/1918.

greco-catolică

rom.in<i

de Alba Iulia

şi

l'Jgăroş

din Blaj, acte inrc-

39. Procse-verbal

Luat în I:I decembrie 1918 în şedinţa Senatului Naţional Rom(ân) cercual
din Ciachi - Gîrbou.
Şedinţa se deschide la 10 ore.
La ordinea zilei e chestia înfiinţării gardei maghiare cercuale. Anume în 12
dec. a sosit în comună o patrulă de la garda ungurească cu scopul ca să înfiinţeze garda ·su~num1tă con;stînd din 40 gardişti şi 1 ofiţer.
Intrcbînd fiecare membru al senatului să se declare referitor la această
chestie unanim se aduce hotărîre că rezoluţiunea adusă în adunarea poporului să
se trimită &natului rom. comitatens în forma următoare: „Avînd în vedere că
în cercul Cia~hi - Gîrbou sînt 3 detaşamente de la Garda Naţională Rom(ână}
din Dej anume: în Ciachi - Gîrbou, Simişna ,şi Olpret care susţin ordi,nea spre
mulţ1Lmirea tuturor; avînd în considerare, că înfiinţarea unei alte garde de limbă
străină ar cauza turburări în tot cercul poporul adunat decide să se refacă recercarea la Consiliul Naţional Rom(ân) comit(atens} să mijlocească retragerea
gardei străine din cer~, respectiv să împiedice înfiinţarea ei", şi senatul cercual
roagă pe Senatul Naţional Rom(ân) comitatens şi pe Consiliul Mil(itar} Român ca
pentru liniştea poporului să facă paşii de lipsă la guvernul republican de unde
încă a venit aici la pretură ordin pentru înfiinţarea unei astfel de garde maghiare pentru sprijinirea administraţiei maghiare.
Senatul constată că administraţia nu e
cetire să subscrie

împiedicată

în

funcţionare.

După

Verifică

dr. Victor Munteanu
Mezeiu
Iov. Andrei
Zaha1·ia Magdaş
Alesandru Magdaş
Mastan Ion
x Magdaş Vasile
x Poptelecan Ion
x Crăciunaş Todor
prin Mezeiu
TUzes Karâcsan
Arh. Stat.

35 -

Bucureşti,

fond Consiliul

Acta Mnei PoroliU8JUia -

Naţional

Romii.o al

comitalului Solnoc-Dobîca, dos. 4,

voi. XIl/1988
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Rom(ân) cercual Ciachi -

Gîrbou

Onoratului
Consiliu Naţ(ional) Rom(ân) comitatens
în Dej

Cinchi - Girbou, la 14 decembrie 1918
Cu privire la inoportunitatea înfiinţării unei garde cercuale ungure~ti in
Ciachi - Girbou avem onoarea a al.ătura procesul-verbal :uat în şedinţa Consiliului (Naţional Român) cercual. AcPstf'i ~edinţe i-a prf'mers o adunare populară, la care au luat parte mai multe comune, ba au venit 5i gardişti de prin
comune.
S-a protestat cu energie contra reînvierii vechiului sistem, pe care ar fi
menit să-l sprijinească garda înfiinţată.
Poporul însă s-a calmat după promisiunea ce aţi binevoit a face.
Notăm, că gardiştii noştri nici români n-au suferit in sat din alte părţi,
cu atît vor suferi de altă limbă.
Cu deosebi·tă stimă.
pentru Senatul (Naţional Român) cercmd,
Victor Munteanu,
prezident
Mezeim,
notar
Iov(ian) Andrei
Arb.

Stat.

Bucureşti,

fond

Consiliul

41. Nr. 86/916 Cons(iliul)

Naţional

Roman

al

comitalului

Solnoc-Dobica,

dos.

4,

I.

IJ.

Naţ(ional)

Prea onoratului
Consiliu Dirigent
SIBIU

. Ţinîndu-ne de datorinţă să vă aducem la ::unoştinţă toate momentele importante despre care aflăm, avem onoarea a vă raporta:
Prinzîn'd veste, că se plănuieşte îlnfiinţarea unei garde maghiare in comuna Ciachi Gîrbou, centrul centrului! admini.stramv cu acelaşi nume, cu
toate că în comuna aceasta există deja gardii românească bine organizată, care
a rpstabilit ordinea şi .o susţine în mod 0xemplar şi cu toate că am avut învoială
cu Consiliul Naţional Maghiar al comitalului, că în ţinuturile române.~ti prin
gardele noastre să i_Usţinem ordinea, la recererea însuşi a pretorului din Ciachi
- Gîrbou, ca să int~venim la autorităţile lui superioare pentru a se abandona planul înfiinţării gardei magh„ pentru C'ă e de prevăzut că va avea frecări şi ciocniri
cu garda română, ce ar pricinui ri1sturnarea din nou a ordinii .publice, ne-am adresat vicecomitelui comitatului, care însă mi-a dat răspunsul, că afa::erea nu ţine
de competenţa lui, ci de competenţa comandantului Gardei Naţionale M;1ghiare
din comitat. Ne-am adn'sat deci acestui comandament, de la care am primit
următorul răspuns: „Avem poruncă categorică de la ministrul de război 2a în
toate cc'ltrelf' cercurilo:- administrative s;i înfiinţăm de urgenţă garde maghi<ire,
puse sub dis::ipli1I1ă ·IlliÎlilt:a.ră, în urma că.rei porunci în Lăpt!J<iul - Ungiu:-L'1Sc:,
(unde s-a întîmplat măcelul înfiorător, despre care v-am raportat deja) am ~i
înfiinţat o gardă maghiară de 60 membri~. Cînd am obiecţionat, că susţinerea
ordinei în ţinuturile locuite de români cade în competenţa ::ons(iliulul) nostru
şi a gardelor rom(âne), să nu ieie deci măsuri peste noi, ni s-a (răspuns). că în
sensul .poruncii, ce au primit, n-au a ţine cont de nimeni, ci au să procedeze de
sine stătător.
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i'r"a onorat Consiliu Dirigc>nt,

Porunca ministerului de război descrisă în celea de sus, am aflat-o de la
loc. oficial şi care se execută deja, înseamnă cea mai mare primejdie pentru noi,
românii. Inseamnă adică, că populaţia română va fi pusă la discreţia gardelor
maghiare, compuse din sdldaţi magh(ial'li), al căr-0r !tratament Ja\ă de români,
din hruta!ităţile şi atrocităţile fiiră număr (comise pînă acum), e deobşte cu1\oscut.
Ne mai permitem a vă raporta, că azi s-a prezentat la noi, un proprietar
magh(iar) din comitat şi mi-a adus la cunoştinţă, că s-a început o agitaţie socia-1
listi1, mai bine zis bolşevistă, printre români astfel şi comunele unde are dînsul
proprietate. Li se zugrăveşte oamenilor în culorile cele mai negre starea viitoare
sub stăpînirea boierească din România, li se ·spune că pămîntul domnilor e al lor,
il pot lua în dragă voie în posesiune, pinfL cind, dacă se vor supune regelui Ferdinand şi boierilor din România, vor fi împiedicaţi de a se înstăpîni peste pă
minturile domnilor. Respectivul proprietar maghiar, care în urma acestei agitaţii a fost constrîns a se refugia, ne-a mai dat informaţia, că propaganda bolşevislă, pn'cum a al1at din izvor sigur, e pusă la cale cu bani grei de guvernul
din Budapesta, ca prin boV1evism să înăbuşe naţionalismul. românilor. Informaţiei acesteia îi corespund şi simptomele de pe la noi; Partidul Social Democrat
de aici dezvoltă adică o activitate febrilă, trimite oameni pe sate, care răspîn
desc idei bol~eviste şi ni-e teamă că azi mîine vor influenţa poporul român de
lu sate.
Prea onorat Consiliu Dirigent,

Primejdia în urma manoperei păcătoase a guvernului de la Budapesta creşte
ln proporţii, precum nu ne-am fi închipuit. După părerea noastră modestă unica
salvare e ocuparea fără multă zăbavă a teritoriilor locuite de români de armatele române ori ale Antantei.
In îngrijorarea mare, de care sintem cuprinşi, vă rugăm deci să binevoiţi a
face toţi paşii posibili în scopul acesta pînă încă nu e tîrziu.
Dej, la 1/14 decembrie 1918
Cu

deosebită stimă:

pre'zident,
(Liviu Micşa)
Arh.

Sial.

Bucurcşli,

secretar,
dr. George Ciupe
land Consiliul National Român al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 8, f.

34-35.

42. PREA STIMATE DOMNULE!

La provocarea comandei Gardei Naţionale Române din Transilvania şi Unvă recere, ca să bÎIIlevoiţi cu urgenţa poSi'bilă a suşteme [ncoace Jlsta aute1'llică din .parohia d-tale pe baza matricolei botezaţilor acelor ostaşi români,
c<1re sînt născuţi în anii 1·895-1900 şi care au fost înrolaţi cu ocaziunea asentă
rilor din 1914-1918, indicînd la fiecare soldat starea. socială, starea materială,
şcoalele terminate, regimentul la care a servit şi gradul avut.
11aria

Şimleu

Silvaniei, la 14 decembrie 1918
Senatul Naţional Român
ss. Dr. AL Gheţie

A1h. Stdt. Siilaj, fond Parohia gr. cat.

Meseşenii

de Sus, dos. I, f. 3; Parohia gr. cal. Sig, d.os. I.
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43. Prea stimatului
Consiliu Naţional Român comitatens în Dej

Cu provocare la scripta du(mnea}voastră dC" detto 5 dec(cmbrie} n.c., nr. :n.
avem onoare a vă face cunoscut, că în comuna noastră Cristolţel (KiskeresztPs),
cercul Ciachi - Gîrbou, s-a înfiinţat Garda Naţională Românii pPntru comuna
noastră ~i constă din 12 oameni, anume: Ilieş Marcu - sPrgent comandant,
Ioan Breban, Va1si[e Ilieş, Grig!Orc Moldovan, . . . Ciu1ture, fosif Breb:ain, F'.lore
Breban, Grigiore Breban, Todor Marchiş, Alexe Moldovan. Iosif Ilie, locuitori în
Cristolţel. Pînă acuma au ţinut inspecţiune din 8 nov(embrie) în fiecare zi cite
patru, deci fiecare are pretenţiunea să i se plătească cite 10 zile de serviciu a
20 cor(oane), în sensul învoielii ce au avut cu Sfatul Naţional Român din Cristolţel, care învoială am făcut-o pe baza scriptei dl(umnea}voastră. Cu totul ar
avea pretenţiunea pînă azi 1200 cor(oane}.
Tot în comuna noastră, s-a înfiinţat o Gardă (Naţională Română} pentru
apărarea băilor de cărbuni din hotarul satului nostru. Pentru plătirea gardi~ti
lor de la băile ele cărbuni s-au trimis u0.000 cor(oane} din partea Sfatului Naţional Maghiar din Cluj, însă pe lfardiştili noştri dire~iunea bă'ii nu a voit 5ii-i
plătească, deşi gardiştii noştri şi pentru baie au servit.
Rug.ăm deci Prea stimatul Consiliu Naţional Român comitaten.s să binevoiască a recerea protopretorele din Ciachi Gîrbou ca să punii suma necesară
la dispoziţia Consiliului Naţional Român din Cristolţel şi respectiv rugăm să binevoiţi a face paşii necesari pentru ca să primim barem paralele de lipsă pentru
a putea plăti gardiştii pentru -serviciul de pină acum, căci de nu-i vom putea
plăti sîntem expuşi la aceea că garda se va dizolva şi vor face cele mai mari neplăceri în comună.
·
Cristolţel,

la 15 decembrie 1918 s.n.
Vasili-u Pop,
preşedintele

Consiliului (NaRusu Grigore,
ţional Român Cristolţel)
Dina SBndor,
jude corn (unal}
membrii Consiliului (Naţio
nal Român Cristolţel}

44. Onomtului Consiliu

Rugarea Consiliului
banilor necesari de a

Naţional

Român comitatens in

Naţional Român comunal
plăti gardiştii comun<>i.

din

~ej,
Cristolţe!

pentru cxoperarca

(Rezoluţie)

Tek(intetes} jârâsi foszolgabir6 urnak
CSAKIGORBO

A kiskeresztesi roman nemzeti tanacs azon panasszal fordult hozzcmk hogy
habar a k:Ozsegi nemzetorseg tagjainak nevjegyzeket ideje korân beterjesztette a
tek(intetes} f0.Szolgabir6 urhoz mindezideig nevezett nemzetOrok fizetest nem kaptak. Kereseben az is felhozta, hogy a kiskeresztesi bănyaigazgat6sâg rendelkPzese
alatt 60.000 cor(ona} van azon cellal, hogy a roman nemzetOrseg a bănyanal is
teljesit szolgalatot igcnyli, hogy onnan kapjak meg a român nemzetorok is fizetesii.ket azon idore, melyre a kormănyrendelet ertelmeben a tek(intetes} f0szolgabir6 ur alta! ki nem utalhat6.
Felkerjii.k tehat tek(intetes} f0szolgabir6 urat sziveskedjek a ki5keresztesi
nemzetorolmek jar6 fizetest kiutalvanyozni s a kiskeresztesi banyaigazgatosâgot
is megfelel0en megkeresni.
dr. Ciupe

Des 1918. XII. 18
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Traducere
Onoratul domn primpretor al plii.5ii
CIACHI - GIRBOU

Consiliul Naţionnl Român din Cristolţc>l ne-a adresat următoarr•a p!îngc>re,
că, d(•şi a raportat din timp onoratului domn primpretor. lista membrilor gărzii
naţionale comunale, pînă aC'um numiţii membri ai g;irzii naţionale nu au primit
plată. ln C'ererea sa mai aminteşte faptul că direcţiunPa minPi din Cristolţd are
la dispoziţie 60.000 cor(oanP), pentru a plăti gardiştii clin acea sum;i şi avind în
ve:l<'re faptul că garda naţională română efectuează serviciu şi la mimi, soliciU1
ca clP aC'olo să-şi primească plăţile şi gardiştii români pentru acea perioadă pentru
car1_• potrivit ordinului guvernamental onoratul domn primpretor nu poate ordonanţa (plăţile).
Hugăm aşadar

pe onoratul 'domn .primpretor ca să ordonanţeze plata ce li
se rnvine membrilor gărzii naţionale din Cristolţel. Să sesizaţi în mod corespunzător direcţium•a minei din CristolţPl.
dr. Ciupe

Dej, la 18. XII. 1918
Arb.

Stat.

Bucureşti,

fond

Consiliul

Naţional

Rorn[1n

al

comilatului

SolnOc·Dobica,

dos.

10,

!.

8-9.

45. Protocol
luat de Consiliul (Naţional Român) comunal
din Fodora - Română
Pînă în 12 noiembrie HJ18 a fost în comuna Foclora Română ca birău
(primar) Serban Gavriş 13 ani <le-a rîndul. Acesta a fost pus peste sat numai ele
solgăbirău, notarul şi din partea rudeniilor lui. Sătenii neavind pînă acum nici un
drept, astfel nici la alegeri de birău nu şi-au putut da părerea.
In decursul acestor ani, sătenii au fost numai de batjo~ură, neputînd cuiva
să se plîngă, fiindcă dacă cineva îşi lua îndrăzneala să zică cit ele cit contra lui,
de acela era vai si amar.
Astfel acest~·a au trebuit odată să izbucnească, însă izbucnind s-a ivit vrajbă
în sat. Pentru a face linişte a fost trimis in 12 noiembrie 1918 din Ileanda
Mare d-nul subloc. Ion Murăşan ::u garda românii de acolo, însoţit de d-nul Tit
Necşa din Chizeni. Dinşii, ascultînd plîngerile oamenilor, numaidecit l-au ţipat
din oficiul de birău, ca om nevrednic de a purta mai departe oficiul acesta.
La rerinţa sătenilor, d-nul Tit Necşa şi d-nul subloc. Ioan Murăşan, aflînd
şi dîn~ii de cel mai bun şi mai potrivit de birău, l-au denumit pe Petru Racolţa
jurîndu-1 în biserică pentru serviciul :e-1 arc să-l poarte.
Fiindcă şi acuma se mai află cite un candidat de birău, care incl'pe să focă
neinţPl<'gere între săteni. ne rugăm de M.O. Consiliul român al comitatului Solnoc-Dobîca clin Dej cit' întărirea lui Petru Racolţa în acest oficiu.

Foclora

Română,

15 decembrie 1918

Kîrnpan Janos
membru {în) :ons(iliul) com(unal)
Rwm Todor
membru (în) cons(iliul) com(unal)
Petru Popp
membru (în) cons(iliul) com(unal)
Alexiu Ilieş,
Kimpan ....
pretid (en tul) cons (iliul ui)
membTu (în) cons(iliul) com(unal)
com(unal)
Petru Racolţila,
viceprezid (entul) cons(iliului)
com(unal)
Arh. Stal.

Bucureşli,

fond Consiliul Na)ional Român al Comitalului Solnoc-Dobica, dos. nr. 6, f. 25.
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4G. Prra on(orate) d-le JHiqa

Avînd lipsă şi (noi) în parohia Go~ilila de legionar:i, pe cart' PU i-n~ alege
din sinul poporului ca· voluntari fiiră sol(cli1}, nP rugăm a ne da urn1<-1toairele
dl'~lusic·i:

după

S-ar putea ca să primim puşti şi cam cîtc? Şi dacă da cinel sr1 trimitem
Pic (am avea lipst1 de vreo 15).
:2. Jur[nnin tul kgiona1·ilor s-ar putea să-l facă înaintea mea legionarii?

i.

Rugindu-ne de
Go~tila,

răspuns

va

salutăm

cu respect.

la lli/XII. 1918
Augustin Boda,
prcş(edintele} C (onsiliului)
Român) comunal
Aron Coste ca notar

A1~.'

S~.1l.

llucureşli,

fond

Consiliul

47. \'e11(<'ratului} Cons(i/iu)

Nc1tion<ll

Naţ(ional)

Român

al

comildlului

Naţ (ion al

Solnoc-Di:.~:..if<..:a,

dos.

4.

I.

l8.

Rom(ân) comitatens
în Dej

Subscrisul prezident al Cons(iliului) Naţ(ional) Rom(ân) comunal din Sicu aceea se întoarcc către ven(eratul) Cons(iliu Naţional Român} comitatens ca să insiste la forurile competente ca soţiei soldatului Ion Marchiş, locuitor
,în Simişna, să i ·se aranjeze afacerea ajutorului de război. Soţia soldatului susnumit, Todosia, a fost cu totul avizată la un ajutor cit d.e puţin. Bărbatul şi e
fără nici o avere mobilă ori imobilă şi aşa şi acum numai tînjcsc viaţa, acUil,1
doi. după ce s-a reîntors· de la miliţie. Deci din nou insistăm la aranjarea chestiei
ajutorului femeii sus-numite.
·
mi.~na

Simişna,

la 16 dec(embrie} 1918 (st. n.)
Gherasim Căpîlna,
preot
prezic.lentul Cons(iliului}
Naţ(ional Român) comunal

vicepreziden t,
Ce:an Vasile
jude comunal

secretar,
Gavril Ban

N.B. Sus-nur11!ita persoană, e de notat (că} din vina noUa.rului n-a fost
în decursul rt1zhoiului cu nici un fel de ajutor.

împărtăşită

Arh.

Slot.

Bucureşti.

fond

Consiliul

Naţional

Român

al

comilalului

Solnoc-Dobica,

dos.

5,

f.

9.

Traducere
48. Nr. 2854.'1918
Consiliului

Naţional

Român

CLUJ

Centrala maghiar[t de zahăr a asemnat pentru locuht01,ii cercului HcandaMare 120 măji de zahăr de la fabrica din Tirgu Mureş.
Considerînd, cit Tîrgu Mureşul e ocupat, centrala nu garantează pentru transportarea zahărului. Rog consiliul să binevoiască a intra în tratative cu comen-
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duir<'3. trupelor d<> o<~u;:mţie cu privi'fe la modalitatea cum s-a pute~ t:"ansporta
Ulh<irnl amintit.
Ilmnda-Mure, la 18 dec(embrie) 1918
Cz"a E:·nu m.p.
primpretore
Arh.

Stat. Bucure$ti,

fond

Consiliul

Nl1tional

Român

al comilutului

Solnoc-Dobîca,

dos.

11,

f.

4!!. Către m(ult) o(noratul)

Consiliu

Naţional

Român comitatcns

în DEJ

Subscrisul Nechita Fili;J (Fillop Nandor) notar cercual din notari<1tul Rus.
(Oroszmezii), cu toată stima vin cu următoarea rugare:
Eu, ca notar cercual, ::u ocazia schimbării afacNilo::- intPrne fiind convins
cum că de cind sînt în oficiu si în dPcursul războiului nimic nu am comis in
cont:'a poporului (între marginii~ ordinaţiunilor şi legilor de pe timpul
al'l•la)
nu am ţinut de lipsă să (mă) refugiez, prPcum au făcut cea mai mare pnrte clin
colegii mei şi aşa am rămas liniştit pe lingă afacerile mele oficioase, mai tare
în interesul ~i favorul poporului, decît într-al meu, barem ct1 am fost consciu
de acea împrejurare, ca st1 fip omul chiar în:wr, totuşi îşi are inamicii şi antagonii săi, care acuma mai uşot se pot folosi ele ocaziune, ca intre imprc>junirile
De un timp încoace înst1 tot aud cum că din cinci comune ce-mi apaqin, o
parte din comuna Iapa (Fîntinele - Rus n.n.) ar voi să mă lipseascf1 de oficiul
meu, care ~i mie mi- (i) spre greutate, însă eu ca om sărac, dar pinii acuma nepătat moralmente, şi cu familie grea, sperînd un viitor mai bun, nu a':' voi să
părăsesc oficiul fără de a da seamă la cineva; pentru aceea mă rog să binevoiţi
(ca) în ::el mai scurt timp a trimite o comisie de perceptori, care avizîncl toate
comunele şi inteligenţa română aparţinătoare notariatului meu. în faţa locului să
facă o investigare asupra (tuturor acelor) acuze care se vor înainta din partea
poporu:rui ~i des;.i;·e toate luîndu-se protocol să decidă în cauza mea, :a care
deciziune mă suspun, cu cea mai mare umilinţă, fără de apel.
Afor[1 de ce s-ar referi poate la ajutoare sau împărţirea unelor etc.: pre:um
«u:l mi se impută că eu în anul 1914 a':' fi lucrat în contra naţiunii respective,
a'i Ii voit a pom"!,'Ti şcolile confesionale ~i învăţătorii din Rus 'ii Iapa, reforind
defavorabil şi în contra dreptăţii despre sruccesul examenefor. Spre rectificare am
onoarea a nccluda sub A, în original, acta referitoare la cazul acesta - care se
va afla ~i la inspector<1t cu aceea adăugare că din cauza acl'asta cll. învi1ţător din
Iapa, Iosif Costin, C'll avocat (dr. lo<;ipo\"its Hersch) m-au împrocesuat în forurile
competc'nlc ·'ii la forul ultim s-a adu~ sc>ntinţa accludată sub B. l<1 :c nu mai este
lips[1 de comentar. In urmă, r0fl'rito:- la ca7JUl acesta, adaug cum cf1 au fost departe de mine cugetul de-a inknţiona statificarea şcolilor, detragerea ajutorului
dP stat, sau păgubi:rea materialii a înv[1ţătorilor, ce nici nu s-a întîmplat. r.-,:·;\ numai cf1 fiind d-nii învf1ţători acimoniaţi în anul şcolar urmii.to:- s[1 se <;i!Pască a
arftta mai bun -su::ces în interesul e:0vilor concreduiti d-sale si în inh•resul întregii românimi.
·
·
i\li s-a; imputat ~i aceea că 0u mi-am schimbat pronumele din Fnip în
Fi.iii.ip. E drept că am folosit numele ac0sta în toate scriptele ungureşti, însă
in aceast[1 cauz[1 nu cu, ci fie iertat taicăl meu este de vină, căci ca notar ~i el-lui
aşa s-a sc:-is -:;i pe mine încă aşa m-au îns::ris la şcoalele ungari', dar pentru
acec>a oricare poate fi român bun la sentimente şi dacă foloseşte numele pe ungureşte, fiind din împtrejurriri materiale avizat la aşa ceva. D-vo,astri1 des.pre
sentimcntelp mell', ca' ·pe lingă cea mai exemplarii purtarl', numai in C'tate de
35 ele ani, în anul 1912. am ajuns la postul de notar, eu, om cu maturitate,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C. Grad -

552

D. E. Goron -

E. Wagner

exanwn de ofiţPr şi examen de notar încă din anul 1900, şi atunci numai pe
lîng[t sti1ruinţa formă a Pr. O. D. prezident TPodor l\fihali.
Multe> .aş mai putea aduC'e înaintP spn• a-mi clarifica situaţia, da" nu aflu
de lipsf1, că::i toţi membrii din Pr. O. Consiliu în persoană mă cunosc şi sp<'r că
nu defavorabil.
Inaintindu-mi rugarpa, rămîn în
Rus. HllB clecPmbrie 20 {st. n.)

Arh. Slut. Bucureşti,

50.

Cu toatf1 stima,
Nechita Filip
not{ar) cerc{ual)

fond Consiliul Nationul Homdn al

Comilatului Solnoc-Dobica,

dos. 6,

f.

28-29.

{In.~trucţiuni)

Proclam în du-şi poporul român ahsoluta sa indep<>ndenţă pol itic<:'t şi unirea
sa într-un stat man• românesc, stindardul tricolor .prin aceasta a devenit simbolul oficios politic al tuturor românilor. Ii rog, prin urmare, pe toţi dnii comandanţi l~!i gardelor cercual1· să binevoiască a se ing11iji ca după putiinţă toate gardele româneşti - îndeost>bi însă cele cercuale să fie pn•văzute cu steagul tricolor românesc, să •st[1ruiască, ca pe edificiile publicP sfi arboreze şi steagul
nostru. voind a arăta prin aceasta imutabila hotărîre a poporului român de a
fi ~i a trăi: libN, egal ~i independent alăturea de alte neamuri tot asemenea
libt>re şi independente.
Toţi ofiţerii şi stegarii 1sînt rugaţi ca iniţiala literă cu „K" de pe portopee să
o abducă cu bandi't de tricolor românesc.
Ca comandamentul suprem militar să se .poată orienta asupra numărului ofiţerilor şi aspiranţilor de ofiţer, la al cărui serviciu poate conta la caz de nevoie,
mă rog ca toţi d-nii comandanţi cercuali să compună şi 0 suştearnă de urgenţă
lista completă a ofiţerilor şi aspiranţilor aflători pe teritoriul cernurilor, dindu-i
următoarele rubri<:i: 'l. Rangul, de cînd'!; Nrul ordinaţiunii de denumire; 2. Numele; 3. Impărţeala actuală; 4. Studii absolvite; 5. Impărţeala de război; 6. Cunoş
tinţe speciale militare; 7. Vorbeşte şi scrie limbile ... ; 8. Observări (domiciliul
stabil).
Totodată să se provoace toţi românii din sate, care au stat în serviciul jandarmeripi pînă acum, să-şi anunţe numaidecit voinţa de a intra în legăturile jandarmeriei române. Lista acestora de a.semenea în timpul cel mai scurt va fi sfi
se transpună aici.
{Şimleu

Silvaniei, la 24 decembrie 1918)
{dr.

Misiunea

istorică

a

gărzilor

na/ionule în luptele de dezrobire din 1918,

Bucureşti

c.

Meseşeanu)

1943, p. 29-30.

51. Ct1tre
Pl'ea Ol!cr{atul)
Cons(iliu) N{aţional) R{omân) c{omitatens)
S{ecţia) Alimentaţiei

în Dej
Am onoarea a vă încunoştinţa, că cf. raportului meu trecut şi din înaltn
aprobare a Prea On{oratului) C(onsiliu) N{aţional) H{omân) c{omitatens) am împărţit alimente necesare ca: griu, porumb şi ce'apă la 55 familii lipsite din l'O-
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muna Simhna. Cu consideraţie că alimentE'!e au fost distribuite la siiraci s-a vînclut cu preţul maximal urm<'itor:
griu - mierţa 12 cor(oane}
porumb - mierţa 9 cor(oane}
cartofi - mierţa 3 cor(oane}
ceapă mierţa 2 cor(oane}
A fost ele faţă strajam(eşterul} jandarmilor maghiari care a predat bucatele
a preluat suma vînzării de acum. Neacoperindu-sc din cantitatea bucatelor
jandarmilor, trebuinţa s-a reevirat la moara maghiarului Fehl'rvary - 12 mierţe
griu şi 12 mierţe porumb cu preţul amintit mai sus, sigur prin învoială cu respectivul. Poporenii sînt pe deplin învoiţi şi satisf<lcuţi şi predau prin mine mulţămită Prea Onor(atului} C(on.5WU} N(aţionaQ} R(omân} C(omitat0ns}.
Chizeni, la 27. XII. 918 (st.n.}
şi

Cu

deosebită stimă,

Titu

!'i2. M(agyar) I. szâmu csendorkeriilet.
1091/1918 szam.
Tdrgy: Gr6f Degenfeld Miksa hadadi lakos
serelmere tortent fosztogatăs iigyeben
Jelentes f(oly6) evi 5007 szamu felhivasra.

Necşa

Hadadi ors.

TEKINTETES ALLAMUGYESZSEGNEK
ZILAH

Iladad, 1918 evi december h6 19-en.
Jelentem, hogy Cseres Ferenc es tarsai hadadnădasdi lakosok altal Grof Dei.1enfeld Miksa hadadi fOldbirtokos serelmere elkovetett fosztogatâs iigyeben a nyomozast Potacsek Bertalan 1 oszt(alyu) ormester, Kcrtesz Mih<ilY a16rmester, Miiller
.Janos pr(o) b(a) csendor es Topai Janos nemzeti orbol all6 jaror megejtette es az
iigyben az al61 felsorolt egyenek kerdeztettek ki. A kikerdezesncl mint tanuk jelen
voltak Vincze Istvan kozsegi bir6, Bant6 Ferenc es Kaszta Istvan bizalmi egyenek.
Vincze Istvan 53 eves hadadnadasdi lakos, kozsegi bir6, mint tanu cloadta,
hogy foly6 evi november h6 4-en d(el)u(tan), az esteli 6rakban,' Bartha An:::lrăs hadadi lakos korjegyzotol azon irasbeli rcndeletet kapta, hogy tegye kozhirrc, miszerint mindenki akinek igaja van azonnal m0njen ki a Grof Dcgenfeld tulajdonat
kc'pezo es Kirva kozseg hataraban lev6, ugynevewtt Ligeti tanya(ra}, melyben mei!'
11kkor Kirva as El"'ked lakosai fosztogattak es a meg meglevo gabonat szallitsak be.
Ni1dasd kozsegbe es biztositsak a kozseg eielmezesere. O ezen rendeletet kovetkez6
nap, vagyis novl•mber h6 5-cn reggel kozhirre tetette dobsz6 altal, mire a lakossăg
nngy resze tenyleg az irt tanyara (mentek} es onnan kiilOnbozi.i mennyisE-gii gaboni1t, sat egyesek leOlt serteseket is szallitottak be. A beszallitott gabonat ki-ki mautmak vitte haza. Ugyanazon a napon, amidon a fenti dolgot kozhirre tctette, kapott
meg a jegyzotol egy rnâsik irasbeli rendeletet, amelyben elrendelte, hogy a Hadadnadasd kozseg hataraban fekvo Szegenyâg es Terez majorb61 az osszes allatok:at,
1\gymint a sertes es szarvasmarhâkat szinten hajtsâk be a kozsegbe. Majd november h6 5-ân Szin Mihâly hadadi lakos, kozsegi csendor altal azon sz6beli ilzenetet
kapta, hogy a behajtott marhâkb61 egy okrot vagasson le es osztassa szet a lakos~g kozott.
A mâsodik frâsbeli rendeletet, ugyszinten a sz6beli iizcnetet nem hajtotta vegre,
mert a lakossâg egy resze a.IQkor mar onkent elhajtotta a ket tanyan talălt sertes
(•s szarvasmarhăkat. Arra pedig, hogy a Gr6f okrct levagassa, nem erezte maiat
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j:igositottnak. Tole telhetoleg igyekl'zett a lakossag alta! elhajtott marhăt es serteseket szămba venni es intette is a lakossăgot, hogy azokat tl':-eljek vissza, amit l'gynchany d(a)r(a)b sertes kivetelc'!vel, reszben mt•gdi:iglOttck, m!ndent vissza is szolg~1ltattak.

Tudornasa swrint a fosztogatasnal a fclbujtok CsPn"" Ferenl"' f.s ifju Balia
voltak. Utobbinak a katonasagt61 hozott fegyverevel HivOldozott es azzal a
kll-nkcbbc·kct batoritotta. [... ]
Bartha Andrăs korjegyzo az ăltala kiadott rendeletekre nezve, melyek tulajdonkeppen a fosztogatast eloideztck, kikfrdezhetO nem volt, mivel idoki:izbm a
kozsegbol allăsat elhagyva eltăvozott.
Jfju Balla Sandor szinten nem volt kikerdezhetă, rnert idăkozben egy nyomozas kbzben ellenszegi.ilcs miatt lelOVt'tett es Sl'besillescbe belehalt.
A felsorolt gyanusitottak kozi.il Sipos Lajos, Sipos L. Laszlo, Ki.irti Laszlo,
Kulcsâ.r Ferenc, Bartha Istvan, Balog Sandor, Balog Janos, T6gyer Balint, Szabo
Laszlo, Kaszta P. Ferenc, Boros Istvan, Szabo Istvan, Vince Baliht es Vince G.
FL':·enc miutăn ncvl'zcttck katon<'.1k L"s mL"g szabalyszcri.ien elbocsatva nem voltak,
a kolozsvari katonai allami.igyeszsegnek ki.ilăn feljelentettek.
Tovăbba jelentem, hogy a felsorolt gyantisitottak altal cltulajdonitott targyak
k:m'rteke hatarozottan nPm iillapithat6 meg, mert ok a Ligeti tanyăb61 mar csak
a kirva- es erkediek altal szetsz6rtan hatra hagyott gabonat szedtek ossze, ugyszintl"n a sertc"sPket is csak azokat vittek el, a szamado bemondasa szerint mintegy 150
d(a)r(a)b(ot), de, hogy mennyit hoztak vissza, hatarozottan megmondani
nem
tuclja.
Szilagyi Kalmân gazdatiszt bernondăsa szerint mintegy .52 darab si.ildo sertes
f1llapithato rneg a hadadnadasdiak r6văsara, osszesen 36400 korona ertekben. Ezen
szamadat azonban ketseges, mert a gyanusitottak bemondasa szerint ok korUlbeliil
10 d(a)r(a)b(ot) Olettek meg es kori.ilbeli.il ugyanannyi doglătt meg; sot azok azert
olcttek meg, mcrt doglăfolben voltak. Hogy a sertesek betegek voltak, azt a kondâsszâmad6 is igazolja.
Săndor

Pot-acsek &rmester.
Aril. Stal.

Săl•j.

Tribunalul judetului S<ilaj, dos. nr. 83/1919.

Tf'aducere

&•dorul de jandarmi nr. 1.
Postul Hodod
nr. 109111918
Obiectul: Raport în urma apelului nr. 5007 a.c.
cu privire la plîngerea contelui Degenfeld
Miksa din Hodotl ref.eritoare la cauza penală
de jefuire.
Către

Onorată

procuraturd de stat

Zalău

ZALAU
Hodotl, la 19 decembrie 1918.
Vf1 rapQrtez că patrula forw~'ltă din Poitacsek Bffi'talan .plutonier de ci. I,
Kertesz Miha1ly ajuto·r 1dC' plutonier, Mi.ille-r Janos practicant de jandarm şi Topai
Janos gardist a dus la capăt cercetările în cauza penală de jefuire pornită contra lui Cseres Ferenc ~i a complicilor săi din Nadişul Hododului în urma plîngerii
contelui Degenfeld Miksa, moşier în Hodod. Au fost interogate persoanele înşirate mai jos. La interogatoriu au participat ca martori: primarul comunei Vincze
Istvan şi martorii Bănt6 Ferenc şi Kaszta Istvan.
Vincze Istvan, 53 de. ani, domiciliat în N'adişul Hododului, primarul comunei,
ca martor a declarat că la orele serii în ziua de 4 noiembrie a.c. a primit acel
ordin scris de la notarul cercual Bartha Andras, domiciliat în Hodod, ca să facă
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cunoscut la toată lumea ca cine are atelaje să meargă imediat la ferma aşa nu„Liget" din hotarul Chilioarei care constituie proprietatC'a contelui Dcgen feld,
r>e care d<'.ia o jefuiau cetăţenii din Chilioara şi Archid şi să transporte la Nacli~ul HocloclPllli cerealde rămase şi în acest frl să asigure alimentar0a comunei. El.
în diminl'ata zilei de 5 noie:nbrie a anunţat tuturor prin tobă acPst orclin, în
un~ta ciiruia într-adevăr man'a parte a populaţiei (s-a dus) la ferma amintilii si
de acolo a transportat cerPalde în diferite cantităţi, iar unii şi nişte p\irci tiiiaţi.
Cc'rcalC'le transportate, fiecare le-a dus pt'ntru Pl acas[1. Tot în aceeaşi zi, clupă
cc s-n anunţat treaba de mai sus, a primit de la notar <:-i un alt ordin în scris.
în care se ordona, ca de la fermele „SZPgenyag" si „Ter<>zia" clin hotarul Naclişului
Hododului si\ se ducii de asc'rnenea, toate ·animalele în comuntt, adici\ porcii si
vitele~ cornulP. Apoi, la 6 noiembrie, prin poliţistul comunei Szin Mihaly, domiciliat în Hodod. a primit acel orciiPI verbal, ea din vitl'!e minate înituntru să se
taie un bou şi să se împartă poJ')ulaţiei.
Al doilea ordin scris si de asenwnea nici ordinul verbal nu a fost executat
întrucît o parte ·a populaţiei deja în mod spontan a minat porcii şi vitele găsit~
la cele două ferme. Jar să taie boul contelui nu s-a simţit competent. El s-a stră
duit - cit îi stătea în putinţă - să ia în PVic..lenţă vitele şi porcii minaţi de popu:!.aţie, şi totodată a sfătuit populaţia să aducă totul înapoi şi cu excepţia celor
cîţiva porci morţi s-a înapoiat totul.
După cunoştinţa sa instigatorii la jafuri au fost Cser<;s Fcrt:•nc şi juniorul
Ilalla Sândor. Ultimul trăgea cu arma aclusi1 de la armată şi cu aceasta încuraja pe
cei mai fricoşi ( ... )
Nu s-a putut interoga notarul cercual Bartha Andras cu privire la ordinele
date de dînsul, c·are au pricinuit ele fapt jafurile, întrucît între timp, şi-a părăsit
postul şi a plecat clin comună.
Nu s-a putut interoga de asemen0a nici numitul Balla Sanclor junior, deo<1rece în timpul cercetării a fost împuşcat prntru nC'supunere şi a murit din cauza
mită

rănilor.

Dintre suspecţii înşiraţi: Şipos Lajos, Sipos L. Laszlo Ki.irti Laszlo, Kulcscir
Ferenc, Barta Istvan, Balog S<indor, Halog Janos, Valentin Toader, Szabo, Kaszta
P. Ferenc, Boros Istvan, Szabo Istvan, Vincze Balint şi Vincze G. Fcrenc; întrucît
numi\ii sînt militari şi reglementar n-au fost lăsaţi la vatră, au fost denunţaţi
separat la Procuratura Militară de stat Jin Cluj.
Vă raportez mai departe, că nu se poate stabili în mod concrPt valoan'a
obiectelor înstrăinate de către suspecţii înşiraţi, intruclt ei ele la ferma „LigPt"
au aclunat şi au dus numai cerealele împrăştiate şi lăsate acolo de către cei din·
C'hilioara şi Archid, de as0menea şi din porci, - după vorbele porcarului cca 150.
de bucăţi - , dar cit au dus înapoi, nu putea să· spună precis.
·
După declaraţia admirtistratorului Szilagyi Kalman se poate socoti pc s0ama
celor din Nadişul Hododului circa 52 bucăţi de grăsuni, în valoare de :16.400 f'Oroane. Dar cifra aceasta este îndoielnică, întruclt după declaraţiile suspecţilor ·au
fost tăiaţi cca 10 porci şi cam tot atîţia au murit, dar chiar şi aceia au fost tăiaţi
numai pentru cii erau pe moarte. Că porcii erau bolnavi şi porcarul dovedeşte.
Potac·sek, plutonier

53. Onorat Consiliu Naponal (Homân) romitatf'ns

în Dej
Notarul cercual al Simişnei, Feher Bence, după cum doveckşte aici accludatul
libel de dare, în anul 1916. X. 27. a încasat de la subscrisul 39 cor(oane) 85 fil(ni)
perţent şi nu a ·administrat la perceptorat; aceasta o dovedesc cu aici eccluc..Iata
admoniţiune datată la doi ani după plătire, adică în a(nul) Hll8. III. 21.
Cînd el faţă de mine, care mă pricep la astfel de lucruri, a comis defraudant
cu atît mai virtos e probabil să o fi făcut (şi) cu•alţi contribuenţi an·alfabeţi di•
notariat.
Se zvoneşte că susnumitul notar are de gînd să fugă din ţară ca să riu-~
ajungă pedeapsa.
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Mă rog să-l deţineţi şi să-l puneţi în arest preventiv şi numai după aceea
se pornea.se<) cercetare crimin'ală în contra lui.
I'recum aud că atît în Hăşmaş, cît şi în Simişna mulţi se căiesc de el.
E de însemnat că pe respectivul notar nime(ni} nu l-a fugărit din cancelarie.
nici d'n Simişna, şi numai el a mers din capul lui şi vagabondează prin Dej.
Crnbanca, la 30 dec(embrie} st. v. 1918.
să

Cu profund respect,
Grigoriu Crăciunaş
preot român
Arh. Stal.

Bucureşti,

fond Consiliul

~a~ional

Român al comitatului Solnoc -

Dobîca, dos. 6, f. 74-74v.

54. Senatul Naţional Român Şimleu (Silvaniei}
Antistiei comunale din
Fiindcă poporul român ca şi
cuieşte, puterea de stat el însuşi

naţiune independentă pe teritoriul unde-l loo aplică, românii nu pot îndeplini poruncile
primpretorilor de-a intra clasele tinere la arme în trupe ungureşti, căci poporul
român numai Comitetului Dirigent ales de Mare·a Adunare Naţională să supune.
Orice silă şi volnicie să ni se aducă la cunoştinţă, căd volnicia şi sila la timp
prin puterea română naţională se va pedepsi.

Şimleu

Roman Nemzeti

Tanăcs

Silvaniei, la ... (decembrie 1918)

Sz(ilagy-)Somly6

Kozsegi elOljarasagnak
Miutan a romă.n rnep mint filggetlen nemzet az ăltala lakott teriileten a kezhatalm.at sajăt (maga) gyakoralja, a foszolgabir6săgok felhivasanak hogy a korosztalyok a rnagyar csapthoz bevonuljanak a roman nep nem tehet eleget, mert a roman nep csak a roman nemzetgyilles inteză bizottsăganak rendeli ala magat. Minden erăszak ide bejelentendo s a roman nemzeti kozhatalom a maga idejeben az
ero.<;zakoskodast meg faja tordlni.
Szllagysomly6 ...
Arh. Stat.

Sălaj,

fond Parohia gr. cat.

Criştelec,

dos. 1.

55. (A zilahi torvenyszektol)
1919.-V. 11/l. (szam)
VEGZES
Lâzadas buntette miatt Doban Gligor es târsai elleni bunUgyben az âllamUgyeszseg 5334/1918. A.ii. sz(amu} inditvanya folytan a szabadlâbon levă: 1. Doban
Gligor; 2. Bogya Flora a Petere 21 eves; 3. Kordis Janos 34 eves, g(orog) kat(olikus);
4. Dragos Demeter 26 eves, g(orog} kat{olikus}; 5. Paska Miklos 23 eves, g(orog)
kat(oli'kus); 6. Rusz Elek 19 eves, g(ori:ig} kat(olikus); 7. Barnucz Gabor '61 eves,
g(orog} kat(olikus); 8. Geczi G~bor 19 eves, g(orog) kat(olikus); 9. Tyiorăn Elek
35 eves, g(orog} kat(oli.kus); 10. Bolducz Găborne szUl(etett) Hajdu Flora, 36 eves.
g(orog} kat(olikus); 11. Bolducz Trajanne szUl(etett} Kordis Veronika, 23 eves; 12.
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Hajdu Peternc szill(etett) Marosan Flora. 40 cves, g(ori:ig) kat(olikus); 13. Paska
szi.il(etett) Zsula Flora, 43 eves, g(orog) kat(olikus); 14. Rusz Tivadarne
szi.il(etett) Pal Roza, 62 !Nes, g(i:irog) kat(olikus) somlyoszecsi lakosok ellen a
B (i.intc>t6) t(orveny)k(onyv) 155. §-ban meghatarozott lazadas buntette miatt a
B(iintet6) P(errendtartas) 105. §-a alapjăn a vizsgalatot elrendelem.
Tamăsne

Indokok:
A nyomozas eddigl adatai alapjan a fent nevezettek alaposan gyamisithatok
azzal, hogy Somlyoszecs kozsegben 1918 evi november ho 7-en a meg ki nem de-

ritett tarsaikkal egyiltt a Kimpan Bă.Unt somly6szecsi lakos hazăt megrohanva, pincejet rdtiirve, abbol 4448 kor(ona) ertektt ing6sagot jogtalan eltulajdonită.si szăn
d<''.~_(,t[ elvittek.
Ez a csPlekmeny a rendelkezo reszben leirt btintett megăllapitâsâra alkalmas
L•h::!t miatta bilnvadi eljarasnak helye van es a vizsgâlat elrendeleset az erre jogo·
sitott vâdl6 a B(iinteto) P(errendtartăs) 103. §-a 2. pontja alapjăn kerte, ennelfogva
<izt el kellett rendelnem a B(i.inteto) P(crrendtartas) I. es 105. §-ai alapjăn.
Zilah, 1919 januâr 2.
Dr.

Szilăgyi Lajos,
vizsgal6biro

Arb. :;tat. Sălaj, Tribunalul judetului Sălaj, dos. or. 17/1919.

Traducere

(Tribunalul Zalău)
Nr. V, ll/l - 1919
SENTINŢA

ln cauza penală pornită contra lui Gligore Doban şi a complicilor săi pentru
crimi'i. de răzvrătire, in urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5334/1918 A. ii,
ordon ~ercetarea cazului pe baza art. 105 din Procedura Penală, pentru crimă de
răzvriitire determinată de ·art. 155 din Codul Penal, contra următorilor locuitori
din Si-ciu, aflaţi !în ~lbertate: .1.. Gl1igore Doban; 2. Flora Bodea ia lui Petru, 21 de
ani; 3. Ioan Cordiş, 34 de ani, gr. cat; 4. Dumitru Dragoş, 26 de ani, gr. cat; 5.
Nicolae Paşca, 23 de ani, gr. c·at; 6. Alexa Rus, 19 ani, gr. cat: 7. Gavrilă Bărnuţ,
61 de ani, gr. cat.; 8. Gavrilă Geţi, 19 ani, gr. cat.; 9. Alexa Chiorean, 35 de ani,
gr. cat.; 10. soţia lui Vasile Bolduţ, născută Florica Haidu, 36 de ani, gr. cat.; 11.
soţi'a lui Traian Bolduţ, născută Veronica Cordiş, 23 de ani; 12. soţia lui Petru
Haidu, născută Florica Mureşan, 40 de ani, gr. cat.; 13 soţia lui Toma Paşca, năs·
cută Florie''\ Jula, 62 de ani, gr. cat.; 14. soţia lui Teodor Rus, născută Rozalia PaL
62 de ani, gr. cat. :.
Motivele:
Pe baza datelor existente, susnumiţii pot fi învinuiţi cu temei că, la 7 noiembrie 1918, în comuna Siciu, împreună cu alţi complici încă nedescoperiţi, ata·
dnd casa lui Valentin Cîmpan, domiciliat în Siciu, spărgînd pivniţa lui, au luai
de acolo fără drept, cu scopul de înstrăinare, nişte bunuri mobile în valoare de
4 448 "oroane.
Acest act corespunde pentru stabilire·a crimei descrise în partea de dispunere
'Jeci pentru aceasta are loc procedura penală şi acuzatorul însărcinat a cerut
ordonarea cercetării pe baza art. 103 din Procedura Penală, prin urm·are trebuia
s:l oreion aceasta pe baza art. 1 şi 105 din Procedura Penală.
Z-:ilău,

la 2 ianuarie 1919.
Dr. Szilâgyi Lajoo
de instructie

judecător
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56. On{oratului) Consiliu

D. E. Goron -

(Naţional

E. Wagner

Român) rnmunal

C/lP/LNA
Pentru a putea ridica banii pentru păclurm vîndută d{omnu)lui dr. Hirsrh
Jozsef din Dej, depuşi la Perceptoratul de stat din Dej, vă rer<>rrăm sit convocaţi
în adunare pe proprietarii urbarialişti în aree·a să decideţi ridicarea banilor de
can' aveţi mare trebuinţă, încrcclinţînd cu preluarea lor pe omul de încreclf'!"•• al
dv. P.rotocolu!l l~at să-'l tirimli:teţi de m·genţ{1 aici, respectiv să-l aclucă încredinţ;itului
dv., care va avea să prPia banii, rare sii se pună în contact cu încrPdinţatul no~tru
clL <:Vocat c.fr. Octavian Filipan.
In interesul bine priceput al dv., acestea să le faceti cit mai în grabă.
Dej, (la 22 decl'mbric 1918/4 ianuarie 1919)
Arh. Slilt.

Bucurcşli,

fond Consiliul

Naţion,il

Romlin ul comitalului Solnoc-Dobica, fos. 8, f.

l 11.

57. On(oratului)
Consiliu Naţ(ional) Rom(ân)
IAPA

Din Cluj ni s-a adus în cunoştinţă, că locuitorii de acolo devastează pădu
rile. care formează proprietatea oraşului Cluj, că păzitorul de acolo, Fogarascher
Mârton a fost dezarmat şi i s-a dat ultimat de 8 zile, pînă la care termin are să
iasă din comună.
~onsiderînd că dreptul de proprietar şi azi e tot aşa dC' asigurat; consiclerînd că nime(ni) nu poate fi expulzat din comună şi alungat de la domiciliul său
de mai înainte, vă recercăm să binevoiţi a (da) lămuriri sătenilor, că dacă n-au
lemne de foc, calea pe care-şi pot acvira e învoială cu proprietarul respectiv, iar
dacă nu iajung la învoială... comisarului de alimentaţie, i1nginPrul Ioan Maxi'11.
"Oă binevoiţi
a opri de urgenţă oamenii de la devastarea pădurilor, lum1'uîndu-i că prin astfel de procedură se expun la proces, care vor fi deobligaţl a
'Pl:lti p·aguba comisă, a suporta spesele mari de proces şi vor fi aspru pedepsiti
pentru fapta lor volnică; să binevoiţi a asigura viaţa· şi avutul amintitului păzi
cor, .căci la caz contrar cei c~re i-au făcut judec[1ţi de îndepărtare fără cruţare
vor fi. pedepsiţi.
Dej, 22 (decembrie 19lll st.v./4 ianuarie 1919 st. n.)
Arh.

Sldt~

Bucureşli,

fontl Consiliul Nation<J.l Român al cumilatului Soluuc-Dubic11, dm;. 8, L lllv.

513. Nr. 2:l5/!ll8
Onorată
Comandă Militară Română

DEJ

Avem informaţia, că sătenii clin comuna Iapa (cerc(ul}) Ileanda-Mare) devast.Pază pădurile din hotarul acelei comune, care slnt proprietatea oraşului Cluj,
tăind lP-mne fclră cumpăt, fără a întreba de cineva, cu 'atît mai puţin ele a le plăti.
După informaţia primită, oamt•nii din Iapa au dPzarmat pe p[1zitorul pădurilor.
Fogarascher Mârton şi la 20 dec(embrie) a.c. (2. I. 1919) i-au dat ultimat de 8
zile, pînă la c·are termen are să părăsească comuna.
Considerind că am fost rugaţi, să intervenim la D(umaea)v(oastră) pentru
sistarPa anomali'ilor, ce se săvîrşeisc în aceea comună: considerind că scut;in'a pf1durilor e interes de ob~te; considerînd cii oamenii prin purtarea lor nf.'socotită se
expun la proces, pn11 care vor 11 oohgaţi a plăti pagube enorme, spese ş1 o~-
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depse: consirlPrind că atît prădarea pădurii cit şi ultimatul dat numitului păzitor
e un abuz nesocotit, rugfon On(ornta) Comant1 (Militară Română) să binevoiască
a ordona patrulei de ostaşi români din Ileanda-Mare, ca împreună cu dţiva membri
din garda naţională de acolo, să meargă în comuna Iapa pentru a restabili rînduiaL1 ,,i a opri sătenii în continuarea anomaliilor mai înainte descrise.
Dej, la 22 decc'mbrie 1918 st.v. (4 ianuarie 1919)
dr. George Oiupl',
secretar
Âih. '..:'..it.

~kureşli,

fond Consiliul National Român al comilatului Solnoc-Dobica, dos. 8, f. 110.

59. Iubitul meu naş (permite-mi acest calificativ)
(Zalău),

4 martie 1919

Plecat din Cluj, am ajuns tocmai la timp: am luat parte la recucerirea. Zală11.lui, smuls din miinile camarazilor mei printr-un atac mişelesc. Mănuşile au fost
aruncate şi-n fine-au ·putut simţi şi ungurii, cum ştie românul să dea, atunci cînd
e scos din fire ...
Să fii sigur, iubite naşule, că Za.Jău·l - cuibul viperelor - şi-a primit· lectia,
care a meritat-o. Ne-am purtat bine la început şi am fost răsplătiţi cu gloanţe
de populaţia ungurească; ei bine, le-am răspuns şi noi cu gloanţe şi ghiulele. Ce
a fost nu vor uita-o niciodată.
Din nefericire, iubitul tău fiu Dumitrescu a fost prins de ei şi dus nu ştiu
unde. A fost bătut de aceste canalii - ştim din izvor sigur - cu el se află şi popa
regimentului, ce a fost tratat la fel. Un local(nic) ·ardelean Pătcaş e mort, un
altul Păuşan dus cu ei. Pierderile lor însă considerabile. Şi acum îmi dai voie
să-ţi transmit cele mai afectuoase salutări, rugindu-te a saluta şi pe camar'azi din
pa!'te-mi.
Cu drag,
căpitan

C. Cretzulescu

R(e)g(imcn}t(ul)

Războieni

nr. 15

Cer.zurat
căpitan ss indescifrabil
Domnului doctor Amos Frincu, director „Banca Economul", Cluj/Koloswar (P.S.)
slnt bine. Grigore te s·a1ută cu toată dragostea ...

Toţi ceilalţi băieţi

Arh. Stat. Cluj, Colectia Amos Frincu, mss. sertar 395/2, f. 41.

60. (A zilahi Torvenyszektol)
1919 - V. 17 /2 (szam)

VEGZES
Lăzadăs buntette miatt Szckacs J 6zsef es t<'1rsai ellen inditott bi'.ini.igyben az
Allami.igyeszseg 5504/1918 A.i.i. szămu inditvânya folytân a szabadlăbon levo: 1. Szekacs J6zsef; 2. Tyiszon J6zsef; 3. Tyiszon J6zsefne szill(etett) Găzsăk Anna, 30 eves;
4. Jurcsik J6zsefne szi.il(etett) Zetoka Veron, 26 cves; 5. Mondek Janosne szi.il(etett}
Rafai Katalin, 35 cvcs; Kois Istvan 29 eves; 7. Trojak Marton 42 eves; S. Sztojka
Gyi:irgy albir6, 38 eves; 9. Malak Marton; 10. Rolnik Janos 30 eves; 11. Valicsek
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Andras; 12. Tyiszon Istvănne; 1:3. Albert Julianna; 14. Marek Janos eski.idt, 48
eves; 15. Trojak J6zsefnc; 16. Mercsak J6zsefm'; 17. Szojka Marton; 18. Trojak Janosni; 19. VaU.csek Pal a Mihaly{'; 20. Konyarik Marton; 21. 'idos Turony Gyorgy;
22. Turony Istvânne szUl(etett} Zetoka Katalin, 40 eves magyarpataki lakosok ellen
a B(iintet6 t)orvenyk(onyv) 155. §-ba i.itkoz6 lazadas biintette miatt a vizsgalatot a B(i.inteto) P(errcndtartas} 105. §-a alapjan elre::idelem.
Indokok
A nyomozăs cddigi adatai alapjan beigazolhat6nak latszik az, hogy ncvezettek
tagjai voltak ama lazad6 csoportnak mely 1918 nov(ember} 5-t'n Magyarpatak kozsegben a Tyiszon J6zsef, Szekăcs J6zsef s' Trojăk Marton felbujtasa cs vezetese
alatt tObb. meg eddig ki nPm deritett magyarpataki lakosokkal egyi.itt betOrt a
Hummel Antal magyarpataki kozsegi bir6 lakasăba, ott a penzszekrenyt feltorte.
abb61 2200 koronât elrabolt s ugyanezen alkalommal Tyiszan J6zsef 1000 ko(orona}t,
Szekacs J6zsef pedig 100 k(oronâ}t, HummPl Antalt61, ennek szemclye ellPn alkalmazott eroszakkal elvettek, tovabba, amely csoport november h6 6-an megrohanta
azt a magtărt, amelyben requiralt gabona volt elhelyezve, a gabonat szetosztotta,
a hat6sâgi petroleumot szethordta, s a Hwnmel Antal sajăt tulajdonât kepcz6 buzat, zabot, rozsot es zsakokat elrabolta.
Nevezettelmek ezen tenye a B(i.inteto t(orveny)'k(onyv) 155. §-ban mcghatârozott lâzadăs biintettet kepezj, tchat biinvadi eljârăsnak helye van, s minthogy
a vizsgalat elrendeleset az arra jogosult vadl6 a B(i.inteto) P(errf'ndtartas) 10::1.
§ 2. pontja ertelmeben inditvimyozta, ennelfogva a vizsgălatot a B(i.inteto) P(errendtartâs) 1. es 105. §-a ertelmeben elrendelni kellett.
Zilah, 1919 januâr h6 5-en
Dr. SZlil<igyi Lajos.
vizsgal6bir6
Arh. Slut.

Sălo.j,

Tribunului

judeţului Sălaj,

dos. nr. 18/1919.

SENTINŢA

In cauza penală pornită contra lui Szekâcs J6zsef şi a complicilor s;ii pentru
crim[1 de răzvrătire, în urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5504/1918. A. i.i.
ordon cercetarea cazului pe baza art. 105 din Codul de Procedură Penală, pentu
crimă de răzvrătire determinată de art. 155 din Codul Penal, contra următorilor
locuitori din Făget, 'aflaţi în libertate: 1. Szekacs J6zsef; 2. Tyiszon J6zsef; :'l. soţia
lui Tyiszon J6zsef, născ. Gazsar Anna, :rn de ani; 4. soţia lui Jurcsik J6zsef, născ.
Letoka Veron, 26 de ani; 5. soţia lui Mondek Janos, născ. Rafai Katalin; 35 ele ani;
6. Kois Istvan, 29 de ani/ 7. Trojak Marton, 42 de ani; 8. Sztojka Gyorg)', subprimar, 38 de ani; 9. Malâk Mcirton; 10. Rolnik Janos, 30 de ani; 11. Valicsek Anclras; 12. soţia lui Tyiszon Istvan; 13. Albert Juliânna; 14. Marek Janos, jurat, 48
de ani; 15. soţia lui Trojak J6zsef; 16. soţia lui Mercsak J6zsef; 17. Szojka Mârton;
18 soţia lui Trojâk Janos; 19. Valicsek Pal al lui Mihai; 20. Konyarik Mârtan; 21.
senior Turony Gyorgy; 22. soţia lui Turony Istvan, născ. Zetoka Katalin, 40 de ani.
Motivele
Pe baza datelor existente pînă acuma, s-ar putea dovedi că susnumiţii f1'ceau
parte din acel grup răzvrătit care, la 5 noiembrie 1918, la Făget. la instigarea şi
sub conducerea dm Tyiiszon J6mef, Szekâas J6zsef şi .'!1rojâk :Manton. împreună
cu alţi locuitori din Făget, încă nedescoperiţi, au sp·art locuinţa primarului · comunei Făget, Hummel Antal, au spart acolo casa de fier şi au furat din ea 2.200
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rnroanc'. Tot eu ;;ccastrt ocazie, Tyiszon Jozsl'f cu forţ<i, aplirnt<i împotriva persoanei lui Hummd Antal, ·a luat 1.000 coroane', iar Szl·kaC's J6szd 100 C'oroane.
ln continuare, la G noiembrie, art•st grup a atacat d<.'pozitul în rare erau depozitate'
cerE'alele rechiziţionate, au împărţit cNealele o;;i petrolul autorităţii ~i au furat 5i
griul, ovăzul, secara şi sacii din pi'oprietatea personală a lui Hum:nel Antal.
Acest act al numiţilor face parte din crima răzvrătirii determinată li<' art.
l~>!i :Jin Cmtu~ Penal, deci pentru aceasta are loc procedura penală, ori întrudt
aruz.itorul însărcinat cu areast'a a cerut ordonan'a cercetării pe baza art. 103.
pct. 2 din Codul de Procedură P1mală, eu prin urmare trebuia s<i ordon cPrcetarea
pe baza art. l si 105 din Procedura Penală.
Zal1iu, 5 ianuarie l!ll9.
Dr. Szilagyi Lajos,
judec<Hor de instrucţie

61. (A zilahi tOrvenyszektol)
{1919}. B. 18/2 {szam)

VEGZES
Lazadas bi.intette miatt Orosz Miklos es tarsai ellen inditott bunilgybcn az Allamilgyeszeg 5435/1918 AU. szamu inditvănya folytân a szabadlabon lev6: I. Orosz
Miklos, 45 eves; 2. Zsula T6dor, 28 eves; 3. ifju Klezsan Laszlo, 28 eves; 4. Mitrasko
Gyorgy, 51 eves; 5. Balota Janos, 56 eves; 6. Talpas Nyikulaj, 68 eves; 7. Argyclan
Lika, 30 eves; 8. Baltok Peter, 24 c'vcs; 9. Argyelan Gavrilla, 26 eves; Pap Mitru,
:12 eves; 11. Argyelan Janos, 33 eVl>s; 12. Klezsăn Vazul, 28 eves; 13. Pap Mihaly,
76. eves;; 14. Kupa Laszlo, 27 eves; 15. Kimplan Gergely, 54 eves; 16. Pap Gabor,
:l7 eves; 17. Kondor Laszlo, 24 eves; 18. Ihas Janos (Kovri), 55 eves; 19. IKis Laszlo,
25 t'ves; 20. Hosszu Janos, 40 evc:>s; 21. Ki'S Illes, 46 eves; 22. Szamosan Toctor, 60
c;ves; 23. Farkas Laszlo, 20 eves; 24. idos Klezăn Laszlo, 55 eves; 25. Csokaji Laszlo,
45 eves; 26. Zsula Janos, 43 eves; 27. Barnucz Miklos, 34 eves; 28. Brazdo Drmeter,
:!4. c\ves; 29. Szigetyan Gâbor, 42 eves; 30. Lapka Gyorgy, 48 eves; 31. Jepure Laszlo,
24 eves; 32. Ihas Gâbor, 21 eves; 33. Kozma Laszlo, 18 eve;; 34. Mitrăsko Gyo::-gy,
17 c'ves; 35. Beres Gyorgy, 19 eves; 36. Osan Peter, 25 eves; 37. Argyelan Gyorgy,
~>l eves; 38. Mitrasko Janos, 24 eves; 39. Petrule Gabor, 25 eves; 40. Zsula Ilona,
40 c'ves; 41. Argyelan Peter, 45 eves; 42. Utăn Peter, 43 eves; 43. Czigle Gc>rgely,
5:! eves; 44. Galye Vaszilika, 6:1 cves; 45. Ihas Gligor, 61 eves; 46. Szab6 Peter, 60
cves; 47. Kozma Laszlo, 44 eves; 48. Szollosi Laszlonc' szUl{etett) Szabo Anna, 32
eves; 49. Klezsân Gyorgy, 47 eves; 50. Maxim Gabor, 20 eves; 51. Dari Mihaly, 50
eves; 52. Szollosi DPmeter, 13 eves; 53. Orosz Simon, 31. eves; 54. Maxim Laszlo,
30 eves; 55. Argyelan Gaborne szUl{etett) Czigle Lukrecia, 21 c'ves; 55. Mitrasko
Tivadarne szill{etett) Rosko Raveka, 36 eves; 57. Argyelan Flora, 15 eves; 58.
Osan Tyirilane szill{etett) Csokoj Măria, 38 eves; 59. Kis Mitru, 33 eves; 60. Csokoj Miklos, 48 eves; 61. Csokoly Miklosne szUl(etett) Szabo Terez, 38 eves; 62. Moldovan Janosne szill{etett) Mitrask6 Terez, 37 eves; 63. Katona Gergelyne szUl(etett)
Mihâly Katalin, 35 eves; 64. Hulpas Laszlo, 38 eves; 65. Mitrâsko Stefan, 64 eves;
tifi. Ihas Janos lui Zaharia, 51 eves; 67. Orosz Mikl6sne sziil(etett) Merges F1ora,
49 eves; 68. Puskas Gabor, 28 eves; 69. Orosz Peter, 64 eves; 70. Osan Mitru, 25
eves; 71. Merges Maria, 23 eves; 72. Csoikaj T6gyer, 52 eves; 73. Kerekes Laszlone
sziil{etett) Argyelan Ilona, 26 eves; 74. Csokaj Miklos, 36 eves; 75. Mitrask6 JaQos
a Friczie, 47 eves; 76. Merges Gligor, 42 eves; .77. id0s Gorgan Gyorgy, 39 eves;
78. Kerekes Peter, 68 eves; 79. Kis Lâszl6, 60 eves; 80. Merges Laszlo, 80 eves; 81.
Argyelăn Gergely, 16 eves; 82. Cseteras Gâbor, 40 eves; 83. Balota Gyorgy, 32 eves;
84. Gâl Peter, 60 eves; 85. Szekely Lâszl6, 42 eves; 86. Argyelan Jozsef, :18 eves;
87. Tyioran Lika, 54 eves; 88. Klezsan Janos, 30 eves; 89. Kis.s Gabor, 48 eves; 90.
Osan Pat::-iczius, 32 eves, krasznahidvegi es 91. Ambro Jozsef katona, rakospalotai
lakosok ellcn a B(Unteto) t{orveny)k{onyv) 155. §-ba utkoz6 Iazadas biintette miatt
a vizsgâlatot a B{untet6) P{errendtartâs) !105. §-a alapjan elrendelem.
36 - Acta Mv•ei Porolissenois -

voi. Xll/1988
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Indokok
A nyomozăs Pddigi adatai alapjân beigazolhat6nak latszik az, hogy fent nevezettek tagjai voltak azon lazad6 csoportnak, mely 1918 november h6 6-{m a krasznahidvegi âllami uradalomba behatolt l;s ott az âllam cs Kar11csonyi Gyula intcz6
tulajdonât kepezo ing6sagokat elraboltfik.
Minthogy czen cselckmeny a rendelkez6 rcszbcn koriilirt b[mcsell'krm;ny mcgăllapităsăra alkalmas, tchat bunvadi eljarasnak helye van s minthogy a vizsgalat
elrendcksl!t az arra jogosult vâdl6 a B(iintet.0) P(errendtartâs) 103. §-nak 2. pontja
alapjan inditvănyozta, cnnelfogva a vizsgalatot a B(iintet6) P(errendtartas) 1 es
105.
;;lapjăn clkellett rcndclni.

s-a

<"1..:..

Zilah, 1919 januar h6 5-en.
Dr. Szilagyi Lajos
Vizsgăl6bir6

Arh. Stat. S<ilaj. Tribunalul judele•n

Sălaj,

do•. nr. 18it9l9.

Traducere

(Tribun·a1u1 Zalău)
Nr. B. 18/2-1919
SENTINŢA

ln cauza penală pornită contra lui Nicolae Oros şi complicilor săi pentru
de răzvrătire, în urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5435/1918. A.u.,
ordon cercetarea cazului pe baza Jart. 105 dlin Procedura Penală, perutru cri'Tnă de
răzvrătire determinată de art. 155 din Codul Penal, contra următorilor lO<'Uitori
<lin Măierişte: 1. Nicolae Oros - 45 de ani; 2. Teodor Jula - 28 de ani; 3. Vasile
Clejan, jun. - 28 de ani; 4. Gheorghe Mitraşco, - 51 de ani; 5. Ioan Balota 56 de ani; 6. Nicolae Talpoş - 68 de ani; 7. Lica Ardelean - 30 de ani; 8. Petru
Baltoc - 24 de ani; 9. Gavrilă Ardelean - 26 de ani; 10. Mitru Pop - 32 de ani;
11. foan Ardelean - 33 de ani; 12. Vazul Clejan - 28 de ani; 13. Mihai Pop 76 de ani; 14. Vasile Cupa - 27 de ani; 15. Grigore Cîmpean - 54 de ani; 16.
Gavrilă Pop 37 de ani; 17. Vasile Condor - 24 de ani; 18. Ioan Ihaş (Covri) 55 de ani; 19. Vasile Chiş - 25 de ani; 20. Ioan Hosu - 40 de ani; 21. Ilie Chiş
- 46 de ani; 22.Teodor Someşan - 60 de ani; 23. Vasile Fărcaş 20 de ani; 24.
Vasile Clejan, senior, - 55 <le ani; 25. Vasile Ciocai - 45 de ani; 26. Ioan Jula
- 43 de ani; 27. Nicolae Bărnuţ - 34 de ani; 28. Dumitru Brazdău - 34 de ani;
29. Gavrilă Sighetean - 42 de ani; 30. Gheorghe Lapc·a - 48 de ani; 31. Vasile
Iepure - 24 de ani; 32. Gavrilă Ihaş - 21 de ani; 33. Vasile Cosma - 18 ani;
34. Gheorghe Mitraşco - 17 ani; 35. Gheorghe Berei - 19 ani; 36. Petru Oşan .25 de ani; 37. Gheorghe Ardelean - 51 de ani; 38. Ioan Mitraşco - 24 de ·ani;
39. Gavrilă Petrulă - 25 de ani; 40. Ileana Jula - 40 de ani; 41. Petru Ardelean
- 45 de ani; 42. Petru Letan - 43 de ani; 43. Grigore Tigle - 53 de ani; 44.
Vasilica Gaie - 63 de ani; 45. Grigore Ihaş - 61 de ani; 46. Petru Sabău 60 de ani; 47. Vasile Cosma 44 de ani; 48. soţia lui Szăllăsi Lâszl6, născ.
Szabo Anna - 32 de ani; 49. Gheorghe Clejan - 47 de ani; 50. Gavril Maxim
- 20 de ani; 51. Dari Mihaly - 50 de ani; 52. Szollăsi Demeter - 13 ani: 5J.
Simion Oros 31 de ani; 54. Vasile Maxim - 30 de ani; 55. soţia lui Gavril
Ardelean,
născ.
Lucreţia Tigle
21 de ani;
56 soţia lui Teodo1· M~
traşco, născ. Raveca Roşco :16 de ani; 57. Flora Ardelean - 15 ani; 58. soţia
lui Chirilă Oşan, născ. Maria Ciocoi - 38 de ani; 59. Mitru Chiş - :n ele ani;
60. Nicolae Ciocoi - 48 de ani; 61. soţia lui Nicolae Ciocoi, născ. Terezi! Sab[1u
- 38 de ani; 62. soţia lui Ioan Moldovan, născ. TerPzia Mitra~co - 37 de ani;
63. soţia lui Katona Gergely, născ. Mihâly. Katalin - 35 de ani; 64. Vasile Hulpa~
- 38 de ani; 65. Ştefan Mitraşco - 64 de ani; 66. Ioan Ih"aş al lui Zaharie - 51
de ani; 67. soţia lui Nicolae Oros, născ. Flora Mergheş - 49 de ani; 68. Gavril
-crimă
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28 de ilni; 60. Petru Oros - 64 de ani; iO. l\Tilru O)an - 25 de ani;
de ani; 72. Trodor Ciocoi - '1~ cll' ani; 71. soţi'a lui Kcrekt's
Ardf'lciln - 26 cie ilni; 7-1. Nirnlac Ciocoi - :rn de ani;
75. Ioan Mitrasco nl lui Friţii - 47 de ani; 7G. Gl igorC' l\Tergheş - 42 de ani; î7.
G!worghe Gorgan, sc•n., - 10 el!' ani; 78. Kerekes P<•ter - GB de ani; 79. Vasile
Chiş fiO de ani; 80. Vasile l\1Prgheş 80 de ani; !li. Grigore Anlf'lean 10
;mi; 82. Gavi·il Ceteraş - 40 de ani; 81. Gheorghe Balotn - 32 de ani; 84. P0tru
Gal - 60 de ani; 85. Szekely Laszlo - 42 de ani; Sfi. Iosif Ardelean - 18 ani;
87. Lir'a Clliorean - 54 de ani; 88. Ioan Clejan - 10 ele ani; 89. Gavril Chiş 48 de ·ani; 00. Patridu Osan - 12 de ani; 91. Ambro Jozsef, militar, domiciliat în
Râkospalota (R. P. Ungar{i).
Merglw~ 21
Laszlo. născ. I!Pilnil

71. Maria

Motivele
Pe baza datelor cPrC'etării PXisknte pînă acum se pare dovedit faptul C'ă
făceau parte clin acel grup răzvrătit care, Ia 6 noiembrie 1918, a intrat în domeniul de stat din Măierişte şi a furat de acolo nişte bunuri mobile din
propriet'atea statului şi a administratorului Karacsonyi Gyula.
Jntrucît, pe baza acestui act se. poate dovedi crima descrisă în partea ele clispunere, cleci poate să aibă loc procedura penală şi avînd în vedere că acuzatorul
însărcinat a propus ordonarea cPrcet<"irii cazului pe baza art. 103, pct. 2 din Procedura Penală, prin urmare trebuia s[t ordon cercetarea pe baza art. I şi 105
din Procedura Penală.
susnumiţii

Zali1u, la 2 ianuarie 1919
Dr. Szilagy L<1jos,
de instrucţie

judPcător

62. A zilahi

allami.igv(>sztăl.

17/1918. A.i.i. szăm

·
TORVF:NYSZEK VIZSGALOBJROJANAK
ZILAH

A lazadas buntettevcl tcrhelt Sz61lăsi Gyorgy C:-s t({1r}sa(i} buni"1gyere vonatkozo csenclori jelentest azzal az inditvannyal kiildom mPg, hogy: 1. Sz6116si Gyo:·gy,
2. Farkas Karoly:1e szill(etett} Gal M{1ria, 3. Fekt>te Peter, 4. Aszalos J6zsef. 5. Bai
Gyorgy, 6. Csorbla (Janos, 49 eves), 7. Nragy P. Samuel, 8. Nagy Andras, 9. Czile
Gyorgy, 10. Pap Jozsef, 11. Osz J. Balint, 12. Nyerges Elek, 13. Seres Lajos, 14. Kincscs Marton, 15. Nagy Jănos, Seres Betta, 17. Ge!"gely Lajos, 18. Radi Janos, 19.
Szabo Lajos, 20. Deak Daniel, 21. Nagy Sandorne szi.il(etett) Bogar Lidia, 22. Szila~yl Lajos, 21. Lukacs Balint, 24. Janko Zsuzsanna, 25. Nagy J6zsefne szUl(etett)
Lukăcs A.rmf's, 26. Szalavecz Lajos, 27. Fekete V. Peterne szi.il(etett) Apostol Julianna. 28. Kapronczai Pal, 29. Kincses Gazsi Lajos, 30. Gaspar Jozsef, 31. Mărkus
Andras, 32. Miklos Kăroly, 33. Birtalan Marton, 34. K6nya Balint, 35. IKincses G.
Balint, 36. Ecsedi J6zsef, 37. Râd Janos, 38. Kovacs Lajos, 39. Szab6 K. Zsigmond,
40. Kincses B. Andras, 41. Antal Gyorgy, 42. Seres Zsigm.ond, 43. Osz Jozsefne
sziil (etett) Palyi Zsuzsanna, 44. Szucs Lajosne szUI (etett) Nyerges Eszter, 45. Andr<1s Păl, 46. Fiil6p Mihâlyne sziil(etett) Mate Julianna, 47. Szabo J6zsef, 48. Olăh
M6zes, 49. Fekete Peterne szi.il(etett) Osz Maria, 50. Fi.i!Op Mihăly, 51. Fi.i!Op Gaspar,
52. Csorba Anna, 53. Andrăs Peter, 54. Szab6 Mihăly, 55. Csorba Todor, 56. Jank6
Andrăsne szi.il(etett) Kromek Eszter, 57. Kromek J6zsef, 58. [ ...1 Gal Maria, 59.
Nagy Sămuel, 60. Kincses B. Janos, 61. Kovacs Zsuzsanna, 62. Kovacs J6zsef, 63.
Percw Gahor, 64. J6 Janos, 65. Deak Lăszl6, 66. Molnar Balint, 67. Nagy F. Mihaly, 68. Szabo Pal, 69. Szucs Jozsef, 70. Kincses G. J6zsef, 71. Molnar Lajos, 72.
Lukacs M6zPs, 73. Boer Gergely, 74. Csorcsik ;Mărton, 75. Somogyi Janos, 76. Kis
Mihălyn1:• sziil(etC'tt) J{aba Maria, 77. Szollosi Gyorgy, 78. (Osz} (Virăg) Mihăly.
79. Pap Andrăs, 80. i;:6ris Istvăn, 81. Rada Janos, 82. Râd Mihăly, 83. Rad Găbor,
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84. Sz6116si Mihâly, 85. Bordăs Lajos, 86. Sz6U6si Mihâlyne szill(etett) Gal Măria
Kapronczai Juliănna szilâgybagosi lakosok ellen a B(ilntet6) t(orveny)k(onyv)
155 §-ban rneghatârozott lâzadâs btintette miatt a vizsgâlat rendeltessek el es az
iratok a vâdtanâcshoz azzal terjesztessenek be, hogy a vizsgalat teljesitescvel a
szilăgysornly6i jărâsbir6sâg bizassek meg.
A vizsgălat :;orân tisztâzand6, hogy a cselekmeny elkovetescbc:i kik es hănyan
vettek reszt, kik voltak a fclbujt6k es vezet6k, hasznaltatott e eriiszak cs fen.yegetes, kik voltak felfegyverkezve?
Tisztazand6, hogy a tettesek kozill kik katonâk, azok rnelyik cvben sziilettek
es soroztattak, melyik ezredben tPljesitettek katonai szolg{1latot s mikor es rnelyik
katonai pa:·ancsnoksâgnâl szcrcltek le'!

es

Indokok
A nyomozas adatai alapjan rnegâllapithat6 tenyăllăs szerint a fent nevezett
terheltek tagjai voltak annak a lăzad6 csoportnak, amely Szilagybagos kozsegben
az 1918 evi novernber h6 7-en a Ketely Istvan szilăgybagosi lakos lezart magtaraba
es pincejebe behatolt es az ott lev6, mintegy 15.222 Korona crteket kepviselO ing6sâgot elvitte.
Ezek szerint a terhelteket a fenti biintett gyanuja terheli, miert is elleniik H
vizsgalat elrendelese a B(ilntet6) P(errendtartas) 103 § 2. pontja alapjăn indokolt.
A vizsgălat teljesitesevel a szllâgysomly6i jârasbir6sâg azert bizand6 meg,
mert azt celszerusegi tekintetek indokoljăk.
Zilah, 1919 januar 7.
Bar6thy Zoltan, s.k.
cillamiigyesz
A

kiadvăny

hiteleiil
L. S.

(indescifrabil)
s(eged) hiv(atali) tisztviselO.

Arh. Stat. Sllaj, Tribunalul judelului S!Haj, dos. nr. 61/1919.
Trad~.tcere

Pracurorul de Stat din
Nr. 17/1918 A.li.

Zalău

Către

Judecătorul

de

instrucţie

al Tribunalului

ZALAU
Alăturat vă trimit raportul jandarmeriei privind cauza penală a
inculpatului Szollosi Gyorgy şi a complicilor săi pentru crimă de răzvrătire, cu propunerea ca să ordon·aţi cercetarea cauzei pentru crima de răzvrătire determinată
in art. 155 din Codul Penal şi să înaintaţi actele la Consiliul de acuzare cu
(propunerea) să fie însărcinată Judecătoria de Ocol din Şimleu Silvaniei cu cercetarea cauzei următorilor cetăţeni din Boghiş: 1). Szoll6si Gyorgy, 2). soţia lui
Farkas Kâroly, născ. Gâ!I. Maria, "). Fekete Peter, 4). Aszal6s J6zsef, 5). Bai Gyorgy,
6). Ioan Ciorba (49 de ani), 7). Nagy P. Samuel, 8). Nagy Andrâs, 9). Gheorghe
Tîrle, 10). Pap J6zsef, 11). Osz J. Bâlint, 12). Nyerges Elek, 13). Seres Lajos, 14). 1
Kincses Mârton, 15). Nagy Janos, 16). Seres Betta, 17). Gergely Lajos, 18). Râdi
Ioan, 19). Szabo Lajos, 20). Deâk Daniel, 21). soţia lui Nagy Sândor, 23). Lukacs
Bălint, 24). Jank6 Zsuzsânna, 25). soţia lui Nagy J6zsef, născ. Lukâcs Agnes, 26).
Szalavecz Lajos, 27). soţia lui Fechete V. Petru, născ. Apostol Juliâna, 28). Kapronczai Păl, 29). Kincses Gazsi Lajos, 30). Găspâr J6zsef, 31). Mârkus Andrâs, 32).
Mikl6s Kâroly, 33). Birtalan Mărton, 34). K6nya Bălint, 35). Kincses G. Bălint,
36). Ecsedi J6zsef, 37). Ioan Rad, 38). Kovacs Lajos, 39). Szab6 K .. Zsigmond, 40).
Kincses B. Andrâs, 41). Antal Gyorgy, 42). Seres Zsigmond, 43). soţi'a lui Osz J6zsef,
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nă.'ic. Palyi Zsuzsănna, 44). soţia lui Szi.ics Lajos, născ. Nyierges Eszter, 45). Andras Pal, 46). soţia lui Fiil6p Mihaly, născ. Mate Juliănna, 47). Szabo Jozsef, 48).
Olăh Mozes, 49). soţia lui Fekete Peter, născ. Osz Măria, 50). Fiilop Mihaly, 51).
Fillop Gaspiir, 52). Ana Ciorba, 53). Andras Peter, 54). Szabo Mihâly, 55). Teodor
Ciorba, 56). soţia lui Jan)<:o Andras, născ. Kromek Eszter, 57). Kromek Jozsef, 58).
(... ) Gal Maria, 59). Nagy Samuel, 60). Kincses B. Janos, 61). Kovacs Zsuzsănn·a,
fi2). Kovacs Jozsef, 63). Percze Găbor, 64). J. Janos, 65). Deăk Laszlo, 66). Molnăr
Bălint. 67). Nagy F. Mihăly, 68). Szăb6 Pal, 69). Szocs J6zsef, 70). Kincses G. J6zsef, 71). Molnăr Lajos, 72). Lukacs M6zes, 73). B6er Gergely, 74). CsorC'sik Mărton,
1;>). Somogyi Janos, 76). soţia <lui Chiş Mihai, născ. Caba Maria, 77). Szăllăsi. Gyărgy,
78). Osz (Virag) Mihaly, 79). Pap Andras, 80). F6ris Istvan, 81). Ioan Rad, 82).
Mihai Rad, 83). Gavril Rad, 84). Szăllăsi Mihăly, 85). Bordăs Lajos, 86). soţia lui
Szălliisi Mihăly, născ. Gal Maria şi B7). Kapronczai Julianna.
In decursul cercetării trebuie clarificat cine şi dţi au luat parte la comiterea
faptei, cine erau instigatorii şi conducătorii, au folosit violenţe sau ameninţări,
cin~ era înarmat?
Trebuie clarificat cine dintre făptaşi e militar, în ce 'an s-a născut, cînd s-a
î1Fol.it, la care regiment făcea serviciul militar, cînd şi de la care comandament
mil1li.11· s-c1 eliberat?
Motivel~

După ccnstat.iirile stabilite pe baza d'atelor cercetării, susnumiţii inculpaţi fă
ceau parte din acel grup de răzvrătiţi care, la 7 noiembrie 1918, în comuna Boghiş,
a intrat în grînarele şi pivniţele închise ale lui Ketely Istvan, domiciliat în Boghiş şi de acolo au furat bunurile mobile ce se găseau acolo, în valoare de 15.222
coroane.
Aşadar inculpaţii sint învinuiţi de comiterea crimei de mai sus şi ordonarea
cercetării împotriva lor, pe baza art. 103, pct. 2 din Procedura Penală, este justificată.

Intrucit este m'ai practic, îndeplinirea
l"iei de Ocol din Şimleu Silvaniei.
Zalău,

cercetării

se

lncredinţează

Judecăto

Barothy Zoltăn, m.p„
procuror de stat

la 7 ianuarie H119

(indescifrabil)
serviciului
auxiliar

Pentru c0nforrnitate
L.S.

funcţionarul

1;:1. A zilahi torvenyszektol
V. :l!.1/2 - E.119 s:a{am)

VEGZES
Lăzadăs buntette miatt Guset Laszlo
~>:119/1918 A.ii. szamu inditvănya folytăn

es tărsai elleni iigyben az allamiigyeszseg
a szabadlabon levo: 1. Guset Lăszl6 27
l:ves; 2 . Guset .Jan'Ds /lui Stefain 21 eves; 3. Stiirb Lazăr lu~ Miltirofăn 21 eves; 4.
lndrecs Miron lui Juon Joszivâs 18 eves; 5. Csupe Jakob lui Lupului 50 eves; 6.
Zsurzs Szăkia 52 eves; 7. Bezsân Leontyina lui Perevan 58 eves; 8. Nyegrăn NyikuJ;"1jne sziil(etett) Bezsan Veronika 21 eves; 9. Moldovan Miklos lui Mitrofăn 19 eves;
I O. Berbincse Jânos lui Jakob Kovrik 20 eves; 11. Csupe Peterne szlil(etett) Czap
/\nna 40 eves; 12. Berbincse Veronika 23 evcs; 13. Csupe Stefan Jăkobiczi 57 eves;
14. Stirb Ignăcne sziil{etett) Nemet Verona 21 eves; 15 Guset Izidor 56 eves; 16.
Moldovan Peter 56 eves; 17. Nyegran Szăkia lui Petri Droki 17 eves; 18. Bersăn
Nyikulaj lui Juon Mitrucz 20 eves; 19. Csupe Stefan Dikuluj 65 eves; 20. Farkas
Nyikulâj lui Gligor Domuluj 21 eves; 21. <;supe Janosne sziil(etett) Holhos Ilona
'.!.7 eves; 22. Demle Geraszim lui Vaszalika 17 eves; 23. Trifăn Jănosne sziil(etett)
Nemet Kilina 35 eves; 24. Szelezsăn Vaszalikâne sziil(etett) Csupe Maria 22 eves;
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25. Csupe Jakobne szi.il(etett) Pezse Toclor 55 cvps; 26. Stirh Snikiftnl' szlll(et<'tt)
Guset Gafia 58 eves; 27. Csupe Matene szUl(etPtt) Farkas Palagvia :n CVC's; 28. Csupe
Nyikulaj lui Va rar 20 eves; 29. Farkas Jak6b 3fi evc<;; 30. Fa:·kas Jâk6hne szi.il (etPtt)
Demle Anna 28 eves; 31. Csupc Anna lui Riski :rn t"·vPs v<"trmpz()i lakosok l'llen a
B(ilntet6)t(6rveny)k(6nyv) 155. §-ba i.itkozii lazad~·1s bi.intPtte mialt a vizsg<ilatot a
B(ilntet6) P(erre:idta:-tas) 105. §-a alapjan clrenc!Plem.
Indokok:
A nyomozas cddigi aclatai alapj<in beigazolhat6nak latszik az, hog_v ncvc1dtek 1918 ev november h6 5-cn Varmez6n, a Guttmann J6zsl'f vârmPziii lakos n•gyeskereskPdeset, mint az e celb61 alakul6 lazad6 csoport tagjai kiraboltak.
Ezen csel0kmcny a B(i.intet6)t(6rveny)k(6nyv) 155. §-ba i.itkbzo litzadas bt'rntettenPk megallapitasara alkalmas, tehat miatta biinvadi eljaras:rnk hclye van. s
minthogy a vizsgalat clrcndelest'-t az arra jogosult vadl6 a B(i.inteto) P(er:-endtartiis}
103. §-nak 2. pontja alapjan inditvănyozta, ennflf@gva a vizsgalatot a B (i.intet6}
P(errendtartas) 1 cs 105. §-a alapjan el kellett rendelni.
Zilah, 1919 januar h6 8.
D:-. Szihigyi Lajos s.i.i ..
vizsgâl6bir6
(indl'scifrabil)
sPgi';dhivatali tisztvi~;rlo

A kiadmany hitclei.il,
L. S.
.
Arh. Stnt. SAlnj, Tribunnlul judelului Sll•j, dos. nr. Jg/1919.

Traducere
Tribunalul Zal<iu
Nr. V. 39/2-1919
SENTINTA

In cauza pC'nală pornită contra lui Va<>ile Gu~"t ~i ·a C'omplicilor săi pPnt;·u
de răzvrătire, în urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5319/1918 . .'\.l1.,
ordon cercetarea cazului pe baza art. 105 din Proc'('(Iura Penală, pentu erimt1
de răzvrătire determinată de art. 155 din Codul Penal, C'ontra următorilor locuitori
din Buciumi 'aflaţi în libertate: 1 - Vasile Guşet 27 ele ani; 2 - Ioan Gusd al
lui Ştefan - 21 de ani; 3 - Lazăr Ştirb al lui Mitrofan - 21 de ani; 4 - Miron
Indreci al lui Iuon Iosivaş - 18 ani; 5 - JaC'ob Ciupl' al Lupului - 50 dl' ;rni;
6 - Sachie Jurj - 52 de ani; 7 - Leontina Bejan 1. l'erevan - 58 de ani; 8 soţia lui Nicolae Negn>an, născ. Veronica Bejan 21 de ani; !l - Nicolae Moldovan al lui Mitrofan - 19 ani; 10 - Ioan Bărbînţă al lui Iacob Kovrik - 20 de
ani; 11 - soţia lui Petru Ciupe, născ. Ana Tap - 40 de ani, 12 - VPronica B;"irbinţă 23 de ani; 13 - Ştefan Ciupe al lacobiţii - 57 de ani; 14 - soţi'a lui
Jgnaţiu Ştirb, născ. Verona Nemet 21 de ani; 15 - Izidor Guşet - 56 de ani;
16 - Petru Moldovan - 58 de ani; 17 - Sachie Negreanu 1. Petri Droki - 17
ani; 18 - Nicolae Berşan 1. Iuon Mitruţ - 20 de ani; 1!2. - Ştefan Ciupe al Dicului - 65 de ani; 20 -Nicolae Fărcaş 1. Gligor Domu1ui - 21 de ani; 21 soţia lui Ioan Ciupe, născ. Ileana Holdoş 27 de ani; 22 - Gherasim DemlP 1.
Vasilica - 17 ani; 23 - soţia lui Ioan Trifan, născ. Chilina Nemet - 36 de ani;
24 - soţia lui Vasilică Sălăjan, născ. Maria Ciupe - 22 de ·ani; 25 - soţia lui
Iacob Ciupe, născ. Peje Todon - 55 de ani; 26 - soţia lui Sachie Ştirb, n;lsc.
Gafia Guşet - 58 de ani; 17 - soţia lui Matei Ciupe, născ. Palaghina Fărcaş 33 de ani; 28 - Nicol'ae Ciupe al lui Vărar - 20 de ani. 29 - Iacob Fărcaş - 36
de ani; 30 - soţia lui Iacob Fărcaş, născ. Ana Demle - 28 de ani; 31-Ana Ciupe
a Rişchii - 38 de ani.
crimă
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Motivele
Pe baza datelor cercetării PXistente pînă acum pare dovedit faptul că numiţii
parte din acel grup răzvrătit care, la 5 noiembrie 1918, au jefuit la Buciumi
magazinul mixl al lui Guttmann J6zsef. domiciliat în Buciumi.
!ntrucît, pc baza acestui act se poale dovedi crima de răzvrătire determinată
în art. 155 din Codul Penal, dcC'i poate să aibă loc procedura penal;i şi avînd în
veden' că acuzatorul însărcinat a propus orrlonarea cercetării cazului pe baza art.
art. un pct. 2 din Procedura Penalii. prin urmare trebuia s[t ordon CPrcetarea pe
baz.i art. 1 şi 105 din Procedura Pen'ală.
făceau

Zalău,

la B ianuarie 1919

Dr. Szilagyi lBjos m.p„
judecător

de

instrucţie

84. 011 (orat) Consiliu Naţional Român

în DEJ
La recerC'arN ele sub nr ..JUl 261/1911!, avem onoarea a vă iraporta următoarele:
Ad. 1: Starea siguranţei publice în comitat e îndestulătoare. Abstrăgînd de
la dezordini şi jafuri întîmplate în unele comune ale comitatului, ordinea şi siguranţa public-ă în m<isură mai mare nu e periclitată. Şi acolo, unde s-au ivit dezordini şi jafuri, Garda Naţională (Română) comitatcnsă şi detaşamentele acestei:1 au restabilit ordinea şi siguranţa publică.
Ad. 2: Ordinea şi siguranţa publică tn comitat o susţine Garda Naţională
Română comitatensă cu sediul în Dej, care a numărat 826 membri, din care au

fost

detaşaţi:

a. în. cim1u11a

Ginrgeşti:

b. în comuna

Ciţcău

:
c. în comuna Olpret :
d. în comuna Simişna
e. în comuna Iclod
f. în comuna Ciachi-Gîrhou
g. în comuna Ileanda-Mare
h. în comuna I,ăpuşul-Unguresc
i. în comuna Copalnic-Măuăştur
k. în comuna Gîlgău
l. în comuna Gherla
m. în comuna Chiureşti
n. în comuna Dobricul-Mare
o. în comuna Gîrbou

22 oameni
24
24
15
13

20
52
36
38
28

46
15

17
12

Toate ac<'ste cleta5amente au funcţionat îndestulător şi au conlucrat ra susordinii şi siguranţei publice în comitat.
Se mai raportează, că atît Garda Naţională Homână comitatensă, cit şi
detaşamentele din comune cu 15 (stil} n(ou) l(una) c(urentă) se dizolvă.

ţinerea

Dej, la 12 ianuarie n(ou) 1919
Arh, S'at.

Bucureşti,

fond Consiliul

Naţional

ss indescifrabil
comandant

Român al Comitalului Solnoc-Dobica, dos. 8, I. 117-117v.

65. Nr. 46-1919

Prea venerat Consistor!
De ~a :revoluţiunea din 4 nov(embrie) încoace o s~ngură zi am avut c~ din
acest ţinut de sub poalele Meseşului în care am căpătat tărie sufletească a suporta
amarul vieţii - ziua proclamării unirii Ardealului cu România - iar celelalte
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zile le-am trăit tot în dureri, spaime şi alărmare, c{1 în nov(cmbriP) - 20 ian(uariP}
satele ne-au stat sub terorul mişeilor reîntorşi clin Rusia îndopaţi dP idei bol<:>eviste, care nu respectau biserica, s-au purtat ostil şi filr<i respPct faţă cu prPoţii,
ba necruţînd nid inteligPnţa, zicînd că „jos cu domnii", pămîntul, vitdl', porcii
să se împartă pînă şi de la ţăranii mai cu starP, nl'-nm făcut tontă p<'itura m<ii
cu stare - pînă şi ţăranii gropi lucrînd în întunPricul nopţilor şi vîrîndu-n0 în de•
ce şi cît am putut pînă şi albituri şi hainP, ~i ne-am ales cu pri1d1iri !lif'spusc.
După aceea (din ianuar(ie)), am devenit
n,meninţaţi de bandele
sf'cUiPşti ceea ce văzînd şi bolşevicii din popor, că acele nu cruţă nici pP săr·ad, s-au mni
deşteptla1t, am sporit fireşte, cu mari jertfe gă:-zi,le şi spr0 a nu rămllnea fftr[1
nimic în caz că ar năvăli din satele de peste Meseş vecine şi asupra noastră, am
desfăcut gropile şi ce-am aflat nestricat am pus pe care şi lc-·am depărtat p0 la
alte S>ate spre Cluj, penrtru siguranţă, şi apo'i <11U urmat z;ile şi nopţi gn•l<', clopoti'l<•
satelor alarmau, şi oa~nii cu sutele a'U stat la hotară ::!U fu~-ci, topoare şi :·u
cite-o amărită de puşcă.
După 20- ian(uarie) a sosit sub Meseş prima patrulă română din 12 ostaşi cu
sublocotenentUll ViCtor Teodora;cu, chiar în 21iUa cind se prC"g<".1teau bandelf' s;1
treacă la satele noastre ostaşii însă dind .din Buciumi continuu salve de puşc·<I
spre Meseş, auzind mişeii puşcăturile şi socotind, că a sosit armata cu grosul, s-au
reîntors la cazarma lor deschisă în Boian, şi au început să ne inundeze C'U spioni
jidani, ceea ce văzind - cu gărzile 'i..;am prins - şi Sl!.ăruind apoi ni s-au mai sporit
miliţia.

Sporindu-se însă şi secuii, incit 'au îndrăznit a ataca şi Zalău! ocupat de armata română, incit cu reocuparea a avut noi victime, şi văzîndu-ne ameninţaţi
de glonţii lor şi cu prea puţină armată păziţi cu atit mai virtos ne-am înfricat
şi am început iarăşi a ne gindi iarăş(i) la refugiare, că .VPcleam puşi pP gînduri
şi ofiţerii noştri şi zilnic se refugiau oamenii jefuiţi şi maltrataţi de hoţi, de pC'Ste
linia demarcaţională (Meseş) veneau oameni răniţi grav, auzeam zilnic despre
omoruri şi incendiPri.
Au sosit apoi artileria şi vinătorii şi tunuri, satele şi Mescşul s-au impopulat cu miliţie mai multă, s-au format patrule care zilnic alergau ~i la satele necăjite şi alungau pc hoţi, şi azi sosind oa"te cît frunză şi iarbii sporit<i cu arclc'leni, au ina~ntat armata, şi cum m-.am informat că :tlunurilc .aşa de pn>eis au bi1tut
tranşeele de peste linia demarcaţională secuieşti de pestP satele Hurez-Stirciu.
incit a trebuit după dteva ore de l'llptă să se rf'f\uglieze spre Hcroat-Crasna, J;isind după ei şi mitraliere, muniţie şi o grămadă de lucruri de jaf. Armata i-a luat
la goană pe urmele lor aflind tot urme de sîngf'. Se vor trucii să facă rPzistf'nţ{1
la Crasna - comună mare ungurească şi la Horoal, unde încă au tranşee>, clar in
zadar căci n-au tunuri decit puţine şi mici, şi pc scară armata noastră va ocupa
şi Crasna de unde au secuii mulţi proprietari de ofiţc'ri: unguri-jidani, şi satel<'
pornind după armat{!, vor jefui şi disciplina crunt ungurismul şi jidovismul hoţ
de acolo. De '1a Crlasna urmează în sectorul rnoiStru o::.upatrea Şimleului - undP c'
comandă secuiască şi se vorbeşte, că în Măgura Şimleului ar avea tunuri clar
harn.i'Ca şi vi'teaza no.astră armată or.iclt se vor ll'ucli 1sc„cuii, S(finlele) Paşti le
vor serba la Or'ade(a).
Ati, după suferinţe grele dar, ţinutul nostru respiră ma~ libf'r. Dar nu numai spaime şi griji am avut, ci şi spf'se şi greutăţi. Recoltă a fost puţină, ciici
fiind oamenii pe fronturi, femeile puţin au putut semăna. Nutr0ţ nici cînd n-am
avut aşa puţin, şi nici scumpete ca(-n) ăstimp - un car d" fîn 1000--1500 c(oro·ane) după calitate. Deci atîţia cai şi ostaşi pe capul nostru din toate ne-au golit,
cu deosebire pe preoţi, care au fost rudaşi, <'ăci poporul bolşevic şi rău nu să ne
plătească lectk,al eto. şi să ne iajute', dar m)1re parte se S'Uslrăgea, şi tot pe
capul nostru iau Iă.s·at :!toată gneutaitea. Noi am da1 ·loculhţe de 3 Juni la ofiţt'lri., şi lumi1nat şi incăl~it şi vipt •şi nu ne-am uitat a ne .'irnpăr\i piinm ~i
slănina şi ce am avut CIU ostaşii ca să vedem insUfleţire in eil, in vreme
cînd .o găină era cu 30-4-0 cor(oane), 1 Htră petrol mali iefitin 25 <:or(aarw)
şi trebuia cu telefoane, cul.Jină
ertc. cite 3-4: lampa să Ilumineze. Dar avem
aoeea salt~sfaoţ~e·, că ofiţerii au constatat public, cum că noi 1preoţii de pe
aici ospitalitate numai la Blaj, Zlatna şi in jurul Aiudului au esperiat - şi satisfacţia nir şi mai 1 miare cînd tot ei au <:onstatat, că f'ără preoţi cum au :aflat în
Ardeal nioicind nu să înfăptuia unJinea Ardealului =u România, şi s-au milr'at
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că totuşi
interesa~,

un popor în frunte •CU atare cler luminat şi ,cult de ·a C'ărui dotare nu s-au
-cum se poate purta aşa de necuviincios? I S-'<'lU răspuns, că îniain.te de
rf1zboi era mai bun, dar a fost şi în Rusia la şcoală.
Din Sălajul neocupat preoţii sînt refugiaţi şi ·credincioşii de luni de
zile
(sint} fără îngrijire sufletească. Ba se vorbeşte că pe unii i-au spinzurat, pe alţii
împuşcat, iar pe alţii i-au internat la Dobriţin (Debreţin, în R. P. Ungară n.n.)
cum şi pe intdigenţă, jefuindu-le şi casele şi averea toată, secuii. Azi miine vom
şti totul ce s-a întîmplat.
Oficiul protopopesc al
S(in} georgiu de

Almaşului

Meseş

în Hi apr(ilie) 1919
umi~it

serv,
Vasile Pop,
protopop

Arh. Sial. SJlaj, fond Prolopopialul greco-catolic Buciumi. dos. 5, f.

6fi. Intru amintirea zilelor mari a ocupării Ardealului de către armata

României mari.

I'c•porul românPSC'

şi să

nu

spună

nimic istoria, povl'stire vi0 are în duioasele

şi jalnicele sale doine, balade, cîntecele bătrîneşti, adică în poezia sa întreagă
populară, C'ă veacuri de-a rîndul în Ardealul frumos unde l-a aşezat divul Traian
a fost numaî fiul suferinţii, fiiră putinţă de a-şi putea s.cutur<a •lenţurile de robie
în care îl ţinea ferec·at vicleana şi tirana Austro-Ungarie.
Dup<l alil<'a împilări şi ţipete de .dureri ce-i zguduia pieptul de aramă cu
şapte vieţi, D(umne)zeu sfintul din cer care
să apună
.~i cer,
lor străbună",

„f\.'u vrea

.llr-l'ia, care
Mă1

ir ea

îşi făcu milă

de el şi de toate popoarele mici alăture«1 cu el vecinic asuprite, şi
spre a-i zori şi lui odată ziua libertăţii, suferit-a c-a cu 1 aug. 1914 Austro-Ungaria
asupritoare să se învăluie în război cu Serbia, şi provocîndu-să prin aceasta un
război mondiaJ. un catacliJSm care a cut:reIIllllrat îllltre11 rotogolul pămintului:,
cum nu s-a mai pomenit în istoria popoarelor - în .care la 31 aug. 1916 cu credinţa:
„Tara-i mică, ţara-i tare
Şi vrăşmaşul spor nu are!"

intrin.d şi Românii! alătur~a de surorile-i laltinle: Flr>anciia şi Ita.Ula <.1hate - cu America, Anglia şi alte ţărişoare, ba şi Rusia pînă '1a o vreme - cînd prin revoluţiuni înterne a început a să descompune numai şi numai de a-şi dezrobi fraţii de un sînge
şi a înfăptui prin unirea tuturor românilor o Românie m·are, fii(i) Ardealului
dornici şi ei de a-şi vedea scuturat jugul asupririlor şi înfăptuit acest ideal măreţ
·al unLrii for cu Român.iia, văzînd zdrobită German'Î'<l, Turoila, Bulgari>a şi pe AustroUngaria - ·asupritoarele lor de veacuri şi zorită ziua eliberării popoarelor mici
de sub jugul oprimătorilor foşti puternici, pe baza principiilor dictate de prezidentul republicii Stat(elor) Unite Americane, providenţialul bărbat Wilson în
condiţiile ce le prescria pentru pacea durabilă a lumii, spre a se fac!~ şi ei sti'1pîni
pe soarta lor viitoare, întrunindu-să în număr de peste 100.000 - între care şi
păr{intele} protop(op) local, V\asile Pop, cu 3 rPprezentanţi ai parohiei acesteia în marea adunare naţională din 1 Dec. 1918 de la Alba Iulia ·au proclamat ruperea cu Ungaria şi Unirea cu România, Bucovina, Bao.;arabia, Banatul şi Dobrogea,
~i încredinţincl: pe un comitet din sinul său a prPzenta regelui Ferdinand proclamaţiunea, a cerut să ocupe armata română Ardealul şi Banatul.
Reg.cill' a publicat decretul de anexiune, şi un alit decret ca armata să intre
in Ardeal - aceasta a şi intrat şi în'aintat în ianuarie 1919. O parte - divizia a
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VI-a la Zalău - pînă unde avanpostul său de 40 ost.ao:;i fa Ţi.gani (•azi Cri•eni n.n.) atacat de secui a avut pierdere de fi ostaşi, iar altă parte - divizia a Vll-a
Reg(imentul) 10 Putna şi 24 Tecuci pînă la Hm•din pe r;irp îl păd1sisl' banckk secuieşti, clupă c·e acestea s-au rPtras la Ciurea jefuincl Bologa, Poieni ':-i Sebesul
Mare şi în Iegerişte au comis şi ucideri multe, şi clupă re din Ciucea după sti1torirca ele către Antant;i (pUtNile învingi1to<irl' ln nizboi întrunitr la paCl') a liniei
demarcaţionale pe culmile Meseşului au ocupat linia CiurPa-Crasna-Vîrsolţ
Zalău încă au jefuit şi au comis omoruri prin l'ria-Hurez-.Slirciu şi poporul
ingrozit s-a refugiat pe p<'iduri cu ce avPa în r·ap clP iarni1 - şi satul aresta cu ct•lelarlte sate înşirate sub poala de dincoaC'l' a ML•seşului încă erau ameninţat<' rlenăvf11irea hoţPască a acelor bande, şi poporul ele~ alarmat a trf'buit ru sutei" ele
furci şi topoare să stea ziua noaptea la paz{1 spre Mf'sPş, şi cinci spaima f'ra în snte
la culme, sooit-au din ... in 24 i<1n(uari~') l!li!I ru subloc-otP1wntul Victor T<'nri0n•scu
o ceată miră de călăreţi din vitc>iii armatc·i romănl' de 1<1 Oituz, l\foră~ti ~i Mă
răşeşti l;.1 Buciumi şi Vl'stindu-şi slu-;irc>a C'U o Mr•'1madă de sal\'•', care d1sunau şi
în 1a1llti.• sate !'ii revănmr[1 în su.f.lPIL~:e noa!;trl' ingrijo:·ate 1t[1rie si mîng[1ieri. c·u cit
după ace·astă rPată urmadi la cîteva zile comp;'mii de osla'ii ~i mitralien• şi tunuri
pentru apărarea liniei clPmarcaţionalP sate>!<' s-au pus sub sigurnnţă şi MesP~ul
care pe ,timpul lui Traian pînă la fortiireaţa Poro!issum de la Moigrad avPn o
grămadă de propugnacule, iarăşi deveni un furnicar dP santinele pentru asigurarea Ardealului ocupat ,şi cu ţinta de a-l lărgi pină în Tisa - la ,si1vîrşirea cărui lucru erau în spctorul de front a·l nostru, în frunwa ostaşitlor petrt>dncl, u:-miltoriî
ofiţeri ~av!i, subs~il;;i cu mîn:a propr.ie, spre a ai se păstra amintin~a cu recuno':'tinţă pentru posteritate:
Maiorul Rădulescu A. Darie comandantul Batalionului III Reg(imen1.ul)
Putna nr. 10, originar dÎ.1!1 Fo::'iani, comandantul s<'c.•t.arului D(ealul) Grebcnului - D(ealul) Mănăstirei de la 16. li. 919
şi subl(oco)t(enen)tul
Tenov Nicolae, adjutantul Batalionului lll din
Reg{imf'ntul) 10 inf (anterie).
In ·amintin•a zilelor frumoase petrecute la S. George, 8. II. 1919, locot(enent}P. Miron!'scu, Reg(imentul) 10 infanterie Focşani.
ln amintirea marilor zile .pe care întreaga .românime le-a ciştigat cu preţul atîtur suflete! Minat de datorie, minat de dorul eliberării celor care au
suferit atîtea secole, mi-am oprit paşii sub poalele Măgurei, uncie dP~i am
petn'C"Ut minunat numai o zi şi o no<lpte, m-am convins de sentimentele purromâne~ti ce docoteau în su.Netele celor care ne-au înti1npinat cu zimbetul
pe buze.
Vă mulţumesc părinte, şi te rog să crezi că-n inima mea, în sufletul meu.
rămîneţi pururea „un cuvînt şi o fnpti1".
Atita putc•re sufletească, atîta voinţă ~i convingere mii umple dt• a-1mir'atie.
Rămineţi săni'\toşi, fiţi pătrunşi pururPa ele ardeao:;i Sf'ntimente şi vii ro~ să
primiţi admiraţia mea. Subl(ocotenent) Const(antin) Dafa din Reg(iml'n~ul)
24 infant(erie) 7 februarie 1919.
In amintirea zill'i de 7 februarie 1919, petrecute la părintrle din Sf. G heorghe şi în mijlocul românilor rlupi\ 3 ani de luptă 'ii suferinţe pf'ntru împlinire·a idealului Neamului Românesc, salut pe toţi românii în rap eu pi1rintele, d(omnul) înviiţător şi toatii familia lor. Elf'vul plutonier Mincu $erban.
Reg(imentul) VI Teeuoi, nr. 24, comp(~nia) 12 Mitralic(re).
Regretînd plecarea din comuna Meseş Sz. George, acluc viile mde mulţu
miri preotului Vasile Pop ~i întrl'gii sale familii, d(omnu)lui înviiţ<itor Grigore Dobocan şi familiPi sale, precum şi tuturor loc~torilor din s;1t pentru
frumoasele sentimente de dragostP .~i patriotism ce ni lP-au ar<itnt ntlt mie,
dt şi osta~ilor mei, în timpul cit am stnt în această comun;i.
Nu mă pot abţine de a nu strfiga: „Trii'iafic;i Români•a Marie". „T1·{1i~srf1 românii ardeleni". Sublocot{enent) Emil Fulga din Reg(imentul) 10 Putna,
7. 2. 919.
n·
Sublocot(enent) Jipa Scarlat din Reg(imentul) 24 inf(anteriP), domiciliat
în strada Bateriei nr. 12 Focşani, cu regret mă despart în ziua de 11 martie de bunii şi de ·adevăraţii români păr(intele) protopop şi familia ~i
d(omnu)l profesor.

„
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Locote1wntul BU{!U, subloco(tenentul) Anton1u Ciote clin Macedonia, sublo::(otenentul) Vasilescu şi Lazaride, şi focot(enentul) Ilie Nechifor şi majorii Haralamh<'-;cu şi Crăciunescu, apoi locotenenţii Popa, subloc(otenentul) Mihăilescu, căpi
tanul Iericescu, locot(enentul) Rarinca şi alţii.
Armata românr1 căp<itînd on:lin dt• a trece linia demarcaţională Meseş, în 16
apr(iliL') 1919, inaintînd şi cu tunurile bine ţintuind h'anşeele secuieşti din frontul
lrn· (Hurez-Stîrciu-Horoat), bandele scoase în cîteva clipe clin tranşeele lor o
luctri1 în fugii 1C1sîncl în urma lcw mitraliere, muniţie şi ce iau aVT\lt, Horoatul încă
: '';1ecle i-a o:::upat. Crn„n<i l-a astep~at cu steaguri albe şi de bună voie s-a predat
-:;i Şimleu unde în ziua de S(fintelt•) S(ărbiitori de) Paşti sosind li s-au întins
mese şi primire cu alai. Şi după ce azi în 4 mai deja e ocupat teritoriul pînă la
Tisa, să trăiască şi înflorească Homânia Mare cu marele vodă Ferdinand şi din;p.tia ;·L•ga!it şi întreg neamul românesc!
Protopopul Vasile L. Pop
Adt. Sldl. Sdla_j, fond Parohill greco-catolicd. Singeorgiu de

?vlcsAş,

dos. 11, f. lBv-21.

ti7. Zilah r(endPzett) t(anacsu) vâros polgarmesterctiil.
11112/1919

k (uz) ig (azgatasi)

szăm.

Nagysagos Ali s p d n Or!
Foispăn Ur Omeltosagâval ti:irtent szemelyes megbeszeles alapjan tisztelettel
.klentt•m, hol-(y a folyo evi februar hoban tortent esemenyek folytân elmenekiilt varn~i kozigazgatasi szemelyzet helyebe a katonai terparancsnoksâg folyo evi marcius
ho 8-an helyettes tiszviselăket designalt a halaszthatatlan kozigazgatâsi teendok
t'llătcisara.

Az akkor jelentett regi vărosi tisztviselokon kiviil kirendelte polgarmesterUI:
O:·. Andrei Domsa G_vulat, rendorkapitannya: Vlaicu Valett, rendi:irkapitannyâ: Pap
S1m::lort, rencloriirmesterre: Perenyi Leontint.
Ezeken feli.ilo a rendorkapitâny az irodai teendok vcg'zesere felfogadta Hoch:tl'il Arankat dijnoki minosegben.
Ugyanekkor Ionescu kapitâny terparancsnok osszeallitotta a varosi tanâcsot az
al<'thbiak szerint:
- Tanâcselnok: Dr. Andrei Domsa Gyula:
- Alelnok es h(elyett<'s) polgarmester: Dr. Votisk_v Elemet";
- Tanăcstagok: Horvath Istvan, egyuttal anyakonyvvezl'lo es kozelelmezesi
Ltg,·ostztal~·t vewtii, Peszl'ky Ferenc, Dr. Horvăth Jozsef, KoszPghy Geza, egyuttal
vc't:·osi ugyt:·~z, Sebes Lajos, Dr. Monori Laszlo, Balgha Kâ.!111[111, egyuttal vărosi
111t.T110k.
'
A fent frlsoroltak koziil Dr. Andrei Domsa Gyula a zilahi j:iras făszolgabira
.Ju,·ă kinp\·eztl'ivc-.n, a vărosi szolgălatb6l t[1vozott s helyebe a vărmegye prefectusanak sz6beli rencleletcre az eddigi helyettes Dr. Votisky Elemcr kpett.
Fdkv:·,·m Alispăn Urat, hogy a terparancsnoksug altal kir<>ndelt tisztviselăket
11 juyore nc-.zve t•zen tisztiikben megerositeni mclt6ztassek.
Megjeg_vzem, hogy a fentnevezettek kozill Vlaicu Valer, Pap Sanclor es Hochtl'Îi A:-anka miikodestikert fizetest kivannak.
A vitrosi tanâcs a rend61·sc'•gi tisztviselăk Pzen kivâns[tgât foly6 h6 6-an tartott tiksc'bPn mc'-ltc'tnyolta s nc•vezettek rC:•szere a magyar beliigyminiszter 10568/1918.
H1·. szâmu rendeleteben korvonalazott fizeteseket hozza javaslatba espedig:
- Vlaicu Valer renclorkapităny rcszere 4800 kor(ona) evi fizetest, 800 kor(ona)
c·vi lakaspc'mzt es 480 kor(ona) evi renclorscgi dijat c'~ :!400 kor(ona) evi hăborus
-.1•t<elyt, OSSZPsen: evi 8480 koronat;
- Pap Sândor renr;lorkapitâny rl'Szere 3600 kor(on;;t) evi fizetest, 720 kor(ona)
,··vi lakâspcnzt, 384 kor(ona) evi rendorsegi p6dijat, 2:!40 korona evi haborus sefl•'lyt, ăsszesen: 6944 koromit;
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Hochteil Aranka rendorsegi dijnoknak: 4 ko:-ona napidijat, havi llO korona
- probabil c> greşeală, în loc de „lakaspenz" - indt>mnizaţie
korona dijno"Ksegelyt es havi 300 korona haborus SC'gCJyt.
- Dr. Andrei Domsa Gyula polgarmester r(•szere n tanaes mtiktidl~l'nc>k idcjere 1800 korona tiszteletdijat allapit mPg.
A fent felsorolt rendorsegi tiszvisPlokon kiviH a t:ibbi tanacstngok :·eszi·re,
mivel rendes evi fizetessel ellatott mas agazntu ;'dlami tisztvist>l6k, a varosi tarn'1cs
ebbPli mtikodcsilkert fizetest nem allapitott meg.
Vegi.il bejelentem, hogy Zilah v;.-'tros swrvc>zeti szabalyrendelete csup{m Clff
rendorkapitanyi allâst szervezett s ez az allas n terparancsnok<;{1g {tltal tO:-U"nt ki.ielOles alkalmaval mar be volt tOltvc, Bir6 Boldizsar mn is <'16 tisztvisclovcl, s a
terparancsnoksâg ennek dacarn pzen allasrn Pnp Sanclort .i<'liiltl' ki, felki•rc>m l'nnelfogva Alispan Urnt, hogy Bir6 Boldizs{tr tovnbbi beoszt;is;i:·61 inti·zkPdni mdt6ztassek.

hăborus segelyt (n.n.
de locuinţă), haVi JO

Zilah, Hll9 m(1jus ho 7.

Dr. Votisky Elemt•r,
h(elyettes) polgarmc~ter

L. S.

Arb. Stat.

Sălaj,

Prefectura jude\ului S!ilaj, vicecomite, nr. 1270/1919, lila I.

Traducere

Din partea primarului

oraşului

cu consiliu

Zalău

10i2/1919

nr. adm.
Domniei voastre domnule subprefect,

Pe baza <.liscuţiilor person·ale avute :cu excelenţa sa domnul comite supr<'m.
cu onoare vă raportez, că in .urma evenimentelor petrecute în luna februaril• n
anului curent, în locul personalulUi administrativ orăşenesc refugiat, comandamentul militar al pieţii, la 8 martie ·a anului, curent, pentru rezolv.arca problemelor
urj.'ente a designat nişte funcţionari suplinitori.
ln afara funcţionarilor vechi ai oraşului, raportat la momentul respediv, a
delegat pe:
- Dr. Iulian Andrei Domşa, ca primnr;
- Vi1ll•r Vlaicu, ca şi căpitan de poliţiP;
- Sandor Pap, ca vicecăpitan de poliţie;
- Leontin Perenyi, ca plutonier de poliţiP.
ln afară de aceştia, căpitanul de poliţie a ;mgajat-o pe Hochteil Arnnkn pentru rezolvarea problemelor de birou, în cnlitatc .de diurnist<i.
Totodată, căpitanul Ionescu, comandantul pieţii, a format ronsiliul orăşene~c
după cum urmează:
'
- preşedintele consiliului: dr, Iulian Andrei Domşa;
- vicepreşedinte şi subprimar: dr. Votisky Elemer;
membrii consiliului:
- Horvăth Istvan, totodatii c>stc> şi ofiţ0rul de stare civilii !;oi
~du!
s0rviciului dP ali1m•ntaţie publică;
- Peszeky Ferenc;
- Dr. Horvath J6zsef;
- Koszeghy Geza, totodată este şi jurisconsult orăşenesc;
- Sebes Lajos;
- Dr. Monori Lăszl6;
- Ralgha Kalman, totodată este şi inginerul oraşului.
Dintre cei înşiraţi mai sus, dr. Iulian Andrei Domşa a fost numit primpretorul plasei Zalău şi a plecat din serviciul oraşului şi în locul lui, la ordinele ver•
bale ale prefectului judeţului, a fost .plL'i Jocţi1i1arul hl'i, dr. Vo.ti.Jsky Ei'.<'mfr.
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Menţionez, că dintre susnumiţii, Vlaicu Valer, Pop Alexandru şi Hochteil
Aranka doresc salariu pentru activitatea lor.
Consiliul orăşenesc, în şedinţa ţinută la 6 a lunii curente a apreciat dorinţele acestea ·ale funcţionarilor de la poliţie şi pentru cei numiţi se propune un
salariu specificat în Ordinul M'inlisterului de Interne Maghiar, nr. 1056/1918. Re~i anume:
- pentru Vlaicu Valer, căpitanul de poliţie, un salar anual de 4.800 ·coroane, 800
coroane indemnizaţie anu·ală de locuinţă, 480 coroane indemnizaţie suplimentară
anuală de poliţie şi 2400 coroane ajutor anual de război, total anual: 8480 coroane;
- pentru Pop Alexandru, vicecăpitan de poliţie un salar anual de 3.600 coro·ane,
720 coroane indemnizaţie anuală de locuinţă, 384 coroane indemnizaţie suplimentară anuală de poliţie şi 2.240 coroane ajutor anual de .război, total: 6.944 coroane;
- pentru Hochteil Aranka, diurnistă de poliţie: diurnă zilnică de 4 coroane, lunar 80 coroane ajutor de război (n. n.: probabil greşeală, în loc de indemnizaţie
de locuinţă), lunar 10 coroane ajutor diurnist şi lun·ar 300 coroane ajutor de răz
boi·
- Pe-ntru primarul .Dlr. Andrei Domşa Iullian, pe per.ioada de funcţionare a consiliului a stabilit un onorar de 1.800 coroane;
ln afară de funcţionarii de poliţie înşiraţi, pentru ceilalţi membri ai consiliului pentru activitatea lor în consiliul orăşenesc n-a stabilit nici un salar, întrucit ei sînt prevăzuţi cu un salar anual ca funcţionari de stat ·ai altor domenii.
In cele din urmă vă raportez, că statutul de organizare al oraşului Zalău
a înfiinţat numai un singur post de vicecăpitan de poliţie şi acest post ·a fost deja
oC"upat cu ocazia desemnării de către comandamentul de piaţă, de către Biro Boldizsăr, care trăieşte şi în prezent şi totuşi,
în ciuda acestui fapt, comandamentul
pieţii pe acest post a desem11'at pe Pap Sândor, prin urmare vă rog domnule subprefect să· dispuneţi despre încadrarea în viitor a lui Biro Boldizsar:
Zalău.

la 7 mai 1919
Dr. Votisky Elemi:•r
subprimar

L. S.

Tanukihallgatcisi

jegyzokănyv

68. Kesziilt a lazad<is buntc>ttc miatt Popovics Vaszalika cs tarsai cllen inditott bi.in-

iigyben a szilagycschi jiinisbirosagnal.
1919 evi julius ho 30. napjan.

Jelen voltak:
Dr. Embcr Janos, j(aras)biro
Kovacs Geza, j(egyzo)k(konyv)vezet6
Szilagyi Kalman, tanu
A megjclcnt tanu a B(iintetO) P(errendtarhis) 210. §-aban foglaltakra figyelmeztetese utan a hozza intezett kerdesekre a ki:ivetkezokben valaszol:
Neve: Szilagyi Kalman;
Kora: 46 eves;
SziilOhelye: Erendred;
Csaladi allapota: nos;
Lakohelye: Erendred;
Vallâsa: ev. ref(ormatus);
Foglalkozasa: birtokos;
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Viszonya a terhelthez, valamint az ilgyben egyebkent 6rdekeltPkhez: sertettnek volt az alkalmazottja;
Szcnvedett e kart az eljaras targyaul szolgc"tl6 biincselekmeny kovetkezteben:
nern szenvedett.
Cn, a gr6f Dcgenfeld Miksa gazdatisztje voltam <'.•s Hadadban laktam a mult
ev 6szen, a forradalom idejeben. Egy nap rnenckillvl' ji.itt hozzăm Nyilasi Jănos a
ligeti uradalom ispănja es jelentette, hogy kirvai, erkedi, kusalyi lakosok fegyveresen tărtek ra a tanyâ·ra cs le akartak Ioni, menekillese kăzbeni s ,tQbbsziir 16ttek utăna. Megel6z6 ejszaka pedig a menyi:iiek hajtottak el a gulyanak egy reszl·t.
Ugyanez este Kis Bâlint kerillo azzal a jelentessel jott be a ligeti tanyăr61,
hogy a kirvaiak a magtârt feltortek s a gabonat ugy ezek, mint a kusalyiak, erke·
diek es hadaclnaclasdiak szekerekkel es gyalogszerrel elhorcltak; ugyszintt;n a birkâkat es a silldo serteseket, valamint a szarvasmarhă.t is. Măsnap Vincw Istvan
h (ad ad) nădascli kozsegi bir6 jott hozzam cs jPlentette, hogy elOzo nap a jegyzotol
kapott irasbeli utasitâs folytân a szegenyăgi tanyar61 o behajtatta a gulyamarhât
es a kăzsegben l'lhelyeztP. Ugyanekkor jeleztc', hogy a serteseket is elhajtottă.k a
kozsl'gbeliek es abb61 Balia Sandor ifjU tobbet le is lOtt.
Azt hiswm, hogy az er:·c· kovetkez6 nap jiitt az ujtagb61 Eler Mihc"lly beresgazda azzal a jelentessel, hogy az ott leva kocakat es kanokat a h(adad)nădasdiak
elhajtottă.k. Emlekezetem szerint Cscres Ferencet l;s ifju Halla Săndort nevezte meg
a csoport vezetojenek, akik kozzill el6bbi vasvillaval, ut6bbi pedig puskâval volt
felfrgyverkezve es mind a ketten râparancsoltak a kondăsszămad6ra, Simon Gyorgyre, hogy azonnal hajtassa be a csilrhet, vâllogassa ki a swmelyzet serteseit, mert
a tohbi elhajtjak, ami meg is tortent„ Hogy mennyit hajtottak el, tal<in megmondta,
qe en măr nem emlekezen .. [... )
Arh. Slat. Siilaj, Tribunalul

judeţului

Slilaj, dos. nr. 8J/19U.

Proces verbal de ascultare a martorului

· tncheiat în ziua 30, luna iulie, anul 1919, la Judecătoria de ocol din Cehu
Silvaniei, în ~auza penală pornită contra lui Vasile Popovici şi a complicilor săi
pentru crimă şi răzvrătire.
Au fost

prezenţi:

Dr. Ember lânos, judecător de ocol,
Kovacs Geza, grefier

Szilâgyi Kâlnuin
martor

Martorul prezentat, după atenţionarea celor cuprinse în art. 210 din Codul
Penal, la întrebările adresate lui a declarat următoarele:
Numele: Szilâgyi Kalman;
Vîrs~a: 46 de ani;
Locul na~terii:
Domiciliul:
Starea farnilial.'i: c<i~ătorit;
Religi3: rdo~m·at;
Ocupaţid: proprietar;

'

Raportul lui cu inculpatul sau cu

alţi

interesaţi

în

cauză:

a fost

an~atul

părţii vătămate;

A suferit ceVla pagubă în urma crimei obiectului procedurii? N-a suferit.
Am fost administr'ator de moşie la contPle Degenfeld Miksa şi în toamna
anului trecut, în perioada revoluţiei, am domiciliat în Hodod. Intr-o zi, a vet\t fu.
gind la mine Nyilasi Janos, administratorul fermei „Liget" (Luncă) şi a raportat
că cetăţeni~ îruarm)aţi din Alrchld şi Coşeiu au atacat ferma şi au vrut să-l împuşte şi au tras după el şi după ce a fugit. Noaptea anterioară cei din Mineu
au minat o parte a turmei de vite.
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Seara, tot în acee·asi zi, a Vl'nit paznicul Kiss Bâlint de la ferma „Liget" cu
acel raport că cei clin ChiJioara au spart grinarul şi au dus cu căruţe şi pe spinare toate cerealele, atit ei cit şi cei clin Coşeiu, Archid şi Nadişul Hododului; de
asemenea (au luat) şi oile, grăsunii şi vitele. A dou·a zi a venit la mine Vincze
Istvan, primarul comunei Naclişul Hododului şi a raportat că în ziua anterioară,
în urma ordinului scris al notarului a minat vitele de la ferma „Szegenyâg" (Val<'n Sărnci1) ~i le-au adăpostit în comună. Totodată a .semna!lat :ă cetăţenii au minat porcii, clin care Balia Sândor, juniorul, i-a împuşcat pe mai mulţi.
Cred că în ziua următoaTe a .venit de la Ferma nouă vătaful de argaţi, Eler
Mihâly, cu raportul acela, că cei din Nadişul Hododului au mîn'at de acolo scroafele şi vierii. După cunoştinţele 111!"le Cseres Fer1<mc şi BaHa &indor, jun:im'. au
fost numiţi ca conducători ai grupului, din caire primul a fost înarmat cu o furcă
de fier, iar ultimul cu ,o puşcă, şi amîndoi au ordonat porcarului Simon Gyărgy,
ca să aducă turma de porci înăuntru, să a·leagă porcii personalului, intrudt pe
restul . ii duc, ce s-a şi făcut. Se poate JCă mi-a spus ciţi au fost minaţi de acolo,
dar nu mai ştiu. (... )

6!1. Regatul România
de ocol Şimleu-Silvaniei
1920 - B. 4/3 szâm.

Judecătoria

A torvenyszek Vedtancicsahoz
ZILAHON

A zilahi Torvenyszek lâzadâs biintette miatt terhelt Dobâri Gligor es târsai
s(omly6)szecsi lakosok elleni bi.inilgyben 11/1919 sz(âm) alatt, lăzadâs bilntette
miatt Orosz Mikl6s es târsai kr(aszna)hidvegi lakosok ellen 18/19HJ sz(am) alatt,
lazadâs biintette miatt Osz Mihăly cs târsai sz(ilâgy) borzâsi lakosok ellen 12/1919
sz(am) alatt, lâzadăs bilntette miatt Szollosi Gyorgy es târsai sz(ilagy) bagosi Iakosok ellen 61/1919 sz(am) alatt a vizsgălatot elrenclelte s annak teljesitesevel a
szilăgysomly6i Jarasbir6sagot bizta meg.
Miutân a zilahi Allami.igyeszseg a jelen ilgyekben a vizsgalatok felfi.iggesztese
rl6tt 17/a-1919 sz(ăm} alatt azt inditvanyozta, hogy amennyiben a Vedtanâcs kifejezetten el nem rendeli miszerint a vizsgâlatok a hely szinen tartassanak meg, a
vizsgâlatot a bir6săg szekhelycn teljesitse;
miutăn a vizsgălat akkent van elrendelve, hogy killon inditvăny nclki.il azok
is kihallgatand6k terheltekkent, akikre a vizsgalat soran, mint bilncselekmeny elkoveteseben kozremilkodokre hivatkozas tortenik;
miutân a Dobăn Gligor es târsai Plleni biîni.igyben eddig 14 terhelt. Orosz Mik16s es tărsai elleni bilni.igyben eddig 44 terhelt, Sziillosi Gyorgy es tarsai ellcni buni.igybcn cddig 86 terhelt szerepel;
miutan a vizsgălat erdekeben a terheltC'k nagyobb szamăni\l fogva, C'sl'tleg
szi.iksl;gesse văl6 szembesitesek celjab6! is sziikst"'gesnek mutatkozik, hogy a \•izsgi\latok a hely szi:1en foganatasittas.sanak; felkerC>m melt6ztassek utasităst adni,
liogy a vizsgâlatot a hely szi:l<"n, avagy a bir6sag szckhelyen foganatasitsam-e?
Egyben kerem, hogy a forradalom alkalmaval clkovPtett buncsC'!ckmen~·ek
rniatti vizsgălati iigyekben .iOvăre mCit6ztassek a vizsgalatnak hol teljesitesc tekintctcben kifejezettcn utasitast aclni.
Szilâgysomly6, 1920 fcbru<"1;· ho 21-ikca.
Lenărt s.k.
jârăsbir6

A kiadmany hiteld1l:
L. S.

AlesiJtian Agoston
irodatiszt

Arh. Stal. Siilaj, Tribunalul jude)ului

Sălaj,

dos. nr. J 1/1919.
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Traducere

He!!atul România
Judecătoria de ocol Simleu Silvaniei
Nr. B. 4/:i - 1920
.
Către

Co11siliul ele acuzare al Tribunalului

ZA I, AU

Consiliul de acuzare al ,Tribunalului din Zalău a ordonat cercetarea în cauzele penale pornite •contra lui: Gligorc Doban şi complicilor săi din Siciu, pentru
crimă de răzvrătire, sub nr. ll/19HI; Nicolae Oros şi complicilor săi din Măieriştc,
pentru crimă de răzvrătire, sub nr. 18/1919; Osz Mihaly şi complicilor .săi din
Bozie':', sub nr. 12/1919 şi Szollosi Gyorgy şi complicilor săi din BoghL'i, sub nr.
6111919 şi a însărcinat Judecătoria de ocol din Şimleu Silvaniei cu îndeplinire·a
acesteia.
Avînd în vedere că Procuratura de Stat din Zlalău, în prezentele cauze, înaintea suspendării cercetărilor, a propus sub nr. 17 /a - 1919, ca cercetiirile să fie
executate în sediul Judecătoriei, dacă Consiliul de acuzare nu ordonă ţinere·a cercetărilor la faţa locului.
Deoarece, cercetărilP sînt ordonate în aşa fel ca să fie interogate ca învinuite şi persoanele acelea, care vor fi amintite în decursul cercetării că au p·articipat
la comiterea crimei;
lntrucît în cauza penală pornită contra lui G~igore Doban şi complicilor s<li
pînă acuma figurează 14 învinuiţi, în cauza penală pornită contra lui Nicol'a<' Oros
':'i complicii săi pînă acuma 44 de învinuiţi, în cauza pornită contra lui Szollosi
Gyorgy şi complicii săi pînă acuma 86 de învinuiţi;
Fiindcă, pentru bunul mers al cercetărilor se pare necesară efectuarea ct•rcetărilor la faţa locului din cauza numărului marc al învinuiţilor şi pentru eventuale necesităţi ale confruntărilor, vă rog să binevoiţi a ordona unele să se efectueze cercetările, la faţa locului sau în sediul Judecătoriei?
Totodată, vă rog, ca în viitor, în cazul cercetării crimelor săvîrşite în perioada revoluţiei, să binevoiţi a da dispoziţii concrete cu privire la locul de cercetare.
Şimleu

Silvaniei, la 21 fcbru·arie 1920

Pentru conformital:P
L. S.
Unart m.p.
de ocol
(indescifrabil)
cancelarist

judecător

70. Regatul România
Tribunalul Zalău
V. 310/l - 1919

VEGZES
Lâzadăs buntette miatt Gile Peter cs t.;Arsai dlen ind itott bi.ini.igyben a k.i.a(âlyi}
i.igyeszseg 657/1919 i.i. suim inditvânya folytan a szabadlabon levă: I. Gilc Peter
36 eves; 2. Potrăsz Mikl6s 23 eves; 3. Rostas Mikl6s 45 cves; 4. Bacs Jânos 22 evcs;
5. Rostăs Adam 36 cves; 6. Kanalas Istvan 42 eves; 7. Szirka Gabor 40 eves~. Gile
Peter 45 eves; 9. Potra Peter 56 eves; 10. Gile Paraszka 60 eves; 11. Rostfls •ndrâs
21 eves; 12. Bancsi Mihalyne 38 eves; 13. Kovacs Gyorgy 30 eves; 14. Krisan T6gyer
20 eves; 15. Rostas Fl6ri 15 eves; 16. Dragos Juon 50 eves; 17. Paskola Gligor 26
eves; 18. "Gile Floara 30 eves; 19. Bucs T6gyer lui Gabor 42 eves; 20. Tole Maruca
40 eves; 21. Tole Măria 46 eves; 22. Szur Mihaly 54 eves; 23. Potra Peter T6gyere
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~1; eves;· 24. Bacs Jănosne 40 eves; 25. Gile Gabor 56 eves; 26. Gile Miti;u 29 eve~;

:!7. Gile Fl6ri Potri 65 eves; 28. Rostas Ilona 25 eves; 29. Rusz Gâbor 60 eves; 30.
<:ilP Mitru 29 cves; 31. Gile Peter Flora 15 eves; 32. Kile Peter Gyorgye 36 eves; 33.
Szur Gyorgy 18 eves; 34. Rusz Gyorgy 25 eves hosszuasz6i sziiletesli es lakosok ell1!n, a B{ilntetO)t(orveny)k{Clnyv) 155. §-ba i.itkoz6 es e szakasz szerint minosU16
li'1zadas blintette miatt a B{i.intet6) P{errendtartăs) 105 §-a alapjăn a vizsgalatot elr„ndelem.
Indokolas:
A nyomozas adatai alapjan beigazolhat6nak mutatkozik az a vad, hogy nevez1•ttek tagjai voltak azon csoportnak, amely 1918. evi november h6 5-en Szilâgy"omly6n a hatArban a Weiberger Kălman gazdasăgab61 47 d{a)r{a)b szarvasmarluit cs 270 d {a) r(a) b juhot elhajtottak, ez a cselekmeny a rendelkezi:i reszben koriHirt
l>U.ntett megallapitasara alkalmas, tehat miatta biinvadi eljarasnak van helye es a
vizsgalat elrendeleset az erre jogosult vadl6 a B(i.intet6) P{errendtartăs) 103. §. 2.
pontja alapjan inditvănyozta is.
Ennelfogva a vizsgalatot a B{i.intetO) P(errendtartăs} 1. es 103. §-ai alapjăn
d kellett renr:lelni.

Zilah, 1920. cvi julius h6 22-Cn.
Dr. Szilagyi Lajos, s.k.
vizsgâl6bir6

A k.iadmany hiteleill
s(eged)hiv(atali) tisztv{i.sel6)
(fără semnătură)

Arh. Slat.

Sălaj,

Tribunalul. judelului

Sălaj,

do•. nr. 310/1919.

Traducere
Hegatul România
Tribunalul Zalău
Nr. V. 310/1 - 1919
SENTINŢA

In cauza

penală pornită
răzvrătire, în urma

contra lui Petru Ghile şi a complicilor săi pentru
<Timă de
propunerii Procuraturii de Stat nr. 657/1919, ordon
<"<'rcetarea cazului pe baza art. 105 din Procedura Penală, pentru crimă de răzv.ră1ire cletl'rminată de art. 155 din Codul Penal, contra următorilor cetăţeni aflaţi
in libertate născuţi şi domiciliaţi în Huseni: 1. Petru Ghile, 36 de ani; 2. Nicolae
l'otraş, 23 de ani; 3. Nicoa:le Rostaş, 45 de ani; 4. Ioan Baci, 22 de ani; 5. Adam
Host'aş, 36 de ani; 6. Ştefan Kanalas, 42 de ani; 7. Gavril Sîrca, 40 de ani; 8. Petru Ghile, 15 ani; 9. Petru Potra, 56 de ani; 10. Parasca Ghile, 60 de ani; 11. An1lrei Rostaş, 21 de ani, 12. soţia lui Mihai Bamsi, 38 de ani; 13. Kovacs Gyorgy,
:io de ani; 14. Teodor Crişan, 20 de ani; 15. Florica Rostaş, 15 ani; 16. Ioan Dr'agoş,
:,o de ani; 17. Gligore Paşcalău, 26 de ani; 18. Floarea Ghile, 36 de ani; 19. Teodor
Buci 1. Gavril, 42 de ani; 20. Maruşca Tole, 40 de ani; 21. Maria Tole, 46 de ani;
~2. Mihai Sur, 54 de ani; 23. Petru Patra al lui Teodor, 56 de ani; 24. soţia lui
Ioan Baci, 40 de ani; 25. Gavril Ghil<", 56 de ani; 26. Mitru Ghile, 29 de ani; 27.
Florica Ghile a lui Petru, 65 de ·ani; 28. Ileana Rostaş, 25 de ani; 29. Gavril Rus,
li1J de ani; 30. Mitru Ghile, 29 de ani; 31. Petru Ghile 1. Flora, 15 ani; 32. Petru
(:!Jile al lui Gheorghe, 36 de ani; 3:J. Gheorghe Sur, 18 ani; 34. Gheorghe Rus,
~~J de ani.

Motivele
PP baza datelor cercetării existente pînă acuma pare dovedit faptul că nuparte din acel grup care, la 5 noiembrie 1918, au minat de pe moşia
lui Weinberger Kalmăn din hotarul Şimleului Silvaniei 47 de vite şi 270 buc. de
miţii făceau

37 - Acla Mvsei Porolissensis -

voi. XU/1988
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deseorisă în partea de dispUnf'Tf',
deci poate să aibă loc procedura penal.ii, iar cercetarea ·a fost propusă de c.iitre
ac·llzatorul în drept pe baza art. 103, pct. 2 din Procedura Penală.
.
Prin urmare trebuia să ordon tercetarea cazului conform art. 1 şi 103 tlin
Procedur·a Penalii.

oi. Pr baza acestui act se poate dovedi erima

Zală\!,

la 22 iulie 1920

Dr. Szilâgyi Lajos m. p.
judecător de instrucţie
Pentru conformitate
L. S.
funcţionarul

(indeS<'ifrabil)
serviC'iului auxiliar

71.

Anul 1918 plnă spre toamnă a fost norocos armelor germane şi aliatelor salf'.
România era ocupată şi jefuită total de oaste·a gen(eralului) Mackensen, ungurii
însufleţiţi de succesul armelor şi revoluţia din Rusia, deşi am sîngerat 'ii noi pe
fronturi şi am făcut jertfe crunte materiale ca răsplată ne-au închis 400 şcoli
~i au adus moartea v.ieţiî naţiona'le. Luptele de lia Pi.ave, pe frontul Itaiic·i ~i
de la Verdun şi Salonic însă au schimbat norocul, armata atl8tro-ungară de pe
toate fronturile demobilizînd de bună voie s-a fmprăştiat acasă· zdrobită, şi sosind
şi prizonierii cu idei bolşevice din Husia, în 4 nov(embrie), a erupt in ţ'ară revoluţia, !M!U început furturile, omorurHe şi jafurile, cărona Ie-au putlllt pune capăt
numai gărzile înfiinţate de consiliile naţionale judeţene şi comunale iniţiate dr
un Consiliu Român sub prezidiul Dr. Ştefan C. Pop, Iuliu Maniu etc. din Araci,
care pregătind lumea românească - 'a fost factorul adunării de la Alba Iulia difl
1 Dec(embrie) 1918 - cel mai strălucit act istoric după veacuri grele pentru vici\a
noastră naţională şi a unirii românilor, şi acolo alegindu-se in Consiliu Dirigent
cu sediul la Sibiu, ne-am scăpat de sub stăpinirPa ungurească - avînd şi ·aici în
rîndul prin Blajul cu energicul naţionalist-vicar capitular Ilustr() Sa dr. Vasile
Suciu căruia U revine meritul începerii dezarmării unguril-0r şi imperiul ro:alânilor de la Alba Iulia.
Cu revoluţia suferita(u) mult şi satele noastre, şi preoţii şi mirenii mai fruntaşi, dar fiind azi dezrobiţi cu toţii de jugul unguresc, vom uita rătăcirile revoluţionarilor care nici pe noi nu ne-au cruţat, deşi viaţa întreagă am lucrat pentru
dezrobirea lui mai ;vîrtos noi preoţii. Domnului să ne rugăm!
După adunaTea memorabilă din 1 Dec(embrie) 1918 de Ja Alba Iulia, Ia C'are
şi din S(în)georgiu de Meseş a luat parte păr(intele) protopop Vasile Pop cu
Ilie Puie cantor, Vasile Negran (a) spoielarului şi Niculae Puie, Petru Uteştilor
- şi unde s-a !Proclamat unirea Ardealului cu vechiul Regat, b'andele secuil'$ti
incepînd a pune teroare (in) satele româneşti, - în ian(uarie) după multe spaime ~i alărmi sosind chiar dnd np aşteptam de atac ):.)e (la) bandele de peste l\frseş sosind subloc(otenentul) Victor Teodorescu din Reg(imentul) ID Pum·a C'U
o patrulă în Buciumi (după Boboteaz<i) şi dind salve, am început a (ne) înviora,
a ne scoate din gropi avutul ascuns şi a absta de la refugiare, căci apoi la citeva
zile sosi de ajutor un bat'alion şi din Reg(imentul) 24 Tecuci, şi artilerie, şi ostaşii aceştia ţinînd pază la Meseş declarată de linie demarcaţională, armata
română din regimentele mai sus citate 3 luni de zile ţinînd în respect ~i foc
P«'
linia Bologa-Hodiş-Greabăn, Poic, Meseş-Zalău etc. staţionate cu cai ~i tjnuri
în ca~ele noastre, numai pe 16 apr(ilie) 1919 dimineaţa primind ordin df' î&aintal'e, cu vitejia lor în timp de 2 săptămîni au ajuns la Tisa alungind banTIP ~i
supunînd teritoriul declar·at de :rupt de la Ungaria prin proclamaţia de la Alba
Iulia, - şi urmînd după multe suferinţe şi dezrobirea satelor noastre, trăim lib0ri
în ţară lioeră - prin unirea tuturor românilor sub acelaşi scf'ptru, fiind foriC'iţi
azi a ne vedea visul de veacuri deplin înfăptuit.
Ofiţeri ai armatei române cc au stat aici ln
,i'an(uarie) - ;:1pr(ilie 1919) ;iu
fost colonelul Brăiliţii, maiorii Dariu Rădulescu, Crăciuncscu, Haralambescu, ci1pitan Zairivescu, locotenenţii Budupoet, Ilie Nechifor, Postăvar, Sprinceană, ~11b-
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loc(otenentii) Emi:l Fulga, Jipa, M'ĂlăilPscu - artilerist, Dafa Olteanul - artilerist, Lazaride, Micul Şerban etc. tăţi bărbaţi bravi şi fruntaşi la osta~i viteji şi
pătrunşi de devotament pentru înfăptuirea unirii românilor dr pretutindeni cu
"cumpa-le mamă Patria: vechiul Regat. D(umne)zeu să proteagă pe rege !;ii armata sa de a vedea pusă România .întregită pe tPmelii pe veci statornic·P. Domnului să ne rugăm!
·
Vasile Pop
păr(inte)-protopop

l\1h Stat. S41•j. fond Parohia greco·calollc4 Singeorgiu de

Mese>ş,

dos. 8, I. Z9-29v.

1"!.. IOAN Dli:LF,U

/i'raqmente din însemn4ri zilnice făcut!'! în foga condeiului
.
(19!41-1919)
... şi nu se putea să mei stăm în ,casele noastre din Şimleu ...
St> afla.se anume că fratele nostru trecu cu Voluntarii din Rusi'e la armata
română. Ga7..ete din Iaşi cari descriau primirea delirantă a celui dintii batalion
in frunte cu dr. Victor Deleu căzură în miinile austro-ungurilor. O scrisoare hanJ.lă cfe la un prieten auditor ne vestea şi avertiza că în curînd va incepe ancheta
~i se va sechestra de către stat averea familiei, mătuindu-ne ca să o lichidăm î•
<'l'a mai mare grabă.
Ne• vîndurăm dar, cu pagubă, cum puturăm, casele şi predarăm biroul advo"aţial lui dr. Iuliu Mureşan care preia actele cu vorbele: „deşi ştiu ce s-a intimplat, mie nu mi-e frică ci preiau cancelaria şi vă stau bucuros în ajutor".
Ancheta. într-adevăr s-a ordonat incredinţindu-se cu executarea advocatlll
•lin loc dr. N ... care atunci era la Curtea Marţială din Cluj şi care din hipel"Zel
'au cum îmi spu...e dr. Z. . . „pentru ca să-şi facă reclamă în Cluj" alarmă întreg
oraşul şi împrejurimea, terorizlnd lumea.
Eram stigmatizaţi de „familie :ele trădători" fapt care îşi 'avu ca urmare că,
după vinderea caselor, în întreg oraşul nu ne-am căpătat locuinţă nici la români.
Ca să nu stăm pe stradă ne hotărim să ne .retragem tn Fericei, comună ved nă spre răsărit de la Şimleu unde ne oferi scut bătrîna casă n·atală, aşezată linl(ii şosea, ,nelocuită de vreo zece ani de nimenea. li făcurăm în pripă o drest1ră pe
dinăuntru, ii cirpirăm geamurile sparte cu hîrtie groasă şi ne mutarăm în ea:
mama, sora cu trei copii şi eu.
Camera mai Luminoasă, din cele p·atru, cu o fereastră spre şosea, ca să pot
ob-..erva mişcarea, o aranjăm de şcoală în care aveam să instruez patru nepoate
~i un nepot de surori, din diferite clase, de la clas·a intîia primară pînă la a doua
dL• liceu;
Bine prevăzuţi cu cărţi didactice şi cu .o destul de aleasă bibliotecă, ne aşe1;îm pe muncă, ca „fraţii să nu ne găsească analfabeţi" şi zburau din început ziIPlc una după alta cu rolos.
Primejdia însă pindeşte din locuri 'ascunse. Cînd ne crezurăm fericiţi de
•·a ne apăru în chip de grozavă boală. 1ln comună se răspîndi gripa spaniolă şi
un fel de tifos care secera cite două-trei victime la zi printre femeile tinere, de se
1111.(rozise satul. Se îmbolnăviră şi surorile mele, Sabina şi apoi Cornelia ,şi ne
11111„ninţa în tot momentul grozav·a nenorocire de a le pierde. Chemarăm telegrafic
111• doctorul Haţieganu de la Cluj care le scăpă ca prin minune de la moarte oprind
lol atunci· şi răspîndirea boalei şi mortalitatea în comună.
Intre acestea sosi şi cumnatul Nicdlae Munthi:u de pe front, chemat telegralw.
După nori veni însă senin. Revoluţia rupse şi ultima stavilă care ne întîrzia
ro•alizarea idealului. Formarea gărzilor naţionale ne dădea o bucuroasă ocupaţie
apoi pregătirea la Alba Iulia.
Oh, acea călătorie minunată în vagoane fără ferestre, fără loc de şezut şi tolu~i atit de fericită, pur'tînd tricolorul la piept şi la
pălărie! Cine ar putea să de-

"t

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

580

·c. Grad

-

D. E. Goron -

E. Wagner

cu acel entuziasm sfint şi dor ·împlinit, între fraţi, priece se despărţiră cu acelaşi gînd şi se întîlniră la acee·aşi ţintă? Uitarăm de foame şi de sete, somn şi oboseală. O îmbrăţişare ~i un.
înot în unde de fericire fu aC(...-a adunare!

scrie acea Întilnire
teni şi tovarăşi de

fericită
luptă,

Toate fericirile însă trebuie plătite cu suferinţe, înainte sau clupă.
Armata română, care venea după noi la reîntoarcere, se opri la culmea MP. seşului, la „linia demarcaţională" şi noi, ceşti de dinco·ace, am rămas expuşi sau
. cum spusei, trebuia să plătim bucuria de ieri şi anticipaţie pentru cea de mîin1'.
lncepînd cu ziua de Anul Nou pînă la Florii (însemnările din acest intPrval
se vor publica altădată) a urmat un întreg calvar pentru care însă ne-a r[1splătit
Săptămîna Mare.
De agitaţie în săptămîna aceasta nu mai putui însemna în jurnal momPn1eleca pînă aici. Abia cîteV'a frînturi mi-au rămas aruncate în fuga condeiului.
Luni, secuii îşi poartă muniţii pe front. Românii îşi citesc manifestele primite sîmbă1:a trecut<'i din aeroplanul românesc ce trecu deasupra noastră· ·şi sînt
cu încredere: nici pe unul nu-l pot momi sau sili ungurii ca să intre în bandPIP
lor, deşi îi ameninţă cu moartea. Nepoţi -de-ai mei liceeni şi unul din şcoala dec·adeţi, cu flăcăi din sat, înarmaţi cu puşti de vinat, se ascund in păduri unde stau
pînă noaptea ca dimineaţa următoare iar să se ducă. Un fel de haiducie.
Marţi se aud bubuituri de tun de la Criş la valea Zalăului ce nu contenesc.
Miercuri dimineaţa e fierbere mare intre ungurimea din sat. Peste noapte
le.veni aviz că român·ii le-au rupt f.rorutu'l la Ţig1a'ni.
La· orele opt dimineaţa merge Regimentul 24 de secui' din $1mleu spre front,
de astă dată fără obişnuitele zbierături. Nu se pot duce jnsă <lecit pină la capă
tul satului nostru, unde vedem că se .'împart pe coastele colin'elor Orbou. Tunurile lor sint retrase în hot'arul Periceiului în pădurea ce se vede bine ,de la noi.
Se dă ordin ca vitele să fie adunate din cimp acasă.
Incepe un foc de mitraliere de care aveau secuii numeroase şi din rele trei
tunuri ce le mai- funcţionează. ·Urmărim din fereastră lupta. Românii sînt veniţi
pJnă în Deleni (citeva· case deasupra comunei Pericei) unde se ciO<'nesc cu ,seC"Uii.
Acum mai merg vreo optzeci de gardişti roşii, adunătură din Şimleu în ajutorul
secuilor.• Sînt însă bătuţi. Pe la pntru ore după prînz începe rechiziţionarea de>"
trăsuri şi fuga ungurilor. Ieşim afară să observăm mai bine. Trec care luate ru
de-a sila. Românii îmi trag cu ochiul, ungurii îmi dau bună ,seara contra obicc•iurilor lor. Toate semne bune ... :
Tunurile şi mitralierele încetară. Inimile ni se umplură de nădejde dulc~
dar ,Şi de groaza nopţii. Ce vor face ungurii în retragere? lşi vor împlini ameninţările? Toată sea~ şi noaptea trec pe şosea ,fugind spre Şimleu.
Mă simt foarte obosit şi mă ~ulc deodată cu copiii, afară de Nicu pe care ir
las ca să urmăre·ască de la geamul uşii .ce dă spre şosea, retragerea ungurilor.
De acolo ne strigă drăguţul: „Acum merg carele cu muniţii, acuma culineic'.
tunurile etc.". Nu mai încape îndoială, zic, că sint bătuţi şi fug. Ce fericită Pra
wama'
De la orele zece mă scol !;ii eu şi stau de strajă în locul lui Nicu. Şoseaua
e plină de oameni din sat ce-şi aşte'aptă pe ai lor şi alţii gata pachetaţi. Se 'duc
din sat şi cei ce se simt mai vinovaţi. O huruială noaptea întreagă. Năpăstuiţi însfr
nu sîntem. Doar o lampă ne cere unul, pe care le-o dau bucuros să-şi vadi'1 calea.
Joia mare. Dimineaţă ne sculăm la şase ore. E un senin splendid, aer liniştit.
tainic, dulce. Nici o mişcare pe şosea.
Mă ;uit pe toate coastele de nu voi vec!Pa vreo mişcare'. Săknii îşi scot vit<'l~
la cîmp, dar acum nu pe a domnilor unguri.
lntre orele şapte şi opt trec în grabă mare pe Ungă noi o companie dP liitralierişti secui. Comandantul lor, mă salut;\ şi apoi înjură grozav pe tovar[1~ii
lui care l-au lăsat în Deleni fără să-l avizeze despre retragere şi era eît pe ;wi
să-l prindă românii. 11 ispitesc, dacă vor să reziste, la ce îmi răspunde di-i imposibil să se poată opri undeva dacă n-au putut să steie pe poziţiile de mai înainte.
Acum îmi trece .bănuiala că ·ar fi rămas pe aici trupe de-ale lor.
Aflu însă de la nişte fete dP ungur. ce vorbeau în gura mare venind pP drumul dl· la Şimleu pînt1 unde îşi pPtrecusPrii fraţii şi prietenii, că ungurii s-au a~c·
zat pe înălţimile Pupoşului şi pe Măgură. Mai tîrziu ceva, vine şi o româncă, ce
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fuseSP cu lapte în Şimleu şi scăpînd pe căi laterale de acolo, îmi spune că srcuii
nu lasă pe nimenea să iasă din oraş. Cunoscind bine locurile (topografia), mi-am
putut închipui exact punctele de unde vreau să ia secuii lupta.
l'e la orele nouă u·upele române ,sînt în capul satului. leşim cu toţii să-i întîmpinăm. S05eşte şi sora Cornelia cu familia. Vom fi în linia de bătaie dar nici
ccl ne pasa
Un vecin ungur cu glas .tremurător mă întreabă: „Ce va fi cu noi că vom fi
între două focuri" - „Aceea ce aţi dorit, ii răspund, v-am spus s<l vă aslimp[traţi!". Avea vecinul doi .feciori şi un ,ginere IÎntre secui.
lnainte de a sosi la şosea apare un soldat .frumos ca un arhanghel în minit
cu o grenată. Păşe·a majestos, .căutînd în . dreapta şi ·în stinga. Grăbim să-l oprim,
sii-1 avizăm despre primejdia din faţă. li fac semn .să steie, dar nu se opreşte, şi
tn'ce înainte. Pe cînd ajungem la şosea .soseşte şi avangarda după care se vede
venind grosul. Regimentului 15 Războieni. Le :stau 'în cale. Se opresc şi le spun
di ungurii vor să reziste de pe înălţimi şi .Je arăt cu mina.
- Nu-ii ninnica, îmi rfospund .soldaţii şi ofiţerdi care mă înconjoară într-o
C'lip[1, aşa vrem şi noi, ,să ne batem ca să nu zică, că am venit plimbînclu-ne.
Nouă nu ni frică de ei, doar asta ni-e meseria s;pun ofiţerii.
Sint condus la colonelul Iordăchescu căruia ii arăt şi-i rlrscriu poziţiilr uncie
pot fi aşe:ilaţi duşmanii. lndată dă ordin să SP forme:ae doufi trupe: una în Jlan:?ul
drept, alta în francul sting, .can• au înaint<tt tot pe culmi căzindu-le în coaste
duşmanilor. Flancul drept
1-a condus un ofiţer înalt, brunet, chipeş rarf' striga:
„asta ni-e meseria să ne batem. Noi vrem pe ardeleni să-i aşezăm pe moşia lor
stăµîni şi apoi mergem acasă".
Se aduna ·lume·a fericită şi saluta armata română.
So.'>eşte Şi artileria. Un ofiţer de artilerie cercetează ga!opind locul şi îndat<i
trec patru tunuri pe livada din stînga. Intre ofiţeri fac cunoştinţă cu locotenentul
Creţu de la intendenţă care îndată mă întreabă dacă nu cumva runoştcam pe
doamna Munthiu care se află refugiată aici in comuna Poptelec. li prezint copii
care erau în jurul meu cu sora CornP!ia. Ce bucurie pe familia intreag[1 care pină
in momPntul acesta o singură îngrijorare avea că sor·a Sabina nu va pute-a suporta grozava durere de mamă de a fi despărţită de copii prin frontul ce Sf' formase în ianuarie, deci mai bine de trei luni, între noi şi dînsa în timp ce îl rercetă pe cumnatul meu în Sibiu. Pînă cinci se formează trupele pentru înaintare
ne ducem ac·asă unde mama pune masa. Copiii cîntă la pian şi cu vocea „Deş
teaptă-te române". li ,spui că ne pregătisem noi să-i primim frumos, dar au venit
ungurii peste noi !ii ne-au .zădărnicit planurile.
- „Nu-i nimic. ·De-acum aţi scăpat pe veci de ei iar nouă nr mai piare aşa
că ne-au primit ungurii căci măcar nu vor zice că am ,venit ca în Bulgari'a" îmi
:·t1s,,unde.
Vin şi alţi ofiţeri între care medic maior cir. P. Nedelcu Bucureşti, m<>clic
m;.iior dr. Nicolae Be'cean, locotenentul Sîngeorzan, sublocotenentul G. Gheorghiu
din lWgunentul 15 infanterie Piatra Neamţ, maiorul Ionescu şi alţii.
]'l;p aşezăm la m'asa plisă pe terasă „ca să vedem şi lupta". Pun pe masă cutia cu ţigări Havanna, rele mai fine ţigări ce erau în Austro-Ungaria, pe care o
]Y.:istrasem de cinci ani cu propusul ra să o ofer ofiţerului român pe care-l intîlnesc mai întii.
Locotenentul Creţu plecă cu trăsura indărăpt la Poptelec ca să-şi împlinească promisiunea <le a duce veste surorii mele Sabina inelată ce ne va găsi şi clP a o
aduce acasă.
Vin mereu alţi ofiţeri. Ii invitiim mereu pe toţi ofiţerii care se apropie clP casa
noastri1 ~i-i ospătăm.
Vin şi tunarii în goană· şi aşeazii altă baterie în preajma casPi noastre>.
Acuma copilele I<' tr'imit<'m ~·a pi•an s[1 cdnte, CTra şi un pretrxt ca s[1 nu li se
alterc>zc auzul, iar copiii Niculiţă şi Artur stau încl<lrăptul tunurilor şi rară în intcrv·ale tunarilor vin. Trag tunarii douăsprPzece ghiulele, perindîndu-se cu cd din
~tînga ~ost'lei.

Copilele cint<i. Noi închinăm la mas<'\ pentru regele tuturor românilor ~i armata romârnl strigînd clin toatti inima: „Tr[iiască România MarP!" care iatr1 se
întindea şi rotungc>a înaintra ochilor noştri cuprinzîndu-ne la sinu-i !ii pe noi care
ne-am nt1sC"ut cu dorul de a triai între hotarele ei.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C. Grad -

582

D. E. Goron -

E. Wagner

„N-am mai avut aşa de interesantă luptă!" exclamă ofiţerii şi soldaţii
<'an\ pe rind, se ridică şi lrPC' cu trupek înainte iar cei din urmă,
sanilarii, ~i faC' rapoartele, inregistrind în luptele de ieri C'a pierdere rPgretat;i de toţi, un plutonier căzut în hotarul l'eriC'eiului.
Surprinşi pe cele două flancuri ce le căzură în coastii C'U mitraliere şi goniţi de artileria care trăgc>a în poziţiile lor (arară <IP o singură ghiulea căzută în
piaţă lîng[1 biserica română) ungurii o luară la fugă, fără să fi putut face vreo
stricăciunt\ iar spre seară tunarii
noştri primesc ordin să intre în oraş.
Sintem trc>cuţi peste orice prirnejdiP, •SC'<'ipaţi de oriei:> ,grijă. Mare este voia
Ta, Doamne! FăC'UŞi să ne vedem împlinirea visului chiar în casa narală unde el
ni se arătă mai intîi ascultind ,istorisirile moşului Iacob Deleu şi a bunicei despre luptle{e lui din 1848 şi &spr!" război'Ul din 18'7't, di:> la care bunica abia H putu
reţine să nu ia parte deşi ,avea peste şaptezeci de ani.
N\I oricine poate să Jnţelpagă fericirua ce era in ~cea casă bătrînă, cu g'l'b111.urile cîrpite şi ograda neîmprejmuită, în riua de Joia Mare a anului 1919...
aaz„la d„ Du„inicd,

Şimleu

Sih•u1ie1, ar. JI fi Jl d.ia 5 ,; 12 1.ugu•l 19ll.

7'.l.

ISTORICUL UNUI MONUMENT

1920
ln cîmilirlll românesc din Jibou, Intre

cruciuliţe
de ll"11ln şi modeste pietre funerare, se înalţă un obelisc masiv, cu dimensiuni impunătoare, purtind pe
două tăbliţli! de marmură, fixate pe el, următoarele inscripţii:

Mort pentr11 Infăptufrea
Rolll.âniei - Miari
&-rgent Ilie Popa
din Reg. 15 InOant.
Pe dmpul de onoare
l!H9

Ridkat prin
Dr. Aureliu Heko
fostul comandant al gărzilor naţionale
dia Jibou şi jur, cu concursul tineretului
de la satt•
Hl20

Aceste inscripţit, fără alt coment·ariu, spun destul trecătorului, care, grăbit,
numai pentru o clipă în .faţa lor.
Nu satisface însă pe unul mai .adinc scrutător, care vede în ele o filă izolată
clin c·artea istoriei marilor prefaceri naţionale de atunC'i şi ar dori lămuriri. Ac~
tuia îi pot fi de folos cele cP urmează:
După cum ştim, în toamna anului 1918, monarhia austro-ungară, înfrintă
în rf1zboi, s-a prăbuşit. Graniţele ei nefireşti, păzite cu atîta străşnicie de vulturul cu două capete, timp de peste şapte secole, s-au desfiinţat. Naţiunile domi- 1
nante, cea germană în .Austria şi cea maghiară în Ungaria, peste noapte au de-'
Tenit minorităţi etnice infime în provinciile şi regiunile locuite în mase compacte
de neamuri subjugate: cehi, polonpzi, italif'ni, croaţi, slavoni în Imperiul Ha~
burgic, - români, sîrbi, slovaci în Regatul Sfintului Ştefan, care toate s-au declarat naţiuni libere, cu dreptul dP a-şi dirigui singure soarta, sub forma de state
independenlt', sau prin unire cu fraţii lor de sînge de peste ,hotare.
Prăbuşirea militarii, politicit şi socială a atras după sine, în mod firesc, destritmarea tuturor instituţiilor şi C'adrelor, care formau pilaştrii susţinători ai dualismului austro-ungar, iar locul lor l-au preluat în Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş acele organizaţii revoluţionare ,populare, care s-au înscris în analele epocii
de prefacere de atunci sub numirea de Consilii şi Gărzi Naţionale populare Ho-

se

opreşte
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mâneşti. Aceste organizaţii, inspirate de revoluţia rusească din Octombrie 1917, au
fiinţă pe teritoriul Ardealului în mijlocul unui haos de ni>descris, imediat
după declaraţia istorică f[1cută în Parlamentul din Budapesta la octombrie 18 de
deputatul român AIPX. Vaida-Voievod, prin care românii din Ardeal şi anexde
lui, se rup de Uni;:aria pentru a se uni cu fraţii lor din vechiul Regat.
Soldaţii români dP pe toate fronturile au considerat declaraţia ca semnal ele
luptă pentru eliberarea lor de sub jugul străin. Ca urmare, şi-au pitrăsit unităţile
şi înarmaţi cum erau, sfidîn<l orice pericol şi jertf<i, au luat-o razn·a spre VPtrP!e
lor. Acasă, găsindu-şi căminele devastate, gospodăriile părăginite, familiilP in
zdrenţe, fără hrană şi foc în faţa ierni!i, au dat năvală la tot ce putea s1i IP ·acopere nevoile: magazii, grînare, grajduri cu vite, păduri şi alte multe, necesare
pentru trni. Fiind totul în descompunere nu exista nimic ce să le opună rezis-

luat

tenţă.

Organele oficialităţii în faţa dezastrului şi-au părăsit posturile. Mulţi dP frica
răfuielilor de către cei nedreptăţiţi s-au refugiat fără urmă, lăsînd totul pradă
devastării, iar jandarmeria demoralizată, ocolind şi refuzînd orice amestec,
s-a
mărginit doar . I.a apărare·a lor pur personală. Bineînţeles cii CPi mai loviţi
ele
această situaţie erau marii moşieri, străini .ca limbă, lege şi sînge de masa populaţiei, în plină agitaţie. In
disperarea lor aceştia au cerut protecţia guvernului
republican din Bu<lapesia, care sesizîndu-se de cerere, în marc• grabă a trimis pentru restabil'irea ordinii pe valea Agrijului 'ii Almaşului un detaşament de solda\i
secui, intraţi ca mercenari în solda noului regim maghiar. Aceştia, înarmaţi
pînă-n dinţi, s-au năpustit asupra comunelor româneşti .dezorganizate, maltratînd,
schingiuind pe cei acuzaţi şi mai la urmă infundînd cu ei înehisoarea din Jibou
şi beciurile unor moşieri revanşarzi din unele localităţi.
Totul fermenta şi clocotea pe malurile Someşului, Almaşului şi Agrijului,
numai Jiboul îşi păstl'ase oarecum calmul, organizîndu-şi autoapărarea prin o
gardă comunală bine înarmată, ce acţiona clupă directivele unor oameni cu tact
şi prevedere, din sinul .Sfatului Popular Maghiar din loc.
Asta era situaţia în Jibou şi jur, cînd în ziua de 10 noiembrie primisem o
în garnizoana din Deva, unde acţionam ca şi comandantul uneia din
cele paitru secţi;i. ale Şcolii specialJ.e de mitraliere de racolo, ca oiliţPr, cu ,gradul de
locotenent. La data telegramei şi în acest centru important de instrucţie militar;!
cu un efectiv de mai :multe n't.ii de soldaţi intrase germenul descompunerii. Disciplina de fier ce-l caracteriza, n-·a putut rezista nici ea spiritului revoluţionar al
vremii. Telegrama m-a chemat acasă prin fraze lapidare şi nispicate: „Vino imPdiat. Probleme importante iţi reclamă prezenţa. Din încredinţare Dr. Ghiurco".
Comandantul Şcolii, maiorul Mozer, care încerca cu disperare să reţină pe
loc, încă citva timp, cel puţin statul său major, ţinînd în mîna-i tremurîndă t<'legrama. m-a apostrofat dojenitor cu cuvintele lui Cezar: „Et tu mi fiii Brute!?" ~i
mi-a încuviinţat plecarea. Nu exista însă forţă în stare să mă reţină. Mă indemna la acţiune voce·a sîngelui.
Am plecat însoţit de ordonanţa mea devotată, Slavoca Gligore clin Rodna
VeclH', nepot vrednic de strămoşii lui grăniceri, care singur nu şi-a p<irăsit st;ipînul şi în condiţii aproape de neînvirv.;, uneori chiar cu riscul vieţii, în vagoane
distruse, alături de soldaţi răzvrătiţi - ·am ajuns în noaptea de 12 noiembrie la
căminUI părăsit, după o absenţă mai bine de patru ani, petrecuţi în privaţiuni
şi lupte singeroase pl' trei fronturi, în slujba unor idealuri străin!' ...
Venirea mPa era aşteptată C'U nerăbdare ~i era dt se poate de nc•c·psari1.
Masele româneşti 'ale acestui ţinut, ,C'are secole de-a rîndul forma obiPd dl' litigiu între principii Ardealului ~i n•gii Ungariei (numit „Partes Adnc•xae"), simţeau npr·p~itatea unei organizaţii serioase, pentru a putea face faţă cu suc·c·Ps eerin\elor impuse de evenimentl'le ce se conturau vertiginos pe ecranul politic intPrn
telegramă

~~

pxtern.

Adev;'t1 at, ci1 cîţiva frunta'ii înfirip·aseră înaintea sosirii nwl<', în unei<' comune, un f Pl de· organizaţii locailnice, ,din motive de securitate, acPs\P<J ins;i fftră
nici o coC'ziune între L•le, lipsite dP directivP practice, fără subordonarP und autorităţi cPnti ale, nu corespundeau ţelului pentru care luasPr<l fiinţ<i. S-a impus
deci constituirea unei organizaţii <'entr'ale, cu suficientă gravitatP morală, carC',
pe un teritoriul . delimitat de consideraţii geografice şi de realităţi etnicP, să poatf'1
satisface, în mod provizoriu, dar pe timp nedeterminat. nevoile esenţiale ale viP\ii,
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SC'oasP din făgaşul ei norm.al. Jn acest scop a fost convocată, sub semnăturile dr.
LadiSilau Ghiurco, Teofil Dragomir, Emeoric Pop, dr. Ioan Bozac şi dr. Aurel Hetco,
pe ziua de 15 noiembrie 1918·, o mare adunare populară dP constituire. Chemarea
lansată de aceşti conducători localnici ai poporului a pus în mişcare toată suflarea românească a ţinutului. Avocaţi, medici, preoţi, învăţători, cărturari de toate
categoriile, comercianţi, meseriaşi, soldaţi reîntorşi la vetrc, delegaţi ai Sfaturilor
comunale şi o masă imensă de ţărani din împrejurimi, cu drapele .şi lf1utari, au
sosit cum numai puteau, cu trenuri, ,căruţe, pe jos, c·a să fie de faţă la marele
l'«eniment de 0rganizare.
In această adunare de constituire a luat fiinţă, după discursuri şi dezbateri
insuf.leţite, Consiliul Naţional Român al plasei Jibou, sub preşedinţia avocatului
dr. Ladislau Ghiurco şi ·a fost aclamat ca organizator şi comandant al Gărzii
CPntrale şi al gărzilor comunah• din Jibou şi jur, avocatul-locotenent dr. Aureliu
Hetco. După constituire s-a format numaidecît un .Comitet de DirecţiP, ca organ
permanent de conducere, compus din dr. L. Ghiurco, T. Dragomir, şi dr. A. Hetco,
punîndu-li-sP la dispoziţie 3 secretar.i: Alex. Marcu - avocat stagiar, Gh. Petruca
student în litere şi Aurelian Drăgan - preot - funcţionar la Banca „Sălăjeana".
Comitetul şi-a repartizat lucrările 'in trei secţii:
Juridică .- condusă de dr. L. Ghiurcp
Economică condusă de T. Dragomir
Administrativă şi militară - condusă de dr. A. Hetco
An·s~ progr·am de conducere a reuşit, în timp relativ scurt, să alunge de pe
tP:·itoriuI său bandele teroriste, să reintroducă legalitatea în raporturile personale
şi materiale ale locuitorilor, să asigure integritatea bunurilor publice, să pună fn
funcţie normală mijloacele de comunicaţie, să restabilească convieţuirea· paşnică
între naţion·alităţile conlocuitoare şi, in general, să normalizeze mersul vieţii
cetăţeneşti, pină la· ocuparea .ţinutului de către armata regală română, care trecuse
deja Carpaţii.
Inaintarl'a însă mergea încet. Aşteptarea devenea din .zi în zi mai enerv'antă
şi situaţia din zi in zi mai primejdioasă pentru români prin faptul că adversarul
înlre timp începuse a se reculege.
Noul guvern republican al Ungariei ciopîrţite s-a form·at în 'Consemnul refacerii noilor hotare. In acest scop şi-a regrupat forţele armate şi a ordonat recrutări generale. Chiar şi pe teritoriul judeţului Sălaj s-au chemat cîteva contingenţe
sub arme, iar în Zalău colonelul Nagy Pâl a început, cu mare zel, formarea cadrelor pentru două divizii „secuieşti~ din rindurile ofiţerilor şi subofiţerilor ele
carieră, dezrădăcinaţi, şi din soldaţii secui refugiaţi din dosul liniei demarcaţionnle.
După adunarea de la Alba Iulia şi îndeosebi după eliberarea Clujului, guvernul maghiar, alarmat de încălcarea liniei demarcaţionale fixată pe curs.ul
Mureşului, a început să ia măsuri preventive, menite să împiedice încercarea
trupelor române de a înainta pe văile Someşului, Almaşului şi Agrijului spre
Sălaj 'ii Baia Mare. Astfel, în Zalău maiorul Gyurocsik a'itepta cu un batalion de
voluntari fanatici desfăşurarea evenimentelor, iar în Jibou a apărut, prin surprindere, cu destinaţie suspectă, un deta~ament republican, înarmat JJÎnă-n dinţi,
compus din 17 ofiţeri activi ';ii peste o sută de soldaţi. Apariţia acestora a produs
o nelinişte supăriitoare în rindurile populaţiei, care; in biserici şi adunări publice.
prPslasL· ln masă jmămînt de fidelitate Consiliului Dirigent şi regelui FerdinanLI
şi nrborase demonslraliv, însemnul Unirii, drapele naţionale pe biserici, şcoli" ':>i
prirMtrii
·
Consiliul Naţional din Jibou s-a sesizat de situaţie şi a căutat soluţii pentru
prevenirea primejdiei ameninţătoan~. Din mai multe sugestii, examinate în acest
scop, cea mai polrivită părea a Ii, redactarea unui mPmoriu către
Comandamentul "\rmatei Homâne din Cluj, în care să se solicite f'libPrarl'a cil mai ,t.;rabnic;a a acestu~ ţinut, foarte important pentru sit~aţia lui. geogra_fică_,_ st~·ategic~ >i
prin faptul ca d1·spum• de un noei de cale ferata, cu trei r.anuf1caţu„ ş1 de ş.,-t"
drumuri bine intreţinutl'. in acL•sl sc~ns s-a redactat apoi un memoriu, care mi s-a
înC'rl'dinţat subsemnatului, ca în calitate de vicl'preşedinte al Consiliului şi de
comandant al Gărzii Naţionale din Jibou şi jur, să-l pr"ezint gc•neralului Necukea,
în Cluj. Cu aceastii misiune delicatii, în mod discret, am luat drumul Clujului
în dim1m·aţa zilei de 10 ianuarie 1!:!19.
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In gara Gherla m-a aşteptat o marP şi emoţion'antă surpriză. Oraşul, în zorii
fu ocupat ele Armata Română. Un tren militar cu locomotiva spre
gata de plecare. Pe peron, puşti în piramidă îşi priveau stăpînii,
distribuiau piese ele schimb. Cuprins de o mare bucurie abia observasem, din geamul vagonUilui, pe preotul-profesor Mann Dumitru, care prin gesturi
agitate îmi face semn să m<l dau jos din tren. Lămurindu-l ·asupra scopului călă
toriei mele, m-a introdus într-un birou din clădirea gării, unde m-a prezentat
unui ori\Pr frumos şi distins, care era comandantul de brigadă Ioan (colonel cu
~tea), informîndu-1 asupra însărcinării ce o aveam.
Predîndu-i memoriul, destinat pentru gener'alul Neculcea din Cluj l-a citit
c·u marc atenţie, apoi mi l-a restituit zimbind cu cuvintele: „atunci d-1Je doctor,
voi avea plăcerea ca să vă am alături de mine, conform dorinţei dv. în trenul
ce ~teaptă să plece, pentru ocuparea Jiboului. Aşadar o şi mai mare surpriz<i.
Şi cei ul' 'acasă nu ştiau nimic ...
Am luat masa împreună la popota corpului ofiţeresc, într-una din sălile dl'
aşteptare, în sunetele vesele ale „Marşului Unirii\ cîntat din voce şi vioară de
doi lăutari militari, negri ca tăciuneile, marş ce nu mi se va şterge nicicînd din
memorie şi suflet:
aceleiaşi zile
Oej, aşteptia,
cărora li se

.,Treceţi batalioane române Carpaţii
Nainte c-u arme şi flori
V-aşteaptă iZbinda, v-aşteaptă şi fraţii
Cu armele la trecători ... !!"

La îmbarcarea trupelor am cerut ca să fie admis în tren şi Septimiu Drăgan,,
comerciant, care pornise din Jibou spre Cluj, în chestii pur personale şi care
afllnd de cele întîmplate, dorea să se reîntoarcă acum acasă.
ln conwartimentul generalului unde luasem loc, acesta mi-a confiat, că din
c8le patru companii, ce-i stau la dispoziţie, două vor fi debţircate în gara Jibou,
pentru ocuparea localităţii, iar cu restµl îşi va continua calea spre Baia Mare.
Rămăsesem atît de izbit de cele auzite, incit generalul m-a întrebat: „Ce v-a impresiunJt atît de mult?
- Presimţul dezastrului, ce ne ameninţă, d-le gener'al, dacă planul ocupaţiei
va fi astfel executat.
- „Cum aşa? Sînteţi prea sceptic, d-le doctor. Poate nu ştiţi, că, începind din
Carpaţi, ungurii fug de noi mîncînd pămîntul, fără curaj de împotrivire".
- Da, aşa a fost pînă acum. Să nu uitaţi însă, d-le general, că ne apropiem
de porţile Ungariei, porţi care în decursul veacurilor n-au putut fi trecute de
nimeni, fără sînge. Una dintre aceste porţi e Jibou!, pe valea Someşului, iar a
doua e Zalău!, la trecătoarea Meseşului. Am convingerea că aceste porţi vor fi
apărate de adversar cu disperare. Detaşamentul republic'an, semnalat în memoriul
nostru, probabil că are această destinaţie şi că e avangarda grosului trupelor din
Zalău. Ca ofiţer cu experienţă, cîştigată în război, pe teren, cred că se impune o
rnodificare esenţială priv•tur la executarea planului de ocupaţie.
Gl•1wralul ~;-a lf1s;c1t convins de argumentele mele şi l-a chemat PE! maiorul
Mărgăritescu din ~1partamentul vecin.
- D-le maior, la executarea operaţiunilor privitoare la ocuparea Jiboului, te
rog, să d'ai ascultare d..J.ui dr. Hetco, cunoscător al topografiei locale. D-ta, ca şi
n11nandant al batalionului porţi răspunderea executării!
Am trecut pe coridor cu maiorul şi după ce, în lipsă de hartă i-am schiţat
configuraţia terenului, posibilitatea mişcărilor, chiar şi în cazul de extremă nevoie, am pus la cale împreună cele crezute ca necesare. Adică: trupele nu vor
intra invagonate în gara Jibou, după cum prevedea planul iniţial, ci că trenul va
fi oprit, cu farurile stinse - Ia o depărtare de aproximativ trei kilometri, înainte
de Jibou, în halta Var. De aici înaintarea se va face prin marş asigurat de-a
lungul şoselei, cu o puternică avangardă în frunte şi sub protecţia unui lanţ întreg
de patrule la flancuri, fiind terenul accidentat şi vizibilitatea foarte redusă Planul
ocupării astfel modificat, a fost pus în executare întocmai.
!n no·aptea întunecoasă înaintarea trupelor pe şoseaua îngheţată şi a patrulelor pe cîmpul înzăpezit, era anevoioasă şi lentă. Un vint aspru, suflind din dos,
lmpiedlca desluşirea oricărui zgomot din faţă. Ajungind avangarda podul ce în-
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~oseaua peste albia Agrijului, o ~uier<-tlură stridt'nUi (sPmnal străin de noi)
descărcături ele armă (semnalul nostru) nc-·au avertizat, cii o patrulă înaa avangărzii a luat contact cu inamicul. Slopare momentană. Ordine scurte
11spre. Heducerea distanţelor între unităţi. Desft1~urarp rapidă în lini<' de tră

gători.

Inaintare încetinită, cu întreruperi şi tatonări, pinii la apariţia şovăielnică
a unor felinare mişcătoare, care sPrnnalau raza gării Jibou. J\u urmat dispoziţii
dp încercuire de la puncte bine fixate, apoi braţele s-au închis şi gara fusese
ocupată, fără rezistenţă ...
Ce s-·a întîmplat?
După cum s-a aflat ulterior, comandantul detaşamentului republican, prin
organele lui de informaţii, primind din Gherla date precise asupra efectivului trupelor româneşti şi a planului debarcării acestora în gara Jibou, s-a hotărît ca să
captureze trenul militar, în momentul sosirii 'lui în gară. Potrivit acestui plan ~i-a
postat soldaţii şi mitralierele în jurul gării, îngrădindu-se pentru orice eventualitate. cu o reţea întreagă de patrule, dintre care una supraveghea podul de peste
/\grij, la aproximativ 2 km distanţă de gară. Aceasta C'ra patrula care a semnalat
Îliamtarea trupelor româneşti, în formaţie de luptă, spre Jibou. lnşelaţi în socotelile lor, de a-i surprinde pc ai noştri, înainte sau în cursul debarcării lor din
tn•n, s-au crezut ei înşi~i atraşi în cursă şi pentru a preveni cazul de a li se tăia
calea de retragere, au şters-o sub scutul nopţii, în goană nebună, de-a lungul străzii
Traian, spre Zalău ...
Se susţinea că populaţia maghiară din Jibou, pusă în cunoştinţă asupra celor
ce era să se întimple în noaptea aceea, fatală pentru cauza lor, s-a zăvorit în
case, fără a "aprinde lumina şi au aşteptat, complet îmbrăcată, desfăşurarea lucrurilor.
Astfel a fost ocupat Jibou!, fără vărsare de sînge, iar cele două companii eliberatoare au fost încredinţate tînărului dar energicului comandant, sublocot. fon
Luca şi ajutorului său sublocot. Stoinescu. (ln amintirea acestui eveniment drumul
ce ·azi e numit „al Zalăului" a primit numirea oficială de „str. Sublocot. I. Luca",
numire care mai tîrziu a fost neglijată.) Restul batalionului, împreună cu generalul
Ioan, după executarea planului de eliberare şi-a continuat drumul, creator de istorie, spre Baia Mare. Iar dis de dimine·aţă, cînd cetăţenii şi-au deschis porţile,
pe străzile Jiboului, eliberat pentru unii, ocupat pentru alţii, circulau patrule
mixte de soldaţi şi gardişti români.
In ziua de 11 ianuarie, deci chiar in marea zi a eliberării, cam pe la orele
10 a.m. membrii Comitetului de Direcţie al Consiliului Naţional, împreună cu slt.
Luca ne găseam în saila de şedinţe a Băncii „Sălăjeana", discutind măsurile neces·are pentru cazarea şi alimentarea soldaţilor, cind sentinela de la poartă ne-a
anunţat că doi ofiţeri maghiari, legaţi la ochi cu batiste albe, au sosit într-o tră
sură şi cer ca să fie conduşi în faţa comandantului trupelor regale române.
După escortarea lor in sala de şedinţă, cei doi locotenenţi s-·au legitimat în
calitate de parlamentari ai Comandamentului trupelor maghiare din Zalău şi au
pn•dat sit.-ului Luca o hirtie ce conţinea următorul
ULTIMAT:
Comand. Trupelor republicane maghiare din Zalău
cutre Comand. Trupelor regale române din Jibou.

,Comandantul trupelor regale române, care azi noapte a ocupait Jibou! este
invitat de noi ca în termen de 4 (PMru ore), socoti·te de la primirea prezentei, să
evacueze localitatea, căci în cazul contrar Forţele armate republicane r..:.;aghiiv-e
din Zalău se vor considera în stare de război cu Trupele regale române ocupante din
Jibou.
ln numele Comandantwui maghiar republican
Maior: Gyurocsik s.s.
Faţă de parlamentarii noştri
ţional, privitor la parlamentari".
După predarea documentului

cerem tratamentul

prevăzut

în Codul Interna-

parlamentarii au cerut fixarea, de comun acord,
a timpului, de la care vor fi socotite cele patru ore, fixate pentru evacuarea Jiboului. Parlamentarii apoi au fost conduşi în camera vecină, unde în mod cav·aleresc au fost poftiţi să ia loc punîndu-li-se la dispoziţie lectură şi ţigări.
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In sinul Consiliului nostru a urmat o consfătuire foarte agitată.
Slt.-ul Luca, cu elan tineresc lăudabiJ, a decl"arat că primeştf' provocarea şi
nu se retrage fără luptă. Părerile celorlalţi erau cit se poate de diferite şi contradictorii. Unul credea că e nevoie să sp ceară prelungirea termenului, altul, că,
chestia, avînd caracter militar, nu intră în atribuţia noastră; s-a sugerat şi idec•a
ca familiile româneşti să fie trecute dincolo de Some!i, lăsînd problema în sareina
armatei. Dup<i examinarea tuturor posibilităţilor a fost primită propunerea mea,
··a îna:nte de a lua o hotărîre - bună sau rea - să con.rnltăm şi Sfatul Popular
n1aghiar din loc, fiind ~i acesta cointeresat în faţa pericolului ameninţător. Zis şi
fO:icut. Am plecat grăbit spre Sfat.
Preşedintele Sfatului maghiar, Vidor Brandt, un intelectual eu vaz;i, iscusit
şi expeditiv, pus în cunoştinţă de cauză, îndată şi-a dat se·ama de gravitatea situaţiei şi după o scurtă meditare, cu oftatul omului pus în faţa unei problemf'
grele, mi-a declarat, că după părerea lui, nu vede o altă ieşire, dt>dt prin încercarea de a lua contact direct prin telefon cu !naltul Comisar Maghiar al Ardealului,
cu profesorul Apăthy, singur în drept de a putea interveni momentan şi în mod
determinant, în chestie.
In acest scop ne-am şi aşezat grăbiţi în faţa aparatului. După rugăminţi, lă
muriri, urgentări şi chiar ·ameninţări, Ia urmă· ne-a reuşit să primim legătura,
însă numai cu adjutantul, comisarul nefiind prezent. Adjutantul, ca ofiţer superior
de stat maJor, a rămas foarte intrigat de cele comunicate, mai eu seamă, că i s-a
pus în vedere soarta conaţion'alilor lui în caz de încăierare şi s-a arătat dispus
de a contramanda acţiunea maiorului Gyurocsik, ca nefiind autorizată, în cazul
dacă ciocnirea între timp nu se va produce. A mai cerut lămurirr, că biitrinul
Brandt în ce calitate vorbeşte, iar dnd acesta i·a spus că in calitate de maghiar
şi prieten personal al comisarului Apathy, ofiţerul a încheiat convorbirea cu noi,
probabil de a lua măsurile impuse de urgenţa cauzei.
In intervalul acesta penibil slt.-ul Luca a cerut telegrafic ajutor de la Cluj
şi Baia Mare, iar Garda Naţională Central<i ~i c«c>le din C"omunele învPcinatP au
fost puse în stare de alarmă.
Timpul însă trecea vertiginos şi situaţia între cele clomi tabPn' în fond r;imase neschimbată. Mai lipsea o singură oră din termenul fatal. Ct• era de făeut"?
Afară de rezistenţa armată, o singură posibilitate mai era pc•ntru prevenirea
clez::istrului: cererea de la inamic a prelungirii termenului fixat. Insă eum'! .Şi
JJrin i::int>'!
Privirile cc>lor dia Consiliu s-au îndreptat, cu singura nădejde spre mine. In
orbii lor, eu, ra eel mai t!năr, necăsătorit şi ofiţer, eram cel mai indicat pentru
greaua însărcinare. Din sinul armatei nimeni nu păre·a potrivit. N-aveam încotro.
C01,ştient însă de marele risc ce-l luasem asupra mea, m-am hotărît că-l voi
~ua ca însoţitor pe Victor Brandt, dacă va primi.
Acesta, neputîndu-se eschiva, la urma urmei a primit, eu rt•semnarea omului
ce pleacă la pieire.
- Poate, nu ne vom mai reîntoarce vii - mi-a spus, urcîndu-se în trăsurii,
alături de mine. Vă veţi convinge că n-avem de a face eu militari disciplinaţi,
ci cu nişte' fanatici disperaţi.
Familiile 'amîndorura degeaba au încercat să ne reţină. Am plecat eu un
·;teguleţ alb, fixat de felinarul trăsurii.
După ce trecu.sem peste linill de trăgătorj, :prÎII1 care slt.~ul Sto~nescu închise
valea cc se formează între Jibou şi Poptelec (cam pe 19cul unde-i azi halta C.F.R)
la vreo distanţă de 2 km, dintr-un tren blindat, arborat cu dr'apelu.l maghiar şi
care staţiona pe linia ferată, paralelă cu şoseaua, am primit semnal de oprire şi
o patrulă maghiară, condusă de un ofiţer, ne-a luat în primire. După un scurt
inlerogator ofiţerul s-a urcat în trăsură lingă noi şi astfel ne-a escortat printre
posturi ~i patruile spre un lvc vir·an de !ia periferia comunei Poptelec, unde soldaţi
încolonaţi chiar îşi primeau menajul la una dintre bucătăriile de campanie, inst;:ilate pe teren.
Jur-împrejur colinele înzăpezite erau presărate de posturi ele veghe şi cuiburi
de mitraliere. Soldaţii maghiari la început şi de la distanţă, ne priveau cu indiferenţă, cînd însă unul dintre ei mi-a observat tricolorul românesc la chipiul meu
negru austriac şi-a aruncat gamela cu un urlet sălbatic: „Honved tiszt olâh tricoloiral!" - Ofiţer maghiar cu tricolor valahi
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La acest strigăt coloana şi-·a rupt rîndurile şi soldaţii au năvălit asupra mea
cu ţipete nebuneşti: „Ce cauţi aici trădătorule?! La ştreang cu el! La moarte ... la
moarte!" Ofiţerul nu-i mai putea stăpîni. ln mijlocul cercului ce se formase în
jurul nostru, stăteam cu miinile încrucişate, fără a rosti vreun cuvînt. Insoţitorul
meu, Br·andt cu vocea tremurîndă, încerca să-i calmeze: „Fiţi cu mintP băieţi! Am
venit cu intenţii bune. Dînsul e par.lamentar şi stă sub scutul legii. Eu sînt maghiar, ca vi:n, şi amîndoi sîntem aici spre binele vostru".
In mijlocul acestui vacarm, un ofiţer superior (judecat după vîrstă, căci avînd
gulerul de la manta ridicat, gradul nu i se pute·a stabili) abia şi-a putut forţa
drum pînă la noi. Incruntat şi palid de emoţie, ne-a întrebat răstit: „Ce vreţi? Şi
ce-i cu parLamentarii noştri?" „Rupeţi-i ltri::olorul!" struga o voce răguşită.
- „Linişte!" Apoi ceva mai calm a repetat întrebarea pusă mai înainte, la
care nu primisf· răspuns.
Privindu-l în ochi, cu ţinta cPlui care-şi aşteaptă împlinirea destinului, i-am
răspuns:

D-le comandant, sîntem parlamentari şi stăm sub scutul dreptului interîn această calitate. V-am adus ordin de retragere.
- „De la cine?" m-a întrerupt ofiţeruL
- De la lnaltul Comisar Militar Maghiar al Ardealului. Ordin care a sosit
probabil, sau va sosi curînd şi la Comandamentul dv. din Zalău.
- „Ce? Ordin de retr"agere?" bîlbîia ofiţeruL
Apoi cu ton ridicat repeta, parcă neputînd crede, cele auzite: Ordin de retragere. Auzit-aţi băieţi ... ! Şi ce-i cu parlamentarii noştri?
- Parlamentarii d-voastră se vor întoarce numai după reînapoierea noastră!
Efectul acestei decl'araţii a fost uluitor, atît asupra soldaţili:>r înconjurători,
cit şi asupra comandantului lor. Acesta, fără alte vorbe ne-a întors spatele şi cu
paşi aspri ne-a părăsit. Cu capul întors s-a răstit însă către soldaţi: „Linişte şi
f'ecare la locul său".
Soldaţii s-au împrăştiat înjurînd şi ameninţînd: „Apathy ne-a vîndut valahilor!
Vom mai VPdea noi! Da, sîntem vînduţi valahilor!"
ln confuzia aceasta salvatoare, Brandt m-a prins de braţ şi m-a tras spre
trăsură, care ne aştepta pe şosea. Ajunşi la trăsură m-a întrebat speriat: „Ce-ai
făcut d-le locotenent?"
- Am salvat situaţia şi prin ea şi pe noi.
- „Vă daţi seama de urmări?"
- Se întimplă citeodată şi minuni!
Şi minunea, într-adevăr s-a întîmplat. Pe cind curierul lor sosise la Zalău
pentru verificarea stării de fapt, lnaltul Comis"ariat Mhl.itar, prin ordin telegrafic,
contramandase intreprinderea nebună şi neautorizată a maiorului Gyurocsik. Iar
din partea noastră, încă în seara zilei a sosit dinspre Cluj un batalion de soldaţi,
sub comanda maiorului Rosin, pentru întărirea forţelor româneşti din Jibou ...
La graniţa despărţitoare între cele două tabere, am întîlnit trăsura parlamPntarilor maghiari, cărora, ai noştri din Jibou, după expirarea celor patru ore,
din imprudenţă le-au dat drumul, fără aşteptarea reîntoarcerii noastre. Acest
fapt putea fi la fel pentru mine dacă la sosirea lor ne găseam încă în ghearele soldaţilor lui Gyurocsik.
ln acest interval critic "ajunse în Jibou, în goana mare, Garda Naţională din
Someş-Odorhei, îmbarcată în şase căruţe, condusă călare de inimosul lor coviandant, învăţătorul Ananie Popoviciu, pentru a da ajutor trupelor române, iar în
faţa primăriei mă aştepta plutonier-majorul Izidor Ghiurco cu Garda Centrală,
gata de acţiune.
Strada unde s-au petrecut aceste acţiuni de curajoasă jertfelnicie a fost numită apoi „Str. Gărzilor Naţion·ale".
Astfel a fost salvat Jiboul în două rînduri de botezul de sînge în lupta di/itre cele două regimuri, sînge rare peste cîteva zile a fost vărsat însă din abundenţă 'Sub PQalele Meseşulu~. 1'8 Ţ,ig,ani, Zalău şi împrejw-imi.
-

n·aţional
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Calendarul marca ziu'a de 20 ianuarie (corect 24-25 februarie, n.n.). Nori
văzduh. Fulgi mari de zăpadă cădeau alene pe cîmpuri!P
I l'istP şi îngheţate. Dinspre Zalău se auzeau, purtate de vînt, descărC'ături de puşti
~1 mitraliere. Acolo, undeva se da lupta înverşunată intre români şi m·aghiari,
111·nLrn stăpînirea Meseşului şi Agrijului. Lumea aştepta, cuprinsă de groază, sfir·,1Lul încăierării.
Deoarece aceasta putea avea repercusiuni incalculabile asupr'a întregului ţinut,
p1•ntru a putea urmări mai aproape deznodărnîntul, mă găseam cu o patrulă de
1:ardişti pe şoseaua ce duce spre Poptelec, unde se îngustă Valea prin apropierea
1·1·lur dou[1 ramuri de coline. Trupele române, fiind angajate aproape în întregime
111 s1·C'torul de ~uptă, dosul frontului era încredinţat gărzilor naţionale de sub ord inel1• mele. Pe şosea nu circulau decit patrule de legătură.
Deodată, pc drumul înzăpezit se iveşte un car ţărănesc, tras de doi bivoli
obosiţi, escortat de un soldat român. cu baioneta la armă. Ţăranul ungur, dîrz şi
111cruntat, la semnul dat, a oprit carul în faţa mea, iar soldatul mi-a raportat, că
transportă pentru îngrijire un camarad grav rănit în lupta ce se dă intre români
~i maghiarii, în lhotariII comunei Ţiganii, lingă '.Zalău. In coşul carUILui, pe aşternJut
dP paiE', zăcea cu faţa în sus un soldat tinăr, cu câciulă-n cap, acoperit cu o
pătură. Lîngă el o carabină.pătată cu sînge.
11P1.tri se frtunîntau în

,,Ochişorii lui
Mura cimpului,
Obrăjorul lui
Spuma laptelui ..."

Adînc mişcat, m-am plecat asupra lui. El m-a privit lung cu un surîs dureros,
·dar prietenesc, însă lunecîndu-i ochiul la chipiul meu negru austriac, deodată s-a
1·ncruntat, ii.a întrebări nu mi-a răspuns, ba şi-a închis ochii, să nu mă vadă,
crezînd că sînt ofiţer din tabăra duşmană. Şi mişcările nervoase 'ale buzelor lui
crispate parcă-i trădau regretul că-i lipsesc forţele de a mai trage un glonţ din
carabina ce o avea lingă el. Era sergentul Ilie Popa din Reg. 15 Inf. distins pentru
curaj şi vitejie în luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Cireşoaia, ca după salvarea
Moldovei lui dragi să moară luptînd, de două gloanţe de mitralieră şi o lovitură
<le baionetă, pentru dezrobirea Ardealului. . . . Corpul lui frumos şi voinic, infăşurat în pînza unui drapel naţional a fost îngropat în cimitirul român din Jibou
la 21 ianuarie 1919 (probabil 26 februarie 1919 n.n.). La căpătii i s-a înfipt o cru<·iuliţă de brad, i s-a rostit numele de trei ori în sunetul de salve de foc, trase în
cinstea lui de Garda Naţională ~i de un pluton de camarazi, apoi o mamă văduvă
din Moldova ·a fost încunoştinţată că fiul ei, Ilie, a murit ca erou, pe cîmpul de
onoare, pentru întregirea neamului ...
La 4 c.ugust 1919 armata română a ocupat Budapesta. Centrul orgolios al
atîtor asupriri a fost nevoit să-şi plece steagurile în faţa dorobanţului român.
Neamul românesc, prin vitejie, m01arte şi sînge, a cîşti~t procesul istoric multisecular. lăsînd însă sub glie, de-a lungul marşului său triumfal de la Carpaţi
pină la Tisa, peste 200 ofiţeri şi peste 10.000 soldaţi. Idealul nostru de veacuri a
c:ăpătat forme concrete. Unirea Ardealului cu Patria Marnă, prin îngenuncherea
adversarului, a devenit realitate. In cinstea marii biruinţe, ca pe timpul lui Ştefan
cel M·are, s-au tras clopotele pe tot cuprinsul locuit de români.
ln sunetele acestui măreţ concert, soldaţi din Regim. 11 Călăraşi, cu fete şi
flăcăi români din localitate săltau veseli hora Unirii în piaţa Jiboului. Clopotele
celor două biserici străine şi clopoţelul micii capele româneşti de pe deal, răs
pîndeau şi ele vestea cea mare. Privind din geamul locuinţei mele (azi sediul
Sfatului Raional), acest înălţător spectacol şi obsedat de extazul bucuriei obşteşti,
cu încetul mă pierdusem şi eu în impresii şi amintiri din viaţa mea ostăşească
de odinioară, petrecută timp de peste patru ani în diferite cîrnpuri de bătălii.
Mă simţeam din nou în lupte şi încăierări între munţi, văi şi codri, mă agitam
ca părtaş la biruinţe şi înfrîngeri, auzeam comanda de asalt şi răcnetele învăl
măşelii de la corp la corp, vedeam ravagiile morţii soldăţeşti sub toate formele
ei şi ... şi deodată mi-a apărut înaintea ochH01: mei. sqfileteşti taţ·a palidă şi ochii
învăpăiaţi ai sergentului Ilie Popa. Da, înainte de a lua· drumul spre moartea de
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erou, a elansat şi el hor'a. „Unirii" tn piaţa Jiboului, chiar pe .lpcul, unde o joacă
azi aceşti soldaţi, mai norocoşi ca el.
Clopotele de pe întreaga ţară, preamăresc biruinţa, care e a tuturor luptă
torilor, vii şi morţi, totuşi, mi se părea, că clopotele ce le auzeam eu, sun«m numai
tn amintirea ·lui, căci dînsul e eroul nostru localnic. Dăngănitul lor ajunge oare
pînă la dînsul?
Am plecat spre cimitir.
Mormîntul era surpat, Crucea răsturnată între bălării ...
Am rămas uluit în faţa acestui peis'aj trist şi dureros, carf' degrada supării
br măreţia zilei şi profana, prin contrast, cultul eroilor C'ăzuţi pPntru înfăptuirl'a
visului nostru milenar ... M-n copleşit un sentiment - sentimPntul datoriei de
a-l scoate pe acest soldat - erou din anonimat şi de ·a-l imorta;iza pentru i!eneraţiile v:itoare.
In ziua următoare Consiliul de Administraţie al Băncii. „Sălăjeana" din Jibo•
îşi ţinea obişnuita şedinţă săptămînală. Am pus în discuţie chestia ridil'ării unui
monument eroului inmormintat în cimitirul nostru, vrednic de jertfa lui şi am
cerut în acest scop ajutorul acestui institut de credit. Propunerea mea a fost primită cu o răceală neaşteptată. Nici unul dintre membrii Consiliului nu m-a susţinut. Acesti bărbaţi, de altfel buni români şi foarte vrednici, nu puteau conC'epe
o atenţie atît de mare şi costisitoare faţă de un simplu soldat, fie el cit de meri-

tuos.
„Măcar de-ar fi vorba de un mormînt colectiv, sau de un ofiţer superior"
se consola unul mai scrupulos dintre ei.
Am părăsit cu amărăciune şedinţa spunindu-le:
- .Atunci, domnilor, îl voi ridica eu, fără d-voastră, cu ajutorul celor miri.
Eroului ţăran, monument prin concursul C'Opiilor de ţărani.

ln decuirs de trei luni monumentul SIE!'rgen:tului Ilie Popa a fost ridicat. Tineretul dansator din 34 de comune româneşti a contribuit în numerar cu 20%
al costului de construcţie. Restul l-am întregit subsemnatul, împreună cu soţia mea
născ. Mela Popea, fiica eruditului profesor braşovean Ion Popea şi nepoată a episcopului - ·academician, NiC'. Popea, care pt>ntru zelul cu care s-a dedicat în timpul
războiului ca soră de caritate, îngrijirii soldaţilor noştri răniţi şi bolnavi din spitalele din Braşov, Bîrlad şi Iaşi, a fost distinsă cu înaltul ordin „HPgina .Maria"
el. li.
Construcţia a fost executată ele arhitectul italian Vincenzio Vecii. Monumt'ntul are doi metri In subsol şi •,5 metri îmllţi:nP.

Monumentul, construit într-un timp dnd încă nimic nu părea definitiv <·onsolidat, n stîrnit adevărată senzaţie în C'ercurile largi româneşti. Colonelul Sîmboteanu, comandantul Regim. 11 Călăraşi, C'are staţion·a în Jibou, a raportat cazul
generalului Petala, pe atunci Guvernator al Ardealului. Acesta, pus în cunoştinţă
cu anumite ~lemente, ce-l interesau şi-a anunţ'at oficial participarea la netul inaugurării. Astfel, inaugurarea a luat proporţii nebănuite şi a devenit una dintre cele
mai grandioase manifestaţii româneşti, cunoscute vreodată pe aceste pl'aiuri. Comandantul militar a concentrat pentru acest eveniment toate trupele C'C se gă
seau pe teritoriul judeţului S<llaj. Guvernatorul Petal'a a sosit, avînd în anturajul
său încă trei generali: Olteanu, comand. de divizie, Florescu, comand. terit. <le corp
de armată şi Daschievici, general ele cavalerit'. Din partea înaltului cler, prelaţii
Hossu şi Io·an din Cluj şi-au scuzat sărbătore~te a-enţa, trimiţîndu-şi binecuvintarea. Motivele care i-au reţinut, erau, probabil, îngrădirile regretabile din punct
de vedere naţional, impuse de cele două culte, peste care nu se putea trece. Autorităţile civile au fost reprezentate prin
primpreşedintele Tribunalului dr. L.
Gyurco şi prin subprefectul judeţului, dr. Iuliu Pop. „Astra" prin preşedintele Despărţămîntului Jibou, Teofil Dragomir. Presa prin preotul-gazetar Laurenţiu Bran
şi prin mai m\llţi corespondenţi ai diferitelor ziare din Cluj şi Bucureşti. Com•-
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nete mai îndepărtate au participat prin delegaţii, iar poporul de la sate, fiind şi
I irg săptămînal, a asistat în masă imPnsă.
Orrhestra militară a fost romandaUi de la Oradea, iar onorurile s-au dat de
'''('ad ro a ne df' cavalerie din Reg. 11 Călăr·aşi.
Serviriul divin a fost celebrat de un sobor de preoţi, uniţi şi ortodoc~i (zece
J a număr) sub cer liber, în faţa monumentului. După sfîrşitul slujbei, iniţiatorul
~i înfăptuitorul monumentululi, dr. A!llrel Het::o, a predat monumentul autor~tăţilor
militare, bisericeşti şi administrative prezente, prin următoarele cuvinte: „Ridi(',1tu-s-a acest monument, ca să sfinţească locul, unde pămîntul dezrobit al Ar1kalului ad;iposteşte cu dragoste sub glia lui pe unul dintre eliberatorii săi. Hidi<·aLu-s-a an·;.t monument, ca o dovadă vie, că întregirea neamului s-a făcut prin
jPrtf<• c\1 • vieţi şi sînge. Ridicatu-s-a acest monument, ca în faţa lui, dascăli cu suflet
ro:r.,~•u'sc să introducă copiii şcolari în cultul eroilor, căd sortit este pierii neamul rare nu-şi cinsteşte eroii şi martirii. Ridicatu-s-a acest monument, ca să ser,·pască ca piatră de hotar la graniţele de vest 'ale neamului, graniţe trasate pentru
noi, acum două mii de ani, de moşi-strămoşii noştri, legionarii lui Traian. Ridica~u-:::-a acest monument, ca simbol al unirii noastre pe vecie, cu Ir .q.ii noştri
dpzrobitori d1! dinC'olo de Carpaţi ... ! ·
Cu această destinaţie predau monumentul: clerului-pentru binecuvîntare, armatei-pentru onoruri şi autorităţilor civile-pentru îngrijire şi păstrare!"
Aceste cuvinte de predare au deschis seria discursurilor. Au vorbit: în numele Cleru}ui, părintele protopop Gabriel Cherebeţiu din S. Odorhei; în numele
Armatei, generalul Petala, guvernatorul milit'ar al Ardealului; în numele „Astrei",
Teofil Drag0mir, preşedintele despărţăm. Jibou; în numele Administr. dr. Iuliu·
Pop, subprefectul jud. Sălaj.
După notiţe contemporane dau aici numai cîteva crîmpeie mai caracteristice,
din cele rostite de oratori:
Protopop Cherebeţiu: „Inaugurarea acestui monument a produs două adevă
rate mLnurti: unirea în jurul aceluiaşi altar a celor două confesiuni româneşti, ceea
ee nu mi s-a dat să văd în lunga mea preoţie de aproape o jumătate de secol şi
faptul că poporul ·acestei regiuni, atit de umilit în trecut, poate saluta în mijlocul
J ui 4 înalţi generali de acelaşi singe şi aceeaşi lege ca a lor".
Generalul Petala: „Războiul naşte eroi, iar sîngele acestora inspiră hotăriri
pentru măreţe înfăptuiri. Monumentul de faţă e rezultatul unei ·atari inspiraţii, sim-·
bolizind i~ei şi concepţii, care frămintă sufletul neamului, în aceste mari prefaceri
~ociale ş~olitice, ce le trăim. Acest monument simbolizează recunoştinţa Ardealului faţă de fraţii eliberatori de peste Carpaţi şi e concretizarea dragostei faţă de
('ei morţi pentru intregire·a neamului. Ba, mai mult, poate fi considerat, pe drept
c•uvînt, ca precursorul mormîntului eroului necunoscut, care la noi încă n-a luat
Ilinţă. Apoi e unic acest monument prin caracterul său adevărat democratic, fiind
ridicat în cinstea unui simplu soldat, cu gradul modest de sergent, în formă şi
dimensiuni ce sintem obişnuiţi a le găsi numai la căpătiiul unor personalităţi cu
grade s·au poziţii sociale ce ies din comun. E unic şi prin faptul că e ridicat de un
singur luptător, unui singur erou, cu concursul celor mici, cu concursul tineretului
de la sate.
Aceste concepţii noi, introduse în cultul eroilor, concepţii ce trebuiesc să predomine noua noastră orînduire socială, ne-a determinat ca să dăm cea mai binemeritată atenţie şi apreciere monumentului ce ne stă în faţă.
Deci, cînd plecăm drapelul asupra mormîntului viteazului sergent Ilie Pop<>
din Reg. 15 Inf„ tot ·atunci mă simt îndatorat că atît în numele Armatei cît şi ai
meu personal, să exprim d-lui dr. Aurcliu Hetco, iniţiatorului !ii înfăptuitorului
acestui măreţ monument, cele mai recunoscătoare mulţumiri şi urări de bine.
Jertfa unuia şi fapta celuilalt vor fi păstrate alături, în amintirea noastră."
Teofil Dragomir în numele „Astrei": „D-l dr. Aureliu Hetco s-a înscris în
istoria acestui ţinut mărgin·aş al etnicităţii noastre, deja sub stăpînirea străină, cînd
in anul 1912 a organizat „Despărţămîntul Jibou" al Astrei pentru Cultura şi Literatura poporului român, în cadrul căruia prin întruniri culturale, serate, conferinţe, discursuri, reprez. teatrale, articole de ziare pentru popor s-a ţinut mereu
aprinsă flacăra conştiinţei şi mîndriei româneşti. Acuma, prin ridicarea acestui monument D-sa a deschis drumul pentru cultul eroilor, care în trecutul vitreg n-a
putut fi susţinut decît prin povestirea în şoapte a faptelor săvîrŞite de eroii şi mar-

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

592

-- C. Grad -

D. E. Goron -

E. Wagner

tirii Ardealului: Horea, Cloşca şi Crişan, dP Craiul Munţilor - Avram Iancu, de
haiducul Pintea Viteazul, - s·au de cei întemniţaţi în închisorile din Vaţ şi Seghedin.
Faptele prin sine se laudă."
Subprefectul dr. Iuliu Pop: Se bucură că judeţul s-a îmbogăţit cu acest monument de interes istoric, care va servi ca nouă piatră de hotar alături de cea veche,
bimilenară, care o constituie, la o mică depărtare, vechea cetate daco-romană Porolissumul. Preia monumentul şi concomitent îl predă primarului comunei Jibou.
pentru îngrijiri şi păstrare.
Festivităţile inaugurării s-au sfîrşit printr-o înălţătoare defilare a trupelor.
în frunte cu comandanţii lor.
Generalul Petala m-a luat la dreapta lui, făcindu-mă astfel părtaş la onorurile date de armată. A fost cea mai înălţătoare recunoştinţă ce i se poate da unui
luptător pentru un ide·a1 măreţ. M-a propus pentru o mare decoraţie, care niciodată
nu mi s-a dat, deoarece n-am făcut politică militantă de partid. M-a invitat ca
oaşpe permanent în loja lui, ce o deţinea în Teatrul şi Opera din Cluj, de care
nicicind n-am beneficiat. Mi-a exoperat numirea de prefect al judeţului Sălaj, numire peste care a tras cu buretele preasfinţitul episcop Ioan al Clujului, din
motive confesionale.
Şi bine că aşa s-a întimplat. Ce-am făcut, am făcut din convingere, din datorie şi dragoste, ce nu aşte·aptă nici recompensă, nici recunoştinţă, nici onoruri
deşarte şi trecătoare.

Un lucru regret însă, că în marea epocă, în care mi s-a dat să trăiesc; nu
mi-am putut utiliza toate energiile de om şi calităţile de intelectual român spre
mai mare folos al ne·amului, deşi am încercat s-o fac în calitatea mea de Pr~
dinte general al „Asociaţiei (foştilor) gardişti şi legionari români ardeleni, luptă
tori pentru întregirea neamului, din 1918-1919", ca secretar general al „Actiunii
Patriotice" din Cluj, ca vicepreşedinte al „Agrului" şi i;:a membru in Comitetul de
Direcţie al Ligii Antirevizioniste din Tr'ansilvania". Mă consolez însă cu dictonul
strămoşesc: „Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas .•. ".
Cele descrise în aceste file sint smulse din frămîntările prrgătitoare şi premergătoare actului Unirii, desprinzîndu-se din ele, într-o anumită măsură, rolul
3ărzilor Naţionale Româneşti pe un teritoriu limitat, de la graniţa de vest a Ardealului. lmportanţ·a acestor formaţiuni înarmate o va scoate la lumină, din negura
trecutului. istoriograful zilelor de mîine, cind cei vizaţi nu o vor putea nici verifica, nici combate. Se poate însă afirma şi aci, fără exagerare, că Gărzile Naţionale,
în totalitatea lor, au constituit armata revoluţionară românească pe pămîntul Ardealului dornic de eliberare sub scutul căreia s-a putut manifesta, chiar în prPzenţa inamicului, voinţa dîrză a neamului, de a sfărîma jugul ~11ăpînirii străine',
şi s-·au putut organiza masele poporului pentru Marea Adunare istorică a Unirii
de la Alba Julia. la 1 Decembrie 1918.
Prin aceste forţe poporale înarmate româneşti Ardealul a contribuit cu un
aport important la marea operă a eliberării lui. Importanţa acestui aport 'a fost
confirmată cu două decenii mai tîrziu, chiar de Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, prin recunoaşterea dreptului la pensie ·a1 unui ofiţer, devenit invalid ca
comandant de gardă naţională, pe motivul că „Gărzile Naţionale Româneşti din
Transilvania pot fi considerate ca avangărzile Trupelor Regale Române, care în
împrejurări grele, au ·adus reale servicii în operaţiunile de eliberare a Ardealului".
Iar în anul 1938, cînd după stăruinţe de mulţi ani, am obţinut conferirea Ordinului şi Medaliei „Ferdinand", cu spada, pentru lupt<'itorii din Giirzile naţionale,
această înaltă di6tincţie a insemnrat recunoaşkrPa contribuţiei lor la a:::tul Unirii
de e<itre Suveran, dat fiind c<i acpst ordin a fost c rPat Pxclusiv pentru Voluntarii
:;i Gardi~tii ardeleni, luptători pentru întregirea nl';· m ~· 'ui.
După desăvîrşirea Unirii, peste aceste organizaţii revoluţionar<" ;ir fi căzut.
poatf', vălul uitării, dacă dÎIIl :iniţiiaitiva „Tribunului Moţilor" - Amos Frîncu, n-ar
fi fost constituită în 1926 „Asociaţia foştilor Garcli~ti ~i Legionari români Ardeleni
din 1918-1919", cu sediul în Cluj. Din comitetul iniţial de C":mclm(•re al acestei
asociaţii au făcut parte: generalul 1o·an Hidu, maiorul Alex. Simon, dr. Aureliu
Hetco, dr. Basil Başiota, locot. col. Ni~u Sasu şi Aurel Stoica, maior N'. Aureliu
dr'. Con.sUantin Stanca, dir. I. a. ruga şi N. BQ].fa, iar ca SCl.'lretar'i: <lr.. Ioan
St„ica şi I. Seliceanu.
'
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Organizaţia la început s-a restrîns numai asupra judeţului şi oraşului Cluj,
mai tîrziu ·apoi s-a extins, prin ramificaţii judeţene, asupra întregului Ardeal,
Banat şi părţile anexe, iar in capitală a fost înfiinţată o expozitură a Centralei din
Cluj, sub conducerea însufleţitului camarad dr. Aurel Dumitraş, domiciliat în Bucureşti. Dr. Amos Frîncu, din motive de vîrstă, refuzînd preşedenţia oferită lui, u
fost adamat ca preşedinte de onoare al Asociaţiei, iar ca preşedinte activ s-a alPs
maiorul Alexandru Simon, fost consul general, pentru activitatea sa dezvoltată în
organizarea Legiunilor Române din Praga, in toiul revoluţiei militare din toamna
anului 1918. Acesta, după scurt timp, fiind ales deputat parlamentar, s-a mutat la
Bucureşti şi a demisionat de la preşedenţie. Ca urmaş al lui am fost ales subsemnatul de preşedinte şi timp de .12 · ani, adică de la 1928 pînă la 1940, am condus
ln această caJ.iUate sus-numifu Asociaţie, avînd ca vrednic ltovarii.5 de muncă dezinteresată pe dr. Basil Başiota, vicepreşedinte, care mai pe urmă a girat şi postul de
secretar ge1u ral.
După dictatul de la Viena Ardealul de Nord ajuns sub stăpînire străină, pe
acest teritor asoci'aţia a fost nevoită să-şi sisteze activitatea. In sudul Ardealului
)nsă Asociaţia şi-a continuat existenţa cu sediul în Bucureşti, dezvoltind chiar o
activitate rodnică, în spiritul vremii, sub conducerea inimosului ei preşedinte nou
ales dr. Aurel Dumitraş.
După reîntregirea Ardealului, subsemnatul, care pentru atitudinea mea românet1scă am Indurat pe deplin calvarul regimului horthyst (eliminarea din barou,
i.l!'estări, şomaj sub durata ocupaţiei), n-am mai optat la conducerea Asociaţiei şi
mi-am prezentat telegrafic demisia Congresului, convocat pentru reorganizarea cadrelor, la Bucureşti, în vara anului 1946. Acest Congres mi-a făcut marea cinste,
că deşi nu eram prezent m-a ales Preşedinte de onoare al „Asociaţiei foştilor
luptători pentru întregirea neamului din Gărzile Naţionale Române din Ardeal, din
1918-1919", pentru activitatea depusă pe teritoriul Ardealului, - alături de generalul baron I. Boeriu, luptător pentru acelaşi ide'al al Unirii, pe teritoriul Banatului.

•

•

Această

cinste însă se revarsă peste modesta mea persoană, asupra tuturor
camarazilor - mici şi mari - cu care împreună am· dus lupta pentru Unire in
acest colţ import'ant al nobilului Sălaj.
Jibou, 1954.
Dr. Aureliu Hetco
Arh. Stat.

Sălaj,

Colec\ia Gra\ian C.

Mlrc„ş,

dos. 62, f. 1--41.

ROMANIAN COUNCILS AND ROMANIAN NATIONAL GUARDS IN THE
SALAJ COUNTY IN THE YEAR 1918
(Summ·ary)
The present paper using reference material most of it unpublished deals with
the contribution and the activity of the national romanian council and romanian
national guards in the Sălaj county in the years 1918-1919.
The p·aper consists of two parts: A. the research itself in three chapters: 1.
the social and politica! situation of the Sălaj county in early November 1918; 2. the
setting up and the activity of the romanian national councils and of the romanian
national guards (in the county); it is emph'asised that the democratic organisations
expressecl the will of all Romanians for a national unity; they were set up and
worked with benefkial results nearly. in all the localities of tbe Sălaj county ancl
they had o nrnjcq· contribution to the f1ulfHment of 'fue niational ideal: tthe union
of the nalion; :~. the contribution of the people in the Sălaj county to the Great
National Coun2il of Alba Iulia (Decembre }st 1918).
B. A great number (mostJly unpublished) of documents (in TOmanian and hungarian) nrP published. They represent a rich reference material for the period
November 1918 - April 1919.
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Silvaniei (copie foto).'. 2. Sedi~l C. N.R. din Şim.leul Silvaniei.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

••

Fig. o. Raport privind înfiinţarea C.N.R. al cvmitatului Sălaj (copie foto).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

„

Fig. 1. I. CHl.direa sediului• C.N.R. al coruitatului

Sălaj 2 · Afiş prin care se anunţa constituirea C.N.R. al comitatului Sălaj şi se cere înfiinţarea

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
C.:N".R . comuaale.

Consilii

Fiţ.

1-1. I. ::-:ot:i din

şi gărzi naţionale

ziarnl

române în Sdlaj in anul 1918

J?„111ân11l pri\"irnl înfiinţ;m·;1 l'.X.R. cercnal Jibou. 2.
sediului C.~.R. ccrcnal Jiln1u.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

601

Clădirea

602

C. Grad -

D. E. Goran -

E. Wagner

Fig. 9. Proces verbal privind constituirea C.N.R.
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Fig. JO. Proces verbnl privind conslituirl'a C.N.H. Bălan (copie foto).
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Fig. 11. Proces verbal privind constituirea l'.N.R. lluciumi (foto).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fig. 12.

Credenţiona

pentru cercu electoral Zalău (copie foto).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

) ţ"!.1 ~} lcli(,t..~-1U(;,

"

".

itt·...,..,..k..,l-~nh:i!,)'„ }~U~.'IH'!1~„1 ,.
'

i

•„·

.

·•f.

'"' "".

Fig. 13.

Credenţional

'J'\11 tft• ,

rt .11h •1,; l •1 ll
•1'1 l'll .r~:ti••lt .1, lh\
'

„o

.

.._,
/{/~1«,

."tJt

pentru Iulian Andrei Domşa, comandantul G.N.R. a comitatului SilaJ
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SilvaniPi (copiP foio).

Fig. 15. Proces verbal

şi credenţional

eliberat de către Reuniunea Femeilor Române
(copie foto).
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Fig. 16'. ~aportul C.N.R. cercual Ş~eu Silvaniei privi.Iid aJ,egerea delegaţilor (copie foto)•
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t7. Raportid semnat de :Vau1e L. Pop privind clllltoria la Alba Iulia
tentl (copie fotu)
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Fig. 18. 1. Gheorghe Pop de Băseşti; 2. Victor Deleu;
3. Gheorghe Pop .de Oarţa; 4. Aurel Hetco (copie foto)
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3: Ioan Deleu; 4. Julius Coroiauu
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Fig. 20. I. Traian

Trufaşiu;

'..!. Eugen

lloroş;

3. Iulian Andrd
(copie foto)

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Uowşa;

4. Augustin Pintea

614

C. Grad -

D. E. Goron -

E. Wagne1·

2

3

Fig. 21. 1. Petru Petrişor;

2. Remus Roşca;

4
3. Vasile I,. Pop;

~copie foto)
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Fig . 22. J. Ioan Opriş; 2. Nicolae Munthiu ; 3. Stampila C . N. R . din Şimleu Sil\'aniei
('Copi e foto)
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Fig. 23. Raportul C.N .R. 8olnoc-Dobîca privind inoportunitatea infiinţării unei gărzi uaţio""
na.le maghiare la Gîrbou (copie foto)
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Fig. 24: Raport privind neachitarea sumelor cuvenite pentru activitatea celor
naţionale din Cristolţel (copie foto)
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CONTRIBUŢII ALE ROMANILOR AFLAŢI PESTE HOT ARE

LA INFAPTUIREA IDEALULUI NAŢIONAL, IN TOAMNA
ANULUI 1918

În vara si toamna anului 1918 armatele Antantei au obtinut victorii
'.:iecisive pe lrontul de vest. La 15/28 septembrie 1918 generalul Franchu d'Esperey, comandantul forţelor aliate de la Salonic, a pornit ofen>iva în direcţia Dunării. Conjunctura internaţională redevenea favorabilă înfăptuirii uni'tăţii naţionale român~ti. Sesizînd acest 'lucru, Vasile
Lucaciu şi Ion Cantacuzino au adresat, în septembrie 1918, generalului
d'Esperey, un memoriu în numele emig.raţiei iromâne din Paris. Ei şi-au
r~xprimat satisfacţia în legătură cu victoriile aliaţilor pe dmpul de luptă
~i încrederea că aceştia
vor sprijini România în realizarea aspiraţiilor
sale 1•
Evenim!netele mfilitare s...au derulat în favoarea 'românHor: ila 17 octombrie, itrei divizii ,franceze şi una britanică aflate sub comanda generalului Berthelot au eliberat Serbia, avînd ca obiectiv imediat dezrobirea
:României!.
ln aceste îlmprejurări, rnmânii din străinătate şi-au intensificat activitatea in vederea realizării unităţii de vederi datorită părerilor divergente existellltle. Aceste dispute l-au făcut pe Ion Cantacuzino să
se gîndească chiar la prezentarea demisiei şi .retragerea din comitet „pentru a evita compromiterea cauzei naţionale" 3 •
1

Ideea dominantă era însă aceea a înlăturării contradicţiilor. Vasile· Lucaciu
reafirmat, în şedinţa din 31 august 1918, a coloniei române din Paris, necesitatea stringerii rindurilor in vederea realizării unităţii sufleteşti, neces·ară luptei
pentru izbindirea idealului comun. Conştiinţa unităţii de acţiune a tuturor românilor era izvorîtă din „sacrificiile nelimitate consimţite de scumpa noastră Românie pe altarul idealului naţional, din sîngele vărsat de fiii şi fraţii noştri sub
tricolorul nostru glorios mereu pentru ·acelaşi ideal sublim" 4 •
In cele din urmă s-a ajuns la un acord. La 20 septembrie/3 octombrie 1918
.1 fost creat Consiliul Naţional al Unităţii Române cu sediul în Paris. In cuvîntul
rostit cu acest prilej, Octavian Goga a prezentat stare·a de spirit produsă in Iaşi
de victoriile aliaţilor, precizînd că aici domnea „o atmosferă de sărbătoare necontenită". El a precizat, in continu·are, că, in noile condiţii, se impune intensificarea propagandei noastre în străinătate, avînd în vedere iminenta dispariţie a
:1

La Roumanie, Paris, I, nr. 39, din 10 octombrie 1918.
Arh. Stat Bucureşti, Colecţia Microfilme Franţa rola 177, C. 619-623, rola
179, C. 368-370. Comte de Saint Aulaire, Confession d'un vieux diplomat, Paris,
1953, p. 472--473; Mircea N. Popa, Primul război mondial, Bucureşti, 1979, p. 437428.
3 Arh. Stat. Bucureşti, fond gener'al Dumitru Iliescu, dos. 37/1918, f. 3-4.
Scrisoarea dr. I. C81I1tacuzino din 25 august 1918 \către generalul D. Iliescu. Aceste
dispute erau sesizate şi condamnate de autorităţile franceze (vezi Ministere des
Affaires Etrangeres de Fttmce, Archive diplomatique (in continuare se va cita
M.A.E.F., Arch. dip:l.). Serie Europe, 1918-1929, Rournanie, voi. 41, f. 9 - rnicrof.ilm
în Arh. I.S.l.S.P. de pe lingă C.C. al P.C.R.).
' La Roumanie, Paris, I, nr. 34, din 4 septembrie 1918.
1

2
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Austro-Ungariei. Totodată, trebuie creată o kgiune formată din
transilvăneni
aflaţi în străinătate. L'a rîndul său, V. Lucaciu a reafirmat necesitatea realizării
unităţii de acţiune a românilor de pretutindeni.
Un discurs cu conţinut similar a rostit Jon Cantacuzino. După discursuri a
fost ales consiliul, format din 29 membri, în frunte cu Take Ionescu (preşedinte),
Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Ioan Th. Florescu, dr. Constantin Anghelescu (vicepre~edinţi)~. Constituirea lui a fost un succes al activităţii românilor aflaţi P<'~te
hotare, avînd rolul de a le apăra interesele, conduce şi coordona munca. Acest
e\'C·niment a cre·at o vie satisfacţie în rîndurile românilor americani.
Paul Negulescu dezvăluia marea bucurie într-o scrisoare adresată lui Jo;in
Th. Florescu, precizînd că s-a creat astfel un organ care să ne reprezinte în noile
împrejurări şi să ne susţină în realizarea idealului scump al reîntregirii naţio
n"1ll's.

Consiliul Naţional al Unităţii Române a solicitat imediat recunoaşterea sa
de guvernele Franţei, Angliei, S.U.A. şi Italici, şi a sacrificiilor şi aspiraţiilor legitime ale poporului român, pe care a obţinut-o.
In paralel, românii aflaţi în străinătate şi-au intensificat activitatea propagandistică prin publicaţiile La Roumanie, La Transilvanie, România Mare. ln Paris
şi-a ·continuat activitatea Biroul de presă român. La Stockholm, prin strădaniile
lui Gheorghe Derussi, ministrul României în Suedia, s-·a creat un alt birou depresă român, în care au activat profesorii Iosif Blaga, Nicolae Bogdan şi Constantin Lacea, veniţi de la Paris 7 • ln paralel, o susţinută activitate de propagandă ·au
desfăşurat românii aflaţi în Anglia. George Moroianu a stabilit un contact strîns
cu autorităţile engleze, căci din iunie pînă în decembrie 1918 a lucr'at la Departamentul' de propagandă din cadrul Foreign-Office-udui. Doamna Murgoci .· „plină ele
sentimente româneşti", a organizat mai multe conferinţe în principalele oraşe Pngleze, „vorbind cu entuziasm despre România, armata şi poporul român"B.
Această 'activitate era necesară datorită apariţiei unor manifeste şi broşuri
ele propagandă antiromânească, care nu ţin cont de realităţile existente. Recunoscind
acest lucru, un document diplomatic francez sublinia că această acţiune fiiti~<i ·
„se bazează pe erori istorice şi nu ar putea fi în continuare ignorată"9 • AcPastrt.
muncă prop'agandistică şi organizatorică se impunea, de asemenea, datorită poziţiei rezervate a autorităţilor antantiste, influenţate de propaganda antiromânească ..
Recunoscind acest lucru, Graiblet, reprezentantul Franţei la Salonic, telegrafia la
31 octombrie 1918 superiorilor ,săi că în toate dedaraţiile Antantei aspiraţiile naţionale ale României sînt singurele care nu sînt menţionate, iar această situaţie„
trezeşte „cele mai vii nelinişti şi ne pune în cea mai dificilă situaţie"t 0 .
O altă latură a activităţii românilor aflaţi peste hotare ·a fost organizarea
legiunii române. In Franţa, numeroşi militari români cereau intrarea in aceastfi
unitate. Soldatul Ştefan Arnăutu, aflat în Lyon, solicita generalului Iliesru, şeful
misiunii militare române din Franţa, în septembrie 1918, să intervină pentru primirea sa în legiunea românăll. Tot în acest scop îi scria din Copenhaga trnnsilv;lneanul Afilon Popovici, la începutul lWJii octombrie 191812.
Idem, nr. 39, din 10 octombrie 1918; 1918 la românf. Documente e:t:tP.rne. ll,
1983, p. 1163-1164, doc. 375. M. Muşat, I. Ardeleanu, De la statul geto;lac la statul romdn unitar, I, Bucureşti, 1983, p. 600-601.
5

Bucureşti,

G Arh. Stat. Bucureşti, fond Ioan Th. Florescu, pachet I, dos. 6/1918, f.l. Scri::.oarea lui Paul Negulescu din New-Orleans către Io·an Th. Florescu, şi în Rev. Arh.,
:,upliment 1979, p. 299-300, doc. 5.
7 Arhiva Muzeului Unirii Alba Iulia (în continuare se va cita Arh. Muz.
Unirii), fond Unirea, mss 6557, f. 300 (Elie Bufnea, Revoluţia de eliberare naţională
a Transilvaniei. Unirea (1914-1918).
e Arh. Stat. Bucureşti, fond Casa Regală, dos. 98/1918, f. 14.
9 M.A.E.F., Arch. dipl., Europa 1918-1929, România, voi. 41, f. 17.
10 Idem, f. 10 (microfilm în loc. cit.).
11 Arh. Stat. Bucureşti„ fond general D. Iliescu, dos. 34/191R-1919, f. 39, Scrisoar~a lui Ştefan Arnăutu dm 18 septembrie 1918 către gen. Iliescu.
ia Idem, f. 41. Scrisoarea lui Afilon Popovici din 7 tictombrie 1918 i:ătre generalul I!iesca ..
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La rindul lor, unii ofiţeri francezi şi-'au exprimat dorinţa de a face parte
din această unitate militară. Louis Demongeau, de pildă, ruga in octombrie 1918
.Pe generalul Iliescu să-i faciliteze înrolarea în legiunea românească, deoarece cunoştea limba română, căci a lucrat un timp la Brăilal3. Un 'altul, Jean Herlemont,
solicita acelaşi lucru generalului Iliescu la sfirşitul lunii octombrie 191814. Preocupări intense în vederea urgentării creării unităţilor de voluntari români au avut
~i membrii „Consiliului Român din Paris". Sesizind acest lucru, o notă a Ministerului Afacerilor Externe francez consemn·a că pretutindeni acest organism îi
cheamă pe români să ia parte la lupta ale cărei rezultate trebuie să ducă la eliberarea de sub dominaţia străină 15 •
· Act'la!j1 organism a remis un memoriu şefului diplomaţiei franceze, Stephan
Pichon, cerîndu-i să sprijine ·apărarea ipopulaţiei române persecutate din Transilvar1;~1, prin trimiterea imediată de trupel 6 .
fn cele din urmă legiunea română a fost constituită la sfirşitul războiului.
i\rţlurn-•a avea o valoare simbolică, fiind apreciată de autorităţile franceze. Colo·nelul Depres scria, la 30 octombrie 1918, generalului Iliescu, arătînd că „rni-'a fă
cut mare plăcere vestea decretului pentru crearea legiunii rtransilvănene în
Franţa" 17 • O scrisoare cu conţinut similar a adresat şefului misiunii militare ro=âne pe lingă guvernul francez, colonelul Păianu din StockholmlB.
Românii aflaţi in Italia au făcut în toamna anului 1918 noi demersuri pentru crearea legiunii române. Colonelul Florescu Ion, ataşatul militar al României
la Roma, insista într-o scrisoare adresată generalului Iliescu la 18 septembrie 1918
.pentru urgentarea pregătirilor necesare creării legiunii române din Itali'a, dat fiind
numărul mare de prizonieri ardeleni aflaţi aici!.8. Pentru intensificarea acţiunilor
din Italia, încă din 18 septembrie 1918 colonia română din Paris a delegat pe prinţul Ghica, care trebui'a să plece la Roma20.
In urma demersurilor întreprinse, la 15 octombrie, ministrul de război al
Italiei - B. Zupelli - a ordonat constituirea Legiunii Române, destinată să lupte
•pe frontul jtalian, sub comanda general1.1Jl.ui Luci'ano Ferigo. Legiunea UrI11l!I. să fie
alcătuită din batalioane de infanterie, după modelul armatei italiene. înrolarea
voluntarilor se efectua de comisii speciale aflate pe lingă taberele de concentrare
a prizonierilor de război, ierarhia gradelor şi uniforma erau ca în armata itaIi'ană.

Legionarii români erau supuşi regulamentului de disciplină şi celui penal
militar şi se bucurau de aceleaşi drepturi şi solde ca şi cele ale ostaşilor italieni~.
Decretul din 15 octombrie 1918 a fost primit cu o nestăvilită bucurie de către ro·mânii aflaţi in Italia.
Simion C. Mândrescu preciza intr-o telegramă trimisă în ·aceeaşi zi primului
mini5tru italian Orlando, că el a însemnat „legarea cauzei noastre de aceea a italic~nilor oprimaţi şi faptul că putem privi cu incredere viitorul"Z!. Primul regiment al Legiunii Române s-a form·at la sfirşitul lunii octombrie 1918 şi a purtat
numele de „Horea", al doilea, numit ,,Cloşca", s-a .creat in februarie 1919, nume
13 Idem
f. 42. Scrisoarea lui Louis Demongeau din 25 octombrie 1918, către
.gen. Iliescu. '
u Idem, f. 47. Scrisoarea lui J. Herlemont din 30 octombrie 1918 către gen.
Iliescu.
v 1918 la români ... , II, p. 1175, doc. 379.
l:; Arh. Stat. Bucureşti, Colecţia Microfilme Franţa, voi. 31, rola 187, c. 295296.
: 7 Idem, fond generalul Iliescu, dos. 34/1914-1919, L 45.
u Idem, f. 24 (vezi detalii în legătură cu înfiinţarea legiunii române in Arh.
Muz. Unirii, fond Unirea, mss 6574, passim. Marius Z. Ciugudeanu, Istoricul în-

Jii.nţării Legiunii române din Franţa).
ia Arh. Stat. Bucureşti, , fond gen.

Iliescu, dos. 58/1914-1918, f. 37-38.
M.A.E.F„ Arch. dipl., Europa 1918-1928, România, voi. 41, f. 9 (microfilm
în loc. cit.). Comitetul transilvănean, Notă 18 septembrie 1918.
21 1918 Za români ... , II, p. 1160-1161; S. C. Mândrescu, In Franţa şi Italia
pentru cauza noastră. 27 septembrie 1918 - 1 ianuarie 1919, Bucureşti, 1919, p. 63;
]. I. Şerban, în Apulum, 18, 1980, p. 526-527, anexa I.
2a V. Arima, în Rev. Arh„ 40, 1978, p. 1978, p. 415, doc. 11.
2o
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care simbolizau lupta românilor transilvănPni pPntru libertate socială şi naţională.
In legiune au fost cuprinşi 737 ofiţeri şi 3î.OOO soldaţi din cei ·aflaţi atunci în
Italia23 •
Militarii români au depus jurămîntul imediat după înrolare.
Sublocotenentul Ionel Rişca, prin legămîntul său prestat la 16 octombrie 1918.
se angaja să servească cu cinste şi credinţă, ca ostaş, în Legiunea Română, car<>
luptă 'alături de armata italiană împotriva Austro-Ungariei şi aliaţilor acestda.
El se obliga, în acelaşi timp, să îndeplinească „toate îndatoririle care decurg din
acest jurămint şi mai cu deosebire a mă supune, fără şovăire, tuturor poruncilor
comandanţilor mei"2 4 • Citeva zile mai tirziu, la 18 octombrie 1918, Comitetul clP
acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina a lansat un înflăcăr_at
apel către românii din Italia, intitulat Către românii din Transilvania, Crişana,
Maramureş şi Bucovina aflători în Italia. Documentul sublinia că mult timp românii transilvăneni şi bucovineni au suferit tot felul de nedreptăţi şi wnilinţ.t~
de la nemţii din Austria, „pe pămîntul nostru strămoşesc". Manifestul arăta cfl
puterile ·aliate s-au pronunţat pentru desfiinţarea Austro-Ungariei şi eliberarea
naţionalităţilor de sub jugul germano-maghiar.
Apelul millita, de asemenea, pentru înfăptuirea reîntregirii naţionale, crrîndu-se astfel „acea ţară mîndră şi tare cum se c:uvine să fie ţara pe care a intemei'at-o străbunul nostru Traian de aproape 2000 de ani". Unitatea naţională
avea la bază tradiţia milenară a permanenţei poporului român în spaţiul CarpatoDanubiano-Pontic.

In acelaşi timp, documentul se pronunţa în favoarea destrămării mon'arhiei
dualiste, duşmana noastră seculară. Pentru realizarea acestui deziderat, semnata•
rii manifestului au "adresat o vibrantă chemare la lupta armată împotriva imperiului bicefal, pentru a făuri România tuturor românilor. In felul acesta, întregul
neam românesc „va fi mindru de noi şi va binecuvînta fapta noastră, iar noi putem spune cu mulţumire în suflet că am pus piatră la temelia României Mari"Z"'.
Solii poporului român 'aflaţi în S.U.A. s-au preocupat de formarea aici a unei
legiuni româneşti. In acest scop, V. Stoica şi dr. Nicolae Lupu au adresat la 21
septembrie 1918 un memoriu guvernului american fa care au arătat importanţa
şi mai ales valoarea mor"ală a legiunii. Demersuri similare a întreprins N. H. Lahovary, însărcinatul cu afaceri. al României la Washington, pe lingă Departamentul de Stat216. Graţie intenselor eforturi, presa americană a început să susţin<i
'această idee. Ziarul The New-York Times scria că există posibilitatea constituirii
legiunii. Ofiţerii superiori urmau să fie americani, iar cei inferiori, români, aflati
în Franţa sau la Vladivostok. Instruirea trebuia făcută in limba română27 • Totuşi,
mult vehiculata unitate militară românească nu IS-a putut realiza, deoarece la 25
octombrie 1918 Ministrul de Război al S.U.A. răspundea negativ demersurilor fă
cute, arătind că legiunea proiectată nu putea fi acceptată, deoarece sînt dificultăţi
în transportarea şi echipare·a ei28.
Cu toate acestea, românii din Statele Unite şi-au continuat activitatea. Ei
au întărit legăturile cu reprezentanţii popoarelor asuprite din monarhia dualistă.
In 'acest scop au fost stabilite contacte intre V. Stoica, cehul Thomas G. Masaryk,
patriotul croat Hinko Hinkovici, sirbul I. J. Paderevski. La 2 octombrie s-a creat
Unirea Europei Centrale, care avea ca preşedinte pe Thomas G. Masaryk, prim23

unei

D. Zaharia, în Idem, supliment, 1979, p. 248; I. Ursu, D. Preda, Biografia
- Ioan Ursu, Cluj-Napoca, 1987, p. 203.
Arh. Muz. Unirii, fond Unire·a, mss. 3564, f.1.
Idem, mss. 6656, f.6 (Onoriu D. Suciu, Istoricul fnfiinţării Legiunii române

conştiinţe
N
2~

din Italia1.
26 M.A.E.F., Arch. dipl., Europa 1918--'1929, România, vol. 31, f. 144. Telegrama
nr. 1574 din 1 noiembrie 1918, Jusserand către M.A.E. al Franţei (microfilm în
loc. cit.).
27 C. Botoran, O. Matichescu, Documente străine despre lupta poporului român
pentru .făurirea statului naţional unitar, Cluj-Napoca, 1980, p. 223, doc. 97.
28 Arh. Stat. Bucureşti, fond Casa Regală, dos. 150/1918, passim; Eliza Campus, .
Din politica externii a României 1913-1947, Bucureşti, 1980, p. 191.
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era V. Stoica, iar vicepreşedinţi au fost a!Pşi cir. N. Lupu şi Grigore
Zsatkovici, director fiind profesorul H. A. MillPr de la colegiul Oberlin din Ohio:si.
De aceeaşi problemă s-a ocupat Consiliul Naţional Român din Paris. El a
elaborat la 27 septembrie/IO octombrie 1918 proiectul unei declaraţii comune cu
comitetele cehoslovac, polonez şi iugoslav.
Documentul se ridica cu fermitate împotriva ideii federalizării monarhiei dualiste, demonstrînd că această reprezintă o formă cainuflată de menţinere a vechilor stări de lucruri „a sistemului anacronic de guvernare". Comitetele reunite
şi-au restabilit programul ii.or politic, „constituirea de state naţionale
independente pe teritoriul actual 'al Austro-Ungariei" 30. Tot pentru destrămarea imperiului vulturului bicefal se pronunţau şi refugiaţii ardeleni, bănăţeni şi bucovineni
din Iaşi, printre care se ana şi Victor Deleu, fiu al p:OO.iurilor sălăjene, ofiţe<r voluntar în armata română 31 . La 6/19 octombrie 1918, in cadrul unei adunări, ei au
el'aborat o declaraţie prin care cereau eliberarea de sub dominaţia austro-ungară,
fiind hotărîţi să lupte prin toate mijloacele şi pe toate căile pentru constituirea
lor" într-un singur stat naţional şi liber sub dominaţia română".
Autorii declaraţiei nu recl.lllloşteau statul dualist, deoarece „veacuri de-a rîndul ne-a ţinut în cea mai ruşino·asă robie".
Documentul cerea ca întregul teritoriu din imperiul habsburgic revendicat
de statul român, recunoscut şi garantat prin tratatele de alianţă încheiate de România cu puterile Inţelegerii, să fie eliberat şi unit cu patria m·amă. In final se
arată că toate declaraţiile împotriva aspiraţiilor naţionale româneşti, legitime, erau
considerate ca stoarse cu forţa de autorităţile duşm·ane, neputînd induce în eroare
opinia publică internaţională32.
Strînse legături au existat între voluntarii români şi cei cehoslovaci aflaţi
în Husia. Consiliul Naţional Român din Rusia a adresat organului similar ceh o
telegramă care „declară separate de Austro-Ungaria părţile româneşti ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Mar'amureşului, Bihorului şi Bucovinei, teritorii care
formează acum cu România un stat unic, liber şi independent" 33. La 16/29 .octombrie 1918, cele trei garnizoane de voluntari din Celiabinsk, Kurgan şi Petropavlovsk au proclamat eliberarea provinciilor româneşti din cadrul monarhiei dualiste şi alipirea lor la România, fapt adus la cunoştinţa guvernului de la Iaşi, pre~dintelui S.U.A. şi Consiliului Naţional din Paris. ln telegrama adres·ată şefului
executivului american se afirmă că voluntarii români din Rusia au declarat la
16/29 octombrie că „v~hile teritorii româneşti, Transilvania, Ban'atul, Maramureşul şi Bucovina erau detaşate de Austro-Ungaria şi \alipite la România, cu care
de aici înainte vor forma un stat unitar, iar locuitorii lor se vor consider·a supuşi
ai României Mari" 34 , Această proclamaţie a avut un efect deosebit asupra românilor din capitala Franţei.
Preşedintele Consiliului Naţional al Unităţii Române a răspuns prin cuvinte
entuziaste, arătînd că telegrama voluntarilor ardeleni i-a fost de cel mai mare
folos în eforturile pe care Consiliul Naţional le face pe lingă aliaţi pentru recunoaşterea reîntregirii neamului românesc35 •
Activitate·a românilor aflaţi în străinătate a atras după sine recunoaşterea
de către puterile Antantei a aspiraţiilor noastre de unitate naţională. Preşedintele
Franţei, Haymond Poincare, afirma printr-un mesaj adresat regelui Ferdinand că
poporul francez este ·alături de poporul român şi aşteaptă cu nerăbdare ca Româvicepreşedinte

20 America, XIII, nr. 227 din 4 noiembrie 1918; Const. I. Stan, în Acta MN,
21, 1984, p. 303.
30 1918 la români •. ., II, p. 1155, doc. 374.
31 Vezi detalii il)a V. Dărăban, D. E. Goron, în ActaMP, 5, 1981, p. 708-735.
32 Biblioteca Academiei R. S. România (în continuare se va cita B.A.~R.S.R.}
Secţia Mss, Arh. O. Goga, mapa III, varia 45; Idem Coresp. N. Iorga, vol. 271/
1918, f. 355.
33 1918 la romdni •• „ II, p. 1202, doc. 394.
3 4 V. Niţescu, Douăzeci de luni fn Rusia şi Siberia, III, Bucureşti, 1932, p. 180.
35 Idem, p. 181
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nia să reia lupta armată: „Inţelegem şi noi speranţa ralierii noastre umăr la umăr
înaintea victoriei care va reda liberta~a popoarelor şi cuvintul dreptăţii"as.
I:a rindul său, lordul Northcliff scria în paginile ziarului fran<'ez Le Matin
din 3 noiembrie 1918, că se impune în noile împrejurări destrămarea Austro-Ungariei şi unirea tuturor românilor cu regatul actual al României. Schimbări se
petrec ln atitudinea unor cercuri politice americane. O poziţie binevoitoare a avut
fostul preşedinte al S.U.A. Roosewelt, ieu care V. Stoica, dr. N. Lupu, au întreţinut
str~nse relaţii. El s-a pronunţat în favoarea eliberării românilor din Transilvania
şi unirea cu patria mamă. Traian Vuia, în numele Comitetului de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina telegrafia în septembrie 1918, considerindu-1 ca semn de recunoştinţă „marele protector al românilor", rugindu-l totodată să primească „omagiul veneraţiei pe care toţi românii v-o dedică" 37 •
La
24 octombrie/6 noiembrie 1918, şeful diplomaţiei americane, Robert Lansing, trimitea un mesaj guvernului român, în care precizează că autorităţile de la Washington ·au recunoscut aspiraţiile românilor, garantind că „justele drepturi politice şi teritoriale ale poporului român să fie obţinute fără nici un amestec din
afară". Documentul promitea în numele preşedintelui Wilson întregul sprijin din
partea S.U.A. la Conferinţa de Pace3B.
Românii aflaţi în Paris cunoşteau şi din alte surse poziţia guvernului american. Paul Negulescu îl informa plin de speranţe pe Ioan Th. Florescu în scrisoarea din 6 noiembrie 1918, că „Preşedintele Wilson a promis să susţină cauza
noastră, ceea ce ne asigură aproape izbinda"39.
Intre timp în ţară se produc transformări importante. Aici se desfăşurau
în secret pregătirile pentru remobilizarea arm·atei. intr-o notă informativă din
14/27 octombrie 1918 se arăta că România este vital interesată în reintrarea în
acţiune cit mai repede posibil.
lnterver;ţia armatei române are drept scop să înlesnească „o victorie care
-deja est-! asigurată", deoarece este neindicat să se provoace noi dezastre în România. In felul acesta se evita riscul anulării încă de la început a acţiunii de mobilizare, „care şi-ar pierde eficacitatea fiind compromisă total prin intervenţia
trupelor de ocupaţie" 40• Pentru reluarea luptei armate se pronunţau .şi voluntarii
rumâni aflaţi în ţară. Unul dintre ei, Octavian C. Tăslăuanu, afirma într-o scrisoare trimisă la 19 octombrie 1918 lui N. -Iorga că „niciodată poporul român nu a
avut o situaţie mai favorabi'lă. ln aceste momente istorice se impune mai mult ca
oricînd unitatea şi coeziunea întregului popor român", o orientare politică răspicată
şi hotărită, care în clipele oportune să încheie rîndurile întregului neam într-un
:singur gind şi o singură voinţă"n.
Aliaţii erau, de asemenea, adepţii reintrării României în război. La mijlocul
lunii septembrie 1918, Victor Antonescu a primit misiunea de ·a pleca din Paris,
spre Iaşi, prin Salonic, cu un mesaj din partea cabinetului francez pentru guvernul român şi rege. Cu acest prilej, Georges Clemenceau l-a avertizat că misiunea
.este plină de primejdii, .deoarece va fi nevoit să zboare la Salonic, iar de acolo,
peste liniile duşmane, la Iaşi: „Secretul misiunii d-tale - preciza primul ministru
au M.A.E.F., Arch. dipl., Europa 1918-1929, România, vol. 31, f. 160. TelegT:ama
nr. 689 din 23 octombrie/5 noiembrie 1918, seII11Ilată R. Poincare către Ferdinand
{microfilm în loc. cit.).
37 La Transylvanie, I, Paris, din 15 septembrie 1918, p. 10-11.
38 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe R. S. România (în continuare se
va dta Arh. M.A.E.R.), fond Conferinţa de Pace de la Paris din 1946, f. 140141. Comunicatul Agenţiei United Pres.s; America, XIII, nr. 357 din 9 noiembrie
1918; 1918 la români, III, Bucureşti, 1986, p. 47, doc. 463. Această atitudine era
sesizată şi de Jusserand, ambasadorul Franţei în S.U.A. (vezi M.A.E.F., Arch. dipl.,
Europ·a 1918-1929, România, vol. 31, f. 121. Telegramele nr. 157 din 19 octombrie/I
noiembrie şi nr. 160 din 24 octombrie/6 noiembrie 1918, Jusserand către S. Pichon)
(microfilm în loc. cit.).
ai Arh. Stat. Bucureşti, fond Casa Regală, dos. 49/1918, f. 1-2.
40 Idem, fond Ioan Th. Florescu, pachet I, dos. 6/1918„ f.l; vezi şi Lidia Mihăilescu, în Zoe. cit., p. 299-300, doc. 5.
u B.A.-R.S.R., Secţia Mss, Coresp. N. Iorga,· vol. 28~1918-1919, f.l-2, Scrisoarea lui Oct. C. Tăslăuanu din 19 septembrie 1918 către N. Iorga. ·
1 . ."
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Franţei
franceză".

- trebuie să fie absolut. Vei pleca cu paşaport francC'Z ,şi cu uniformă
Victor Antonescu a sosit în ţară la 17/30 octombrie, cu un paşaport fals,.
pe numele unui pfiţer francez (Louis Antoine), călătorind cu un avion pilotat df'
l'i'.ipitanul francez Noii. El deţinea un mesaj în C'are se indica: „a sosit momentul
pentru ca România să reintre în lupti1 alături de Franţa"'2. După cîteva zile, la 21
octombrie, Robert de Flers aducea în Inşi un nou mesaj din partea autorităţilor
franceze, solicitindu-se urgentarea pregătirilor pentru remobilizarea arm·atei române. ln răspunsul său, Ion I. C. Brătianu preciza că românii erau preocupaţi
cl1! a dovedi ataşamentul faţă de cauza aliaţilor şi pentru ·a facilita realizarea
sccmpelor lor aspiraţii 43 • tn noile împrejurări, Ionel Brătianu a cerut generalului
l'rezan, <:eful Marelui Stat Major ,al armatei, să modifice şi să adapteze planurile
de mcbilizar" <i trupelor. Era nevoie de multă discreţie şi destulă rapiditate pentru ca inamicul să nu desl'opere infrnţiile românilor.
Se-;izind 'lcPst "UCTl', generalul Berthelot scria într-un raport adre~at super ieri lor ~ăi C'ă forţele remâne trC'bUie mobilizate „în mod energic şi în condiţii de
maximă rapiditate posibilă" 44 •
Românii aflaţi în străinătate au susţinut cu tărie revenirea armatei tomâne
Pf' cimpul de luptă alături de Antanta, conştienţi că numai astfel se putPa împlini
idealul desăvîrşirii unităţii naţionale.
Take Ionescu a făcut o serie dl' declaraţii asupra iminentei intervenţii militare româneşti 45 • La rîndul lor, prizonierii şi voluntarii români din Rusia ernu
animaţi de dorinţa fierbinte de a continua lupta armată în vederea înfăptuirii

ni

unităţii naţionale.

Doctorul V. Filipciuc, origin'ar din
îndepărtata Galiţie, preotului Vlad din
scurtă vreme se va realiza desăvîrşirea
lor noastre naţionale înfloreşte zi cu zi".

Maramureş, scria în septembrie 1918, din
Petrova, exprimîndu-şi nădejdea că în
unităţii naţionale, căci „pomul speranţP

Autorul mesajului indica în ac·PstP momente istorice, moder'aţie şi prudcmţă,
pentru că în ielul acesta „să evităm C'Uvintele ne<"ugetate .5i atitudinile ce ne pot
compromite"'"· Gazeta Transilvaniei şi Bucovinei, publicaţie a voluntarilor români din Celiabinsk, scria în primul ei număr din 13 octombrie 1918, că România „aşteaptă num'ai clipa să-şi ridice din nou armata de la Mărăşeşti şi st1 durii
steagul românesc triumfal pînă la marginea năzuinţelor noastre".
Urgentarea pregătirilor de mobilizare era impu.să de schimbările care aveau
loc în Transilvania. La 5/18 octombrie 1918, Al. Vaida Voievod a citit în numele
Comitetului Executiv declaraţia P.N.R. elaborată la Oradea în 30 septembrie/12
octombrie 1918, care proclama, în virtutea dreptului popoarelor de a dispune de
c>le însele, independenţa naţiunii române din Tr'ansilvania 47 • Sub impulsul acestui
discurs magistral, românii şi-au intensificat activitatea. La 18/31 octombrie s-a
C"onstituit la ,Budapesta Consiliul Naţional Român Central, iar la 2/15 noiembrie
·aceasta şi-ll mutat sediul la Arad. ln paralel au fost create consilii naţionale locale în întreaga Transilvanie, Banat, Crişana, Maramureş, precum şi gărzi militare. La J 2 noiembrie 1918 s-a constituit Comitetul naţional român din Sălaj, cu
sediul în Zalău, sub preşedinţia lui George Pop. Tot acum s-a organizat garda naţională, în frunte cu locotenentul Iulian Andrei Domşa 48 •
Acţiunile organizate de românii Transilvaniei erau privite cu multă sim~a
tie de fraţii lor aflaţi în Paris. Ziarul La Roumanie a publicat pe prima p·agină
textul discursului rostit de AL Vaida.
42 M.A.E.F., Arch. dipl., Europa 1918-1929, România, voi. 31. f. 265-267 (microfilm în loc. cit.); I. G. Duca, Amintiri politice, III, Mi.inchen, 1982, p. 136; Comte
de Saint Auiaire, op. cit., p. 468--470.
43 M.A.E.F„ Arch. dipl., Europa 1918-1929, Români>a, voi. 31, f. 267.
44 Idem, f. 247-248. Raportul de ansamblu al gen. Berthelot.
45 Idem, f. 256, Declaraţiile lui Take Ionescu.
4 s Apud. Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 236.
47 Mişcarea, X,
nr. 231, din 13i/"28 octombrie 1918, vezi şi Şt. Pascu, Ce
este Transilvania? Cluj-Napoca, 1983, p. 176-177.
48 I. Tomole, Lupta românilor din „Ţara Silvaniei" pentru drepturi politice
şi făurirea statului naţional unitar român (1905-1918), Cluj-Napoca, 1985, p. 200;
211; !'. Abrudan, ln Acta M.P„ 7, 1983, p. 2.99.
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Liderii Consiliului român din Paris urmăreau \Să stabilească. legături cu grupurile politice ale românilor transilvăneni, dar starea comunicaţiilor şi luptele
din Balcani au zădărnicit această acţiune.
Solii poporului român din capitala Franţei au făcut noi demersuri pe lingă
autorităţile francne. La 22 octombrie/4 noiembrie, ei au adresat un memoriu
guvernului de la Paris semnat de Take Ionescu, Vasile Lucaciu şi Octavian Goga,
în care afirmau că potrivit tratatului din august 1916, încheiat cu Antanta, românii din Transilvania şi Bucovina trebuie ,sepataţi de Austro-Ungaria şi să formeze împreună cu România „un stat în întregime democrat, cu o legalitate absolută pentru toate naţionalităţile şi credinţele". De fapt, în tot cursul războiului,
românii din monarhia dualistă şi-au manifestat voinţa de a se uni •cu fraţii din
rt>gat. Documentul preciza că cincizeci ,de mii de români din Ungaria au fost
prezenţi în rîndurile armaki române chiar de la începutul războiului, iar acum
voluntarii ardeleni, bănăţeni şi bucovineni luptă în Italia, Ftanţa şi Serbia. Autorii memoriului asigurau pe şeful diplomaţiei .franceze că organul de conducere
al românilor din Paris nu cere ).m tratament de favoare, ci înfăptuirea unităţii
naţionale49. La rîndul său, generalul Jliescu ·a făcut noi demersuri pe lingă guvernanţii francezi. La 31 octombrie 1918 el a remis cabinetului Franţei un proiect
privind organizarea statelor din sud-estul Europei. Autorul documentului se pronunţa pentru formarea de state independente şi suverane în răsăritul Europei 50•
In acelaşi timp se intensifică lupta românilor bucovineni pentru unire. La
14/27 octombrie 1918 a fost convocată la Cernăuţi o Adunare Naţională, care a hotărit „Unirea Bucovinei integrală cu celelalte ţări româneşti, într-un stat naţional
independent". Pentru materializarea acestui dezidetat s-a stabilit instituirea unui
Consiliu Naţional Român, format din 50 de membri. A<:est consiliu „ne •;a· repreZl'nta prin mandatari şi la Conferinţa de Pace, fiind singurul organ re;>rezentativ
al românilor bucovineni"s1.
Transformările petrecute pe ptan extern au schimbat raportul de forţe în
interior în ,favoarea partizanilor colaborării cu Antanta. In noile condiţii, cabinetul conservatorilor îşi încheiaise practic misiunea. Din aceste motive, la 24 octombrie/6 noiembrie 1918, Alexandru Marghiloman a prezentat demisia guvernului
său în faţa suveranului52.
In favoarea înlăturării acestui minister s-au pronunţat şi au acţionat românii
aflaţi in străinătate. Intr-o scrisoare 'adresată ·lui Constantin Argetoianu la 20 octombrie/2 noiembrie 1918, O. Goga· şi-a exprimat nemulţumirea că „n-aţi izbutit
incă să daţi ,peste cap pe Marghiloman". Semnatarul mesajului cerea in final răs
turnarea guvernului şi trimiterea ardelenilor 1peste munţi in vederea declanşării
mişcării de unire53. La rîndul său, Consiliul Naţional al Unităţii Române nu recunoaşte legitimitatea guvernului de la laşi prezidat de şeful Partidului Conservator, fapt reafirmat de Take Ionescu intr-o scrisoare adres·ată la 22 octombrie/4
noiembrie 1918 ministrului de externe al Franţei, St. Pichon 5'.
In noile condiţii, la 24 octombrie/6 noiembrie 1918 a fost numit de către rege,
cu concursul lui Ion I. C. Brătianu, ca prim-ministru al României, generalul Constantin Coandă, cunoscut pentru vederile sale filo-liberale. Scopul acestui ,c'abinet
era acela de a pregăti remobilizarea armatei române, urmînd ca apoi să facă loc
4ll

1918 la romani •.. , III, p. 41-42, doc. 460.

Bucureşti, fond gen. D. Iliescu, dos. 8/1914-1919, f. 119-127;
Project du general Iliesco. Une idee sur l'organisation des etats d'est de Europe.
51 1918 la romdni ..., II, p. 1176-1177, doc. 381; Glasul Bucovinei, Cernăuţi,
nr. 3, din 29 octombrie 1918.
52 Arh. Stat. Bucureşti, fond Casa Regală, dos. 54/1918, f.l.
5a O. Goga, Ne învaţlt Mltrăşeştii •. ., Iaşi, 1983, p. 168.
IM M.A.E.F., Arch. dipl., Europa 1918-1929, România, vol. 31, f. 154--157. Scrisoarea lui T. Ionescu din 22 octombrie/4 noiembrie 1918 către St. Pichon (microfilm
ln loc. cit.).
50

Arh. Stat.
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unui minister condus de .şeful P.N.L. La această soluţie au ·aderat şi aliaţii, care
au dat în acest scop tot concursuls.-'.
La 28 octombrie/IO noiembrie, dnd trupele franceze forţau Dunărea, a fost
decretată remobilizarea armatei române. Ea se desfăşura in condiţii grele datorită
lipsei echip'amentului, alimentelor, armamentului, muniţiei, dezorganizării transporturilor. Acest lucru era recunoscut şi de miniştrii Puterilor Aliate, care, într-o
telegramă adresată la 28 octombrie/10 noiembrie guvernelor lor scriau: „Noi confirmăm că în starea de mizerie şi de lipsuri a României utilitatea mobilizării este
mai aiPs de ordin moral", semnatari' documentului precizau că pe măsură ce
al!aţii "or fi în strure să sprijine România, asigurînclu-i materialele şi armamentul
tH,c•'si!r, ea „va putc>a furniza importante şi c>xce!Pnte efective, care vor ajuta
i~1tr-o mai mare măsură acţiunea Antantei" 56 • Tot arum au fost mobilizaţi şi militarii corpului de voluntari, ·ardeleni, bănăţeni şi bucovineni. Din iniţiativa lui
Victor Deleu şi cu asPntimentul Marelui Stat Major, au fost trimişi 10 de emisari
in Transilvania şi 10 în Banat, „ofiţeri informatori pentru a explica ardelenilor că
marea clipă istorică a sosit, visul reîntregirii n'aţionale se împlineşte, apoi să sufH"avegheze şi să ao;igU!re înfiinţarea gărzilor naţionale, să se ocupe de menţinerea
ordinii şi liniştii. Ei 1aveau, de asemenea, misiunea de a confisca armele, de a
partirip'a la supravegherea ,indivizilor bănuiţi ca foşti jandarmi, anarhişti, şovinişti.
Totodată aceşti ofiţeri vor împiedica furturile, rechiziţionările forţate, bruLllizările etc.57 • Voluntarii ardeleni au !Pătruns cu entuziasm pe pămîntul lor stră
moşesc. Un grup în frunte cu locotenentul Ar.ieşeanu exprima într-o telegramă
~1dresată profesorului N. Iorga, în decembrie 1918, satisfacţia păşirii pe teritoriul
Tcansilv'aniei, „stropit veacuri de-a rindul cu sînge şi lacrimi". Semnatarii telegramei reafirmau şi cu ace5t prilej ataşamentul faţă de ,marele istoric care „tot
timpul ne-a susţinut şi doresc curind a-l vedea în mijlocul nostru"58.
Revenirea arrmatei române pe clmpul de luptă a fost salutată de românii 'aflaţi
in străinătate . .Voluntarii români din Celiabinsk au trimis cu acest prilej o tele~ramă regelui Ferdinand în care îşi manifestau bucuria faţă de „înaintare·a fraţilor de sînge şi de arme în adincul moşiei !Iloastre strămoşeşti"se. La rindul lor,
,;oldaţii şi ofiţerii români din !Praga, aflaţi în regimentele 2 Braşov şi 51 Cluj,
au fraternizat ·cu organizaţia sportivă a socolilor. Ei au creat legiunea condusă
de căpitanul Alexandru Simion, iar cancelarul (secretarul) acestei unităţi militare
:i fost ales Gavril Câmpeanu din Gălpiia (judeţul Sălaj). Sediul Legiunii se afla în
curtea şcolii „Statnii Gymnazium" di.a Preslova UJ.ice, sectorul Smichow. Ea cuprindea, potrivit însemnărilor lui G. Câmpeanu, 1000 de soldaţi, între care 20
ofiţeri 'Şi peste 80 de subofiţeri 60 • Această unitate militară a rămas La dispoziţia
Consiliului Naţional Cehoslovac timp de 20 de zile, avind drept sarcină principală
menţinerea ordinii publice. După alegerea la 1/14 noiembrie 1918 a lui Thomas G.
Masaryk ca ipreşedinte al primei republici cehoslovace, legionarii şi socolii cehoslovaci I-au înlocuitGt. Atitudinea militarilor români din Praga era încă o dovadă
a strînselor legături de prietenie, solidaritate româno-cehoslovace statornicite de-a
lungul secolelor şi cimentate prin •lupta romună în vederea dezmembrării AustroU ngariPi.
55 Idem, f. 168-169. Telegr·amele nr. 748 şi 749 ale celor patru miniştri aliaţi
din laşi către Şt. Pichon din 24 octombrie/6 noiembrie 1918; B.A.-R.S.R., Secţia
Mss., Coresp. Nim. Brătianu, Scrisoarea Sabinei Cantacuzino C"C1tre Constiantin I. C.
Brătianu, din 9/22 noiembrie 1918, cota S 2(119) CCCLXXXIV
56 M.A.E.F., Arch. dipl., Europa 1918-1929, România, vol. 31, f. 168-169. Telegramele citate ale celor patru miniştri ·aliaţi către Şt. Pichon (microfilm în loc.

cit.).

57 O.
Deleu, Victor Deleu 1876-1939 Biografie, vol. VI (mss), f. 740741. Lucrarea se află depusă la Arh. Stat. Sălaj, Arh. Muz. Unirii, şi B.A.H.S.R.); D. E. Goron, în Marmaţia, 5----6, 1979-81, p. 321-322, anexa I.
5 e B.A.-R.S.R., Secţia Mss, Coresp. N. Iorga, vol. 27~1·1918-1929, f. 135. Tel.
nr. 315, din 30 decembrie 1918, semn·ată Lt. Ariereanu către N. Iorga.
59 V. Niţescu, op. cit., III, p. 208.
eo Apud. I. Penea, în Acta M.P, 8, 1984, p. 450.
Gl Arh. Muz. Unirii, fond Unirea, mss. 6448, passim; Ion I. Nistor, in Codrul
Cosminului, 6, 1929-1930, Cernăuţi. 1930, p. 321.
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Ample acţiuni au desfăşurat şi marinarii români aflaţi în Pola. La 26 octombrie, subofiţerii telegrafişti au organizat o revoltă. Cu acest prilej a fost ales
un comitet naţional român, avÎ!lld ca preşedinte pe subofiţerul Valeriu Sereclan,
iar ca secretar pe Ştefan Voinea. La i30 octombrie a fost rPdactată o rezoluţie cu
concursul fruntaşului bănăţean Caius Hrediceanu, căpitan în artiforia ele coastă
a portului Pola, proclamîndu-sc independenţa poporului român clin Transilvania,
Banat şi BucovinaG2 • Tot acum a fost constituită Gurda Naţională a marinarilor
români din Pola, care număra 450 de m0mbri.
Ea a preluat serviciul de poliţie ~i paza oraşului. La 28 octombrie, în rndrul
unei întruniri, s-a proclamat eliipirea Pdlei şi Istriei la Italia. La intrarea italienilor în Pola, survenită la 31 octombrie 1918, garda românească a predat sPrviciul de pază trupelO«" italiene. Amiralul Cagni a pus la <dispoziţia membrilor gărzii
Vaporul „Slavia", cu care s-au deplasat prin Fiume spre patrie, plecînd clin portul
Pola la 1/14 noiembrie .191863 • Ajunşi în Fiume, marinarilor români li s-a făcut
o primire deosebită, oraşul fiind, potrivit unui mairtor ocular, într-o fierbere continuă, de nedescris, determinată de precipitarea evPnimenteloru 4 •
In paralel, V. Lucaciu şi I. Ursu au plecat în Italia pentru a lua legătura cu
Simion C. Mândrescu. In C'adrul discuţiilor purtate pentru· realizarea unei depline
unităţi de vederi, s-nu obţinut dtevn succese. Ei nu fost primiţi cu căldură de
primul-ministru Orlando, care le-a promis sprijin în problema recrutării de voluntairi pentru legiunea românească 6 :;. La rîndul său, profesorul Simion C. Mândrescu a propus în C'adrul şedinţei din 20 noiembrie a delegaţilor secţiei Consiliului Naţional 'al Unităţii Române din Italia unificarea aC'estui comitet cu cel
condus de Traian Vuia. El a condiţionat reunirea ceilor două organisme de înli1turnrea lui Dumitru Drăghicescu, Traian Vuia, V. Ghica şi prinţului Sturza66. ln
Italia s-a creat încă din octombrie 1918 primul regiment de voluntari condus de
colo!1elul italian Sieprandi, o parte din membrii săi, avînd în frunte pe loC'otenentul Dimitrie Radu, a fost prezentă la ultimele bătălii. La 5 decembrie 1918,
la Marino, soldaţii şi ofiţerii din acest regiment au depus jurămîntul. Cu acest.
prikj ·a fost sfinţit steagul său de luptă. La solemnitate au fost prezenţi, din
partea României, ministrul din capitala Italiei - Alnxandru Lahovar:vu 7 . Al doilPa
regiment al legiunii era comandat de colonelul italian Giusti. Ostaşii ·lui au p·articipat alături de armata a VIII-a italiană la marea bătălie de .Jn Vittorio-Venellio,
dovedind spirit de sacrificiu şi eroism. Elogiind faptele de vitejie ale voluntarilor
români, generalufi. Caviglia, comandantul acestei nrmate, consemna într-un ordin
de zi din 23 noiembrie 1918: „Viteaz detaşament de voluntari, pregătiţi cu neclintită credir:ţă în supremele probe, cu o puternică contopire de suflet, sosit în C"easul
ră7bunării, dădu măreţe dovezi de bravură, întrec· indu-se cu fraţii italieni"r>B. 1n
cinstea acestui regiment a avut la 26 ianuarie 1919, în piaţa Siena din Roma, o
grandioasă manifestaţie, la care au participat, pe lîng;i voluntarii unităţii, cornandanţiJ. legiunii militare române, oficialităţi italiene, şefii misiunilor diplomatiC'e ale
ţărilor Antantei, ataşaţi militari. Mai întîi a luat cuvintul generalul Ferigo, care
a elogiat vitejia ostaşilor români în luptele din Carpaţi, Dobrogea şi Siret, unde
„dorobanţii neînvinşi au ştiut să-l oprească pe duşmanul C'el trufaş". El şi-a exprimat satisfacţia realizării frăţiei de arme româno-italic•ne. La rîndul $ăU, colonelul Florescu a subliniat în cuvîntarea sa semnifkaţia deosebită a realiziirii
unităţii naţionale. In finalul manifestaţiei, numeroşi soldaţi şi ofiţeri, cum au fo<;t
Naţională a românilor clin Pola 1n descompunerea maBucureşti, 1922, p. 14-15.
63 B.A.-R.S.R., Secţia
Mss, Arh. Valeriu Bnanişte, mapa VI (1), acte 7;
Caius Brediceanu, Amintiri din viaţa mea, Lugoj, 1!136, p. 14-15; V. Caţavei, în
Ziridava, 8, 1977, p. 378 şi urm.
61 B.A.-R.S.R., Secţia Miss., Arh. V. Branişte, mapa V (1), varia 5, f. 1-2.
65 Arh. Stat. Bucureşti, Colecţia Microfilme Franţa, rola 187, c. 351-352;
Raport din 30 noiembrie 1918 semnat Barrere ministrul plenipotenţiar al Franţei
fn Italia către Şt. !'ic!10n.
86 Arh. Mm:. Unirii, fond Unirea, mss. 5640, f.l.
62

V. Seredan, Garda

rinei austro ungare,

I. Ursu, în România Mare, Paris, ll, nr. :n, din 22 martie 1919.
.Arh. Muz. Unirii, fond Unirea, mss. 4919, f.l; Onoriu O. Suciu, op. cit,,
('llu1s.), ll1 Zoe. cit., f.11.
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locotenentul Emilian Pisa, sublocotenentul Victor Vancea, sergentul Constantin
Lupoaie, soldaţii Grigore Pantelimon, Nicolae Gavrilă, Victor Pop, au primit deco;·aţii italiene în semn de apreciere pentru faptele lor de arme. La 5 februarie,
.cele două regimente, cărora li s-a adăugat un al treilea, s-·au îndreptat spre patrie,
unde au fost primite cu însufleţire69.
Românii aflaţi în capitala Franţei erau informaţi în !legătură cu festivităţile
care avuseseră loc la Roma. Colonelul Florescu consemna într-o scriso'are adresată
la 27 ianuarie 1919, lui I. Ursu la Paris, impresiile sale deosebit de favorabile:
„Ilalienii ne-au organizat o serbare măreaţă la Hom'a pentru darea drapelului
Hegimentului 2 şi împărţirea medaliilor" 70.
In acelaşi timp, românii aflaţi în misiune în S.U.A. au continuat legăturile
cu autorităţile americane. La 31'15 noiembrie 1918, Ioan Podea, în numele Episcopiei
Ortodoxe Române din Statele Unite, a remis pre5edintelui Wilson o petiţie. El
deplîngea soarta români'lor din Transilvania, lipsiţi de drepturi în propria lor
ţară", ,;robi pe pămîntul strămoşesc". Documentul aprecia că prin Unirea Transilvaniei cu România se va realiza în răsăritul Europei „o ţară democratică, în care
frăţietatea, egalitatea şi libertatea politică, economică şi religioasă să domnească
peste toţi cetăţenii ei fără deosebire de naţionalitate""· Acţiuni asemănătoare a
întreprins d!r. Epaminonda Lucaciu la Trenton. Demersurile românilor americani
au atras după sine noi dovezi de adeziune faţă de împlinirea idealurilor noastre
naţionale. Şeful executivului american asigura într-o scrisoare din 14/27 noiembrie
1918 pe E. Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, de profundul şi sincerul său interC's
faţă de soarta românilor transilvăneni72. Schimburi similare se produc şi în opinia
·oamenilor politici englezi. Ministrul Afacerilor Externe, Arthur James Balfour,
informa într-o scrisoare pe Take Ionescu ·că „guvernul Majestăţii sale, la o eventuală conferinţă de p·ace, va acorda întreaga simpatie şi sprijin principiului general al Unirii Române"73.
Jn paralel se intensifică lupta românilor bucovineni pentru unitate naţională.
La 1~28 noiembrie 1918, în Palatul M>i.tropolitan din Cernăuţi a avut :loc Congresul
general al Bucovinei, care declară că „ţinuturile Sucevei şi Cernăuţilor au făcut
purure·a parte din Mdldova" şi pe ac;eastă bază hotărăşte „Unirea necondiţionată
~i pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu România" 74 . La manifestaţiile de la
Cernăuţi a fost prezentă şi o delegaţie de voluntari ardeleni în frunte cu Victor
Deleu 7:;.
In Transilvania se produc schimbăiri importante. Despre starea de spirit
-existentă în Valea Someşului ne aminteşte un documPnt 'al vremii, care vorbeşte
de pătrunderea ideilor socialiste în această regiune 7 ;. Agitaţii sint intilnite şi pc
plaiurile sălăjene. Muncitorii de 1a minele de cărbuni din Bobota au părăsit lucrul,
o parte din ei au intrat în magaziile minei de unde> au luat materiale explozibilen.
Documentele vremii consemnează frămintări şi în lumea satelor Sălajului, soldate
cu alWlgarea funcţionarilor admi!l'listrativi. Intr-un raport înaintat comisariatului
,guvernamental pentru ComitatUI. Să1aj la 23 noiembrie, preşedintele tribunalului
Zalău 11rată c;'i în plasa Crasna, şase notari din zece au fost alungaţi78.

:n, din 8 şi 22 martie 1919.
B.A.-R.S.R., Secţia Mss, Arh. Ioan Ursu. SC'risoan•n Colonelului I. Florescu din 22 ianuarie 1919 către I. Ursu, cod 82(2) XLVl!I.
11 Arh. Muz. Unirii, fond Unirea, mss. 4542, vassim.
72 1918 la români ... II, p. 1239, doc. 420.
73 Idem, p. 1220, doc. 408 (Lordul Balfour a făcut în act>st sens declaraţii în
Parlarnnet; vezi, Arh. M.A.E.R„ fond Londra, dos. 34, Raportul insărcinatu'J.ui cu
afacerile României la Londra, Boierescu, din 18 noiembrie 1918, către M.A.E. al
României).
74 Arh. Stat. Bucureşti, fond Casa Regală, dos. 56/1918, f. 6-8, T. Bălan, în
.Codrul Cosminului, V-VI/1929-1930, p. 120 şi urm.
1s O. Deleu, op. cit. (mss), vol. VI, f. 744.
76 B.C.U.-Cluj-Napoca, Colecţii speciale, fond Francisc Hossu Longin, voi. 5,
f. 205. Scrisoarea lui Aurel Hetco din 21 noiembrie 1918 către Fr. Hossu Longin.
17 I. Tomole, op. cit„ p. 175.
78 Idem, p. 192. Frămintări similare sînt consemnate ln plasele Tăşnad, Jibou,
,
:Şimleul Silvaniei, Zalău (vezi P. ~brudan, ~n ActaMP, 5, 1981, p. 490-500).
eu România Mare, Paris, II, nr. 32 şi nr.
'70
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ln această atmosferă, Consiliul Naţional Român Ccintral a convocat la 7120
noiembrie 1918 pentru ziua de 18 noiembrie/I decembrie 1910, la Alba Iulia, o
mare adunare naţională a românilor din Transilvania, care urma sii cuprindi1
122!1 de delegaţi aleşi prin vot universal. Dintre aceştia, 30 erau fii ·ai pl;1iurilor
sălăjene, aleşi în cele cinci cercuri electorale. Mase mari ele oameni se îndreptau
spre Alba Iulia într-un entuziasm deosebit. Această atmosferă este descrisă d<~
Gavril Crişan, în cuvinte de rară plasticitate; „veneau moţii lui l<mcu, dmpănari,
abrudeni, zlătneni, veneau de pe Valea Mure';UJ!Ui din sus ';i din jos de 1\lba Iulia
( ... ), bănăţeni, mîndrii haţeganii şi toaU1 Valea Jiului, Turda, Clujul, S:dajul cu
delegaţiile lor numeroase ~i alţii ( ... ) şi alţii" 79 •
Membrii Consiliului Naţional au fost primiţi în sala Cazinoului clin Alba
!ulia la ora 10, cu ropote de aplauze. Ultimul soseşte Gheorghe Pop dt> Băscşti,
fiu al plaiurilor sălăjene, susţinut de doi dPll'gaţi di'n judeţul siiu natal. DP-;i boln<lv,
<ijuns 1a venerabila vîrstă de 80 de ani, Glworghe Pop de Băseşti a venit să prezideze adunarea, deoarece de mult aştepta ac1·ast{1 elipă măreaţ<i.
La ora 10, pe scena improvizată clin sala Cazinoului, denumit;i de acum a
Unirii, s-a deschis Adunarea Naţional<i. Preşedinte a fost ales Gheorghe Pop de
Băseşti, episcopii Ioan Papp (Arad) şi Demf'tru Radu (Oradea) erau copreşedinţi.
Theodor Mihali, Ştefan Ciceo Pop şi Ioan Flueraş, vicepreşedinţi. Printre cei 10
secretari se afla şi Victor Deleu.
Discursul solemn a fost rostit de Vasile Goldiş, vorbitor1.lll a prf'cizat că veacuri
de-a rîndul poporul român, adevăratul stăpîn al pămîntului strămoşesc, a fost socotit „străin şi rob în propria lui ţ'ară". El a exprimat adevărul, c;i naţiunea română
trebuie să trăiască liberă şi unită. La sfîrşitul discursului Goldiş a supus spre
aproba.re „Măritei Adunări Naţionale" hotărîrea de Unire: „Adunarcn Naţională
decretează Unirea românilor din Transilvania, Banat şi Tara Ungurească cu teritoriile locuite de români, deci cu România".
ln cuvîntul său, Iuliu Maniu, originar din comuna B<id;icin, judeţul Sălaj, a
precizat că „Decretînd unitatea naţională, vom continua st1 fim ceea ce ·am fost
noi, neamul românesc, totdeauna şi ceea ce trebuie s[1 fie pPntru veciP: sentinela
trează şi conştientă a civilizaţiei omeneşti." Vorbitorul a reliefat r;i istoria ne învaţă să nu a~tept;im nimic de la împăraţii străini şi de Ia fiii al lor neamuri, „f'i
de la propriile noastre puteri". El a subliniat, în final, că românii nu vor să asuprea~:că alte neamuri, ci vor să le asigure acestora deplin:1 libertate. Din partea
muncitorilor ardeleni a vorbit Iosif Jumanca, care a exprimat aclezium•a lor la
marele act al naţiunii române. ln final, Gheorghe Pop de Băseşti a supus spre
aprobare Adunării Naţionale hotărirea citită de Golcliş. Propunerea a fost primită în
unanimitate şi cu mare însufleţire. In baz·a aprobiirii Adunării preşedintele a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului şi p<irţilor ungurene cu România, pentru
toate veacurile8°. Această decizie a Adunării Naţionale a fost ·adusf1 la cunoştinţa
mulţimii aflată pe platoul din faţa cetăţii. Cei peste 100.000 de români au fost
cuprinşi de un entuziasm greu de descris în cuvintC'. Surprinzînd acest moment
înălţător, tînărul participant sălăjean Leontin Glwrgariu, scria peste ani: „Oamenii
plîngeau de emoţie şi bucurie, se îmbrăţişară unii cu alţii. Se dntau cîntcce patriotice. Se dansa „Hora Unirii". In inima cdor prezenţi vibra inima întregii ţări
(...). Pe buzele miilor de participanţi era un singur nume: România"s1.
Românii 'aflaţi în străinătate au primit cu o vie satisfacţie vestea desăvîrşirii
unităţii naţionale. Ziarul La Roumanie scria la mijlocul lunii decembrie 1918 cft
acest act a fost un adevărat plebiscit, fiind rezultatul firesc al evoluţiei istorice
a neamului românesc. El trebuie să determine transformarea radicală a societăţii
aducînd „zorile emancipării politice şi sociale a întregii naţiuni române pe care
ochii noştri uimiţi o întrevăd ca cea mai fericită dintre făgăduieli" 82 • Sever Bacu
79 C. Dumitrescu, Din lunga timpului bătălie. Anul 1918 în amintirile unor
martori oculari, Cluj-Napoca, 1978, p. 152.
80 Apud. Şt. Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, II, Bucureşti,

1983, p. 190-195.
s1 C. Dumitrescu. op. cit., p. 262-263; D. E. Goran, in ActaMP., 5, 1981, p. 737742; Alte relatări la P. Abrudan, in Idem, 7, 1983, p. 298-300.
82 La Roumanie, Paris, I, nr. 48 din 19 decembrie 1918; C. Căzănişteanu,
Documente ale Unirii 1600-1916, Bucureşti, 1984, p, 445-446, doc. 304.
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'><:ria în gazeta România Mare, pe citrl' o conducea, că românii din Muntenia, Moldova, Transilvania, Crişana, Banatul, Basarabi.a şi Bucovina" avem cu toţii o singură patrie, sîntem fraţi pe VPcic nedespărţiţi". El a înfăţişat, în continuare, bul'Uria imensă prilejuit[1 de marele eveniment al naţiunii: „Nouă înşine nu ne vine
a creek' încă, ci\ aceasta să fie adevărat. Şi oricare din noi ar dori să vadă cu
oehii adevărul, România Marl" s-a făcut"H 3 . Iosif Blaga consernn·a în paginile acel• ·id ;i publicaţii satisfacţia deosc·bitii prilPjuitt1 voluntarilor români aflaţi in Franţa
:iL' împlinin'a dcst1Vîr')irii unităţii naţionale': „Cu evlavie ·ascultăm - notează el dr>tat;:1·~ celor dcsfă'iuratc la ./\!ba Iulia. Avem conştiinţa că acolo s-a proclamat
unin'a Ardealului, a Hanatului şi a părţilor ungurene, Crişanei şi Să:tmarului cu
l\01n[tnic..?"e-t.

Ei erau informaţi în legătură cu situaţia din Transilvania fie din presă, sau
prin intermediul unor emisari. i\slfPI, doi delegaţi ai Consiliul Naţional Român
Ct>ntral, i\l. MoC'sony 'ii Virgil V. TilPa, s-au deplasat la Berna, unde s-au întîlnit
cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Unităţii Române din Paris. Ei au arătat
în cadrul discuţiilor di d(•legaţii Adunării Naţionale de la Alba Iulia au fost alC!?i
pe baza sufragiului universal şi reprezentau toate clasele şi categoriile sociale,
confesiunile rt>ligioase şi opţiunile politice, 40 de socialişti aflîndu-se printre ei.
Totoclaltt Al. Mocsony şi V. V. Til<'a au subliniat că Adunarea Naţională a proc:amat in mod unanim Unirea Transilvaniei şi a Banatului cu România 85 •
Românii americani au primit cu nespusă bucurie actele plebiscitare din
toamna anului 1918. Revista Semănătorul scria în numărul din decembrie 1918,
că românii din Transilvania şi Ţara Ungurească au declarat unirea cu România:
„Acum sintem şi noi liberi şi în aceleaşi drepturi cu fraţii noştri din regat"86. La
3 ianuarie 1Yl9 (stil nou), Liga Naţională. Ramând din Cleveland a lansat un apel
Către toţi românii în c'are saluta actul de la 1 decembrie 1918, prin care s-a împlinit visul nostru de veacuri, toţi românii să formeze „aceeaşi ţară şi sub aceeaşi
cirmuire românească". Apeh.1!1 evidenţia earacterllll. logic, necesar al desăvîrşirii
unităţii naţionale, precum şi tăria de granit a acestei măreţe realizări. ,,Adun·area
de la Alba Iulia a votat pentru vecii vecilor unirea cu fraţii din RegatUl Românesc
(... ). De aici încolo sintem singura ţară şi un singur neam (... ) şi nu va fi putere
în lume să ne poată despărţi"87.

Se încheie acum un drum plin de jertfe şi sacrificii. Adunarea Naţio
de la Alba Iulia era încununarea fireascC:i a luptelor purtate de
români de-a lungul zbuciumatei lor istorii pentru libertate şi unitate.
Ceea ce Mihai Viteazul reailizase pentru o clipă, era împlinit acum pentru
vecie.
Unirea, act de deplină justeţe istorică, era rodul conjugării eforturilor românilor aflaţi în ţară şi peste hota.re. Intre ei s-au aflat şi fiii
plaiurilor sfrlăjone: Viotor Deleu, Gheorghe Câmpeanu, IUiliu Maniu. Sacrificiile milioanelor de români din ţară şi străinătate nu au fost zadarnice. Cei care au ci'1zut la datorie pe cîmpul de luptă au făcut-o cu conştiinţa cC:i pun în felul acesta o modes'tă piatră la temelia României Mari
de mî"tnc>.
Conferinta de Pace de la Paris di111 anii 1918-1920 avea să recunoască
împlinirea acestui deziderot secular, Ro1111âni1a tuturnr ·românHor. Lor,
celor ieare acum şapte decenii s-au sacrificat pentru cauza naţională românească le aducem modesta noastrC:-1 •rccuno!7tinţ{1.
nală

83

S. Rocu, în România Mare, Paris, II, nr. 21i din 7 ianuarie 1919.
I. Blaga, in Idem, nr. 27 din 14 ianuarie.
s:. La Transylvanic, Paris, I, nr. 15 din 15 dc,c·embrie 1918, p. 20-23.

81

80 Semănătorul

(Youngstown), IV, nr. 12 din decembrie 1918.
America (Cleveland Ohio), XIV, nr. 13 din 18 ianuarie 1919; C.
Qp. cit~ p. 447, doc. 306; 1918 la români .•. , III, p. 112, doc. 484.
87

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Căzănişteanu,

634

C. I. Stan

Datoria generaţiei de azi este aceea de a contribui la intărin·a coeziunii şi unitărţii întregului nostru popor, de a continua ~i amplifica
tradiţia făuritorilor Marii Uniri.
CONSTANTJN I. STAN

CONTRIBUTIONS OF THE ROMANIANS FRO!\f ABROAD
AT THE FULFILMENT OF THE NATIONAL WEAL IN
THE AUTUMN OF 1918
(.Su mm ar~-)

The study points out C'ontributions o[ thc Homanians wlw WPrc in forc>ign
countries during the at:tumn of 1!118 to thc fulfilmcnt of the Homanian natwnal
unity.
The author presents the way in which thc legions of voluntPers were formed
in Italy, FranC'e and Czechoslovakila. He examines the relationship between the
Rom.anians who were in the cormtry and these from abroad, the carrelation of
their effarts for the realization of national. rmity.
The study also examilnes the part played by sons of the region of Sâlri.i in
this r:ational epos, rerninding of Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Maniu. Victor
Deleu, Gheorghe Câmpeanu, Leontin Ghergairiu. The patriotic feature of the activity of the Homanians from abroad in the field of organization and propa~rinda
is also pointed out. The study encls with the an.alysis of the importan{'e and the
consequences of their labour as well as of the solidarty of the i:nternational public
opinion of the foreign politica.l circles.
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AGRICULTURA SĂLAJANA lN ANII 1929-19;ţ'.l

Respectînd canoanele cercetării uzuale, investigaţiile întreprinse asupra activităţii economice din trecut se soldează, de obicei, cu descrierea,
mai mult sau mai puţin amănunţită şi obiectivă, a perioadei sau fenomenului respectiv, după principiul de a scrie istoria „aşa cum a fost".
Intrudt cercetătorul este totdeauna, vrînd-nevrînd, un exponent al zilei de „azi", el va interpreta daitelP culese prin prisma propriei sale experienţe, fără însă a recunoa~te deschis concesiile pe care este obligat
să le facă subieetivismului. Dacă însă ar subordona deschis datele respective, celor core51pondente momentului sau .perioadei sale de existenţă,
ar întreprinde ceea ce am numit „o cercetare retrologică'~ sau, ca să folosim o altă expresie propus[1 de noi, ar face „o cercetare istorică utilitarei'', prin cv·re ar valorifica experienţa trecutului, pentru a completa
experienţa trăită.

Studiul pe care ni l-am propus, cu privire la agricultura sălăjană
acum mai bine de o jumătate de· secol, este o încercare de proporţii reduse de combinare a metodicii istorke cu metodica •retrologică, menită
să demonstreze posibilităţile pe care ni le oferă aceasta din urmă, descrisă prin intermediul tiparului - în anul 1985 1 •

1. UNELE DATE

GENERALF~

Trebuie spus de la bun început că intenţia noastră a avut de înfruntat o
dificultate majoră, şi anume lipsa de corespondenţă în ce priveşte datele statistice.
Astfel, după datele Camerei de Agricultură Săl'aj, suprafaţa totală a acestui judeţ era de 522 281 ha2, în timp ce acelaşi judeţ figura în evidenţa Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor cu numai 468 840 ha3 • In acelaşi timp, chiar statistica
ministerului prezenta cifre nejustificat de inegale de la un an l"a altul, cu privire
la suprafeţele agricole şi arabile. In această situaţie, a trebuit să facem o opţiune
pentru a asigura baza de date care să permită analiza propusă. Drept pentru care
am optat în favoarea cifrelor prezentate de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,
ca fiind oficiale la nivel de stat, ponderîndu-le în general prin media cc>lor 4 ani
analiz'aţi. Cit priveşte diferenţa de suprafaţă între judeţul Sălaj de altădată şi cel
de astăzi, care> este mai mic cu cca 80 OOO ha, am c~1utat să o echilibrăm prin trans1

E. M e w e s, in Revista de istorie, 1985, 7.
N. Făt tu, Memoriu despre necesităţile economice ale judeţului Sălaj, în
Foaia ,plugarului, 1-2, 30 ianuarie 1931.
3 Ministerul Agricu'lturii şi Domeniilor: Statistica agricolă pc anul 1930, Bucureşti, ;1931. Incertitudinea datelor primite din teritoriu era un fenomen general, semn'alat de Institutul de Statisticii Generalii al Statului care, în circulara
nr. 80 din H ianuarie 1929 atrăgea :atenţia tuturor prefecţilor de judeţe asupra necesităţii ide ·a se completa corect registrele statistice comunale. „Dar, faptul 'Principal, de care vă rugăm a ţine socoteală, este ca toate datele pe <'are le înscrieţi
în toate coloanele registrului .statistic comunal şi 'Pe cari ni 1le ·trimiteţi nouă să
fie absolut aceleaşi cu acelea .pe 'care le romunicaţi şi celorlalte ministere. Voim
ca ~oate autorităţile noastre să posede 11nul şi acelaşi fel de informaţii statistice".
~
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formarea cifrelor absolute în cifre relative şi prin raportarea cifrdor absolute la
cifre standard, care să permită comparaţia.
ln perioada 1929-1932, suprafaţa agrirolă reprPZPnta cca 600/e din suprafriţa
judeţului. ponderea crescind in 1985 la 660/0 • Din aceasta, suprafaţa arabil<i cuprindea 80°/o, cifră foarte ridicată dacă ţinem seama că actualmente Pa a coborit
la numai 540/0 • Avînd în VPdere că prin n·organizarf'a aclministrativi\ juc!Pţul S{1laj " pindut cca 30 OOO ha tNen agricol„ sc;idPrPa cu aproape !JO OOO hi! a supraf<'ţei arabile nu poate fi PXplicată altfPl dPcît prin schimban•a c·atPgoriei d<' folosinţă, căci într-adevăr. deşi suprafaţa totală a judeţului s-a mic~orat, suprafaţa
ocupată de păşuni şi fineţe naturale s-a mărit cu aproapr 70 OOO ha, ea rPprPZfl1tînd astăzi aproape 40% din suprafaţa agricol;i, faţ;i de sub 120/o în pPrioada analizată. Trebuie menţionat totodată că patrimoniul silvic a d1mas pr'artic nPsC'himbat, el ocupînd aproape !l5 OOO ha, doar ponclen'a lui CTPsc·înd de la 20 Ja :::4"/o
din suprafaţa totală a judeţului.

2. CULTURA CEHEALELOR
De5i relieful platoului Săl'aj este dominat de dealuri cu inălţimP supPrio~1ri'i
transilvan, agricultura a fost şi a riimas cPrPaliPr<i în ultima jumi11nte
de secol, culturile de cereale ocupînd în trecut 700/o dim suprafaţa arabilii. iar astăzi fiind ceva m'ai coborîtă, de cca 640/o. DintrP acestPa, în an.ii 1929-1!112. mai
mult de jumătate (520/0) era reprezentat<i c!P cPrPalP panificabile (griu plus sPcară) care, împreună cu celelalte păioase (ovăzul. orzul şi meiul), deţineau ccn 64 %
din suprafaţa cultivată cu cereale, ceea ce, din punct ele vedere trhnic, cr·a un
fapt pozitiv pentru condiţiile de relief frămîntat, afoctabil ele eroziune. Suprafaţa cultivată cu grîu şi secară a înregistrat variaţii destul de ma.ri, din motive PconornicP.
Astfel, în toamn·a lui 1930 s-au făcut însămînţări cu 350/o mai puţine dPcît în
1929. din cauza scăderii preţurilor la produsele agricolP. CerC>alele prcişitoare (porumbul şi sorgul) se cultivau pe aproape 360/o din suprafaţa cNealiPrii. In nnii
din urmii îns[1 situaţia s-a schimbat, întrucît poncll'rea cere'alelor pnnificnbilt• a
scăzut la cca 370/0 iar cea a prăşitoarelor s-a ridicat la 500/o, fapt care nu ponte
să nu influenţeze calitatea solurilor. Extindere·a
culturii porumbului a fost sPmnalată însă clin 1929, cînd suprafaţa acestuia a sporit brusc cu 25% 4 • probabil si
din cauza iernii grele care provocase clegerarPn griului. Mai sînt dP c·onsPmnat
si ·alte modificări care ţin de politica economică. Astfel, orzul ocupa în 1985 pC>ste
90/o din suprafaţa de cereale, faţă de 3,70/o în trecut. ln schimb, odată cu micsorarea numărului de cabaline, a scăzut ponderea ovăzului de la 8,3o 'o la 3,7o ,..
Totodată, este de sPmnalat dispariţia completă a meiului, can' nici în trPcut nu
avea mare importanţ[1 în economia furajelor, precum -;;i a sorgului care se cultiva
şi mai puţin decit meiul.
In ce pri veste randamentele obţinute, PlP erau substanţia1 :nni mici în an ii
1929-1932. Astfel, la griu + secară producţia s-a situat intre 732-1 252 kg/hn.
medi'a fiind de cca I OOO kg/ha, în timp ce în anul 1985 a fost clP 2 030 kg.
Orzul a produs între 790-1 2!l0 kg/ha, cu o med'ie c]p 1 107 kg/ha, faţă de
1941 kg în anul 1985. La ov<1z producţia s-a situat între ace!Paşi limite, media fiind de 1 075 kg/ha, aclici1 pr.actiC' aC'<'<W;ii ra în l!l8:> (1 017 kg/ha). In sfîrşit, porumbul a dat o producţie mec.lie de I 293 kg/ha, cu variaţii între 1 020-1 tiOO kg/ha.
în timp ce în anul 1!!85 s-a obţinut 3 587 kg/ha. Aceste crestcri irnportnntP clP
randament îşi au f'Xplicaţia în schimbiiri!P survPnitP în tehnica si tehnolo.~iile
utilizate, devenite posibili' datorită transform;lrilor Psenţiale de ordin social şi
economic petrecute în România.
Pentru cadrele tehnice, deficienţPlC' în ac!'astil dir0cţie Pr'au cunoscut(' înc<i
din acea vreme. Organul ele presă al CamerPi de .·\gricultură din judPţul Srtla.i
atrăgea atenţia c<i ameliorarea producţiPi la griu, de exemplu, nu tn'buia s[1 sP
facă prin sporirea suprafeţei ocupate de această cultură, ci prin intensificarea
producţiei la unitatea de suprafaţă şi sporirea producţiei la hectar. insistîndu-se
judeţului

4

Foaia plugarului. 4-5, IO .iunie 1929.
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asupra aplicării unei tehnologii corecte eompusă din următoarele verigi: cunoaş
terea condiţiilor de sol şi climă; executarea arăturilor adinci; folosirea seminţelor
selecţionate; rotaţia corectă a culturilor; practicarea unor asolamente cu leguminoase, in locul vechii metode prin care se cultivau două sole şi a treia rămîne·a
pîrloagă; executarea dezmiriştitului; aplicarea gunoiului de grajd la planta prf'mergătoare; semănatul mecanic, la timpul potrivit; sporirea cantităţii de sămînţă
la hectar pe măsura întîrzierii semănatului; grăpatul culturilor primăvara; combaterea chimică a buruienilor; plivitul buruienilor; seceratul în pîrgă 5 • De altfel,
pe ·această linie, în anul 1930 Ministerul Agriculturii şi Domeniilor aconlase judeţului Sălaj o subvenţie de 800 OOO lei, pentru îmbunătăţirea calităţii seminţei 6 .
Dar chiar cu un an înainte, la ferma Mirşid se experimentează 13 soiuri de griu
în parcele egale, corespunzătoare aplicării a 80 kg de sămînţă pentru fiecare: Hatvan 1212, Hatvan 1206, Hatvan 1201, Rusesc (de Măcriştea), Săcaci (de Cojocna),
B.Z. 7 (ele Cenad), Odvoş 103 (t.le Cenad), Odvoş 54 (de Cenad), Odvoş 37 (de Cenad), Oclvo'i 3 (de Cenad), Hatvan 1140, Hatvan 121 şi Hatvan 1153. Dintre acestea, soiul Odvoş 121 a dat o producţie de 3 800 kg/ha .pe o suprafaţă de 7 ha, soiul Hatvan 121 a produs între 3 100-3 500 kgfha, iar soiul Hatvan 1153 a dat oca
3 500 kg/ha 7 • Pentru răspîndirea seminţelor de soi, Camera de Agricultură distribuise, pe credit, cantităţi importante în comunele judeţului. Astfel, în anul Hl28
se distribuiseră 35 tone seminţe de griu în localitatea Ortelec, Mirşid, Firminiş, Unguraş, Măieriştea, Doh, Giurtelcc, Sărmăşag şi SiciB. ln anul 1929 s-au distribuit seminţe de cereale pentru semănăturile de primăvară locuitorilor din Zalău, Agrij,
Aghirc'), Dioşod, Panic, Gîrceiu, Fetinclia, Nadiş şi Jac9. Pentru semănăturile de
toamnă s-a distribuit griu selecţionat la Aghireş 2 OOO kg şi la Bozna 2 600 kg. ln
iif11Ta acestora s-au m,ai distribuit 7 200 kg porwnb de soi şi 5 OOO kg ovăz 10 . Pentru sămînţa de griu se acordase o reducere de preţ de 10 % suportată de Camera
de Agriculturăll. La s!'irşitul anului 1930, Came1'a avea în stoc pentru vînzare 20
tone orzoaică de prim[1vară, 10 tone ovăz şi 10,6 tone porumb de diferite soiuri,
necesare însămînţărilor din primăvara lui 193112. O problemă foarte importantri
era trecerea la utilizarea unor soiuri de porumb mai timpurii, pentru a se putea
asigura coacerea la timp şi pregătirPa terPnului în vederea însăminţărilor din toamnă. ln general, pe pămînturile marilor proprietari, la fermele statului şi ale Camerei de Agricultură, se cultivau soiuri bune de cereale, pe cînd ţăranii rămăseser<''i
la soiurile vechi şi rusticela. De aceea, ţăranii erau îndemnaţi să-şi schimbe să
mînţa de porumb cu cea procurată de Camera de Agricultură din soiurile Cincantin, Portocaliu, Oarzcn, Regele Ferdinand, Glilck ş.a. De altfel, la ferma Chieşd,
aparţinind Camerei de Agricultuni, în anul 1929 se cultivau pe un lot demonstrativ
7 parcele cu soiuri timpurii 'ii 7 cu soiuri Urzii de porumb 14 • ln afară de trecerea
la utiliz'area unor soiuri ameliorate de cereale, tot atit ele important era să se asigure semănatul cu o sămînţă curată, fără buruieni şi alte 'Corpuri străine. In anul
1930 funcţionau 13 centre pentru selectarea seminţelor în localităţile Buciumi, Lupoaia, Zalău, Surduc, Bogclana, Gălpîia, Şoimuş, Oreaca, Bălan, Chichişa, Sîngeor" N. Făt tu, Cultura raţională a griului, în Foaia plugarului, 1-2, 20 februarie 1930.
n Procesul verbal al şedinţei Comitetului de direcţie al CanwrPi de Agricultură, clin 3 septembrie 1930, în Foaia plugarului nr. 11-12, 22 noiPrnbrie Hl'.JO.
1 Insămînţările de varietăţi de grîne nobilitate la ferma Mirşid, în Foaia plugarului, 6-7, 22 iulie 1929.
B Proces verbal încheiat ele C. Băicoi anu ~a 30 aprilie 1929, în Foaia pi 11garultLi, 4-5, 10 iunie 1929.
9 Foaia plugarului, 3, 27 aprilie 1929.
10 Dare de sc>amă despre activitatea Camerei de Agricultud1 a judeţului Să
laj pe anul 1929, în Foaia plugarului, 7-8-9-10, 15 septembrie 1930.
11
Proces verbal încheiat de A I. Ş te fă n e s c u la 4-11 noiembrie 1930, în
Foaia plugarului, 11-12, 22 noiembrie 1930.
12 Foaia plugarului, 13-14, 20 decembrie 1930.
13 N. Făt tu, Comercializarea agriculturii în direcţia cererii şi ofertei,
în
Foaia plugarului, 3-4, 28 februarie 1931.
14 Proces verbal încheiat de G. Popescu la 24 iunie 1929, în Foaia plugarului, 6---7, 22 iulie 1929.
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giul de Meseş, Chieşd şi Răstolţ 15 . Pentru operaţia de selectat se plătea în natură cu 10/o din produsele curăţate. Sumele încasate se depuneau într-un cont special, pentru a fi folosite în vederea achiziţionării unor alte maşini de curăţat seminţe16.

Ţinînd seama de necesitatea îmbunătăţirii tehnologiilor de cultură a cerealelor, în judeţ era org·anizată experimentarea a diferite metode de lucru, fie pentru introducerea lor în practică, fie pentru eliminarea lor. Astfel, la ferma Chieşd,
pe o suprafaţă de 1 iugăr se montase o experienţă privind cultura prăşită a griului, metodă care mai tîrziu, prin anii '70, a fost încercată prin alte părţi cu acelaşi succes, Tot atunci s-a încercat şi cultivarea griului în cuiburi1 7 • Alte experienţe s-au referit la metodele de îngrăşare a plantelor. De exemplu, în anul 1928,
pe cîmpul experimental al Camerei de Agricultură, de la griul neîngrăşat s-a obţinut 1 200 kg/ha, în timp ce atunci cînd s-a aplicat 200 kg cianamidă s-·a obţinut
aproape 1 600 kg/'ha, cu 250 kg danamidă peste 1 700 kg/ha, iar cu 350 kg ci-an;ţ1JI1idă
aproape 3 100 kg/ha. La porumb, cu 250 kg superfosfat s-a obţinut o producţie de
1 200 kg/ha, iar dacă s-a adăugat şi 150 kg sare potasică producţia a fost de
1 400 kg/ha. Parcelele experimentale au fost arate to·amna, apoi din nou primăva
ra. Semănatul s-a făcut cu maşina, iar prăşitul cu prăşitoarea de 3 ori. Rezultatul obţinut pare mic în comparaţie cu media generală a judeţului, dar dacă ţinPm
seama că în cultura ţărănească învecinată, în acel an nu s-a obţinut aproape nimic, experienţa a fost foarte concludentă 1 8. In anul 1929, la ferm·a Chieşd a fost
organizat un lot demonstrativ pe 3 ha de ovăz îngrăşat cu 200 kg/ha superfosfat,
comparativ cu 1 hectar neîngrăşat. Cîmpul experimental de la aceeaşi fermă ·avea
în curs o experienţă cu diferite îngrăşăminte aplicate la orzoaică pe 34 parcele,
după indicaţiile l.C.A.R.19, La porumb, în afara experienţelor cu soiuri, un accent
deosebit s-a pus pe lucrările de întreţinere ·a solului. Avînd în vedere practica răs
pindită pe ogoarele ţărăneşti de a muşuroi porumbul cu sapa sau cu rariţa, directorul Camerei de Agricultură ţinea să atrag<i atenţia ţăranilor: „Producţia la hectar, după cum s-a constatat în cîmpurile de experienţă ale Camerei noastre, cum
şi în alte părţi, e mult mai mare acolo unde nu s-a îngropat de loc. De asemenea,
producţia e mult mai mare acolo nu se practică muşuroitul, cum s-a constatat iarăşi din diferite experienţe făcute şi, în fine, ea e mai mare acolo unde s-a dat
cu sapa 4 şi chiar 5 praşile". El menţiona în continu·are că în anul 1929, cu o singură praşilă dată la porumb, se
obţinuse doar 500 kg/ha, în timp ce cu 3 praşile
producţia crescuse la aproape 1 600 kg!ha2D. Cu un an înainte, ·după o praşilă producţia de porumb fusese de 130 kg/ha, pe cînd aplicarea a 3 praşile ridicase producţia la 1 200 kg/ha, în condiţiile unui an secetos. „De altfel ,se spunea în oficiosul Camerei de Agricultură - o fi fost bun răriţatul porumbului la moşiile
mari, unde proprietarii şi arendaşii de pe vremuri, din lipsă de braţe îndeajuns,
nu puteau să facă prăşiturile cu sapa, doborînd cu r·ariţa bălura, mohorul şi celelalte buruieni, fără să le dea prin gînd îns<l di în schimb, din cauza şanţurilor
deschise de rariţ;l, să ajută grozav de mult eşirea udelii din pămînt, prezcntindu-se o suprafaţă de evaporare mai mare. Iar în ce priveşte muşuroitul, ţăranii
neavînd rariţe, vrind să imite şi ei pe boieri au născocit muşuroitul împrr'jurul
firelor de porumb, crezînd că poate le va servi ~i de proptă la cazuri de bătae ele
vînturi tari, uitînd că înţepenirea adevărată a porumbului în pămînt se obţine
numai cu arătura adîncă şi afinată de toamnă, dki pot rădăcinile lui pătrunde
uşor şi adînc în el, mai uitind apoi că, întocmai ca la răriţat, clin cauza musuroitului, udeala iiasă tot aşa de mult din pămînt, fiindcă se prezintă iarăşi o suprafaţă de evaporare m'are". Ca ,pregătire a terPnului pentru semănat. se recomandă
grăpatul timpuriu primăvara, presupunînd că se făcuse arătura de toamnă, apoi

1:; Apel ciltre plugarii din

judeţul Sălaj,

în Foaia plugarului, 10-11, 2;, iulie

1931.
lG

Proces verba'l încheiat de A. Mor ari u la 12-14 iunie 1931. îri Foaia plu-

garului, i-8-9, 25 iunie 1931.
17

Idem, nota 14.
18 Experiment cu îngrăşăminte chimice aplicate şi în aplicare, în Foaia plitgarului, 3, 27 aprilie 1929.
1~ Idem, nota 14.
20 N. Făt tu, Cultura porumbului, în Foaia plugarului, 5-6, 15 iunie 1930.
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aratUl superficial şi îngropatul seminţelor sub brazdă sau cu maşina .în rînduri
rare. Se insista chiar „să nu se uite vorba din bătrîni: rarul umple carul", ceea
re nu trebuie interpretat ad literam, ci ca o recomandare în vederea combaterii
1•xagerărilor cu densitatea. Perioada de semănat, în condiţiile anului 1929, era
apreciată ·a se situa între 20 aiprilie şi 5 mai21. Menţionăm că actualmente termenul limită este de 30 aprilie .pentru zona de nord.
ln ce priveşte pregătirea de bază a solului, se recomanda ca după recoltarea
culturilor de vară să se treacă imediat la aratul superficial 'al miriştilor, urmat mai
lîrziu de o arătură adîncă, cu care ocazie se îngropa şi gunoiul cărat între timp
la cîmp. Semănatul toamna trebuia executat într-o nouă arătură superficială. Fie<"are arătură trebuia concomitent să fie grăpată, cu excepţia celei pentru culturile
<le primăvară, care se lăsa în brazdă crudă. Cei mai mulţi dintre micii cultivatori nu ştiau să facă aceste lucrări, din care cauză se mulţumeau doar să scormonească puţin pămîntul, pentru a acoperi sămînţa, conform credinţei fataliste
că „dacă o da Dumnezeu, o să se facă". Dar, „pentru ca Dumnezeu să dea, se spunea în organul de presă al Camerei de Agricultură, omul trebuie să muncească
~i să dea dovadă de pricepere"22.
Vorbind de cultura cerealelor în anii .1929-1932, nu putem trece cu V!.'derea
că acea perioadă a afectat puternic economia multor ţări, printre care ~i România, a cărei economie se baza în principal pe ·agricultură. De efectele crizei nu a
scăpat nici agricultura Sălajului. Dacă în anul 1929 situaţia era încă mulţumitoare,
anul următor a surprins-o, aşa cum s-·a întîmplat cu întreaga ţară, total nepregătită. De altfel, este semnificativ titlul unui articol redacţional din publicaţia Camerei de Agricultură. „Pentru în plin război" ~i ,în care se arăta cit de gravă era
situaţia producătorilor ·agricoli din ţările nedezvoltate industrial2 3 , „Criza este mare
şi comp1etă" se spunea în alt articol2 4 • Abordînd acest subiect, directorul Camerei
de Agricultură menţiona drept cauze ale crizei contradicţia de interese dintre statele noi şi cele vechi, extinderea suprafeţelor cultivate cu cereale în America şi
Australia în timpul războiului, lipsa de capital în România, absenţa unui credit
stimulativ şi neuzurar25 , micşorarea producţiei de cereale la hectar şi scăderea
preţurilor pe pieţele mondiale şi în ţarf1 26 . ln anul 1931 situaţia se agravase şi mai
mult, fiind chiar c·alificată drept „anul sacrificiilor"27 • „Facem o greşeală mare
astăzi declara directorul Camerei de Agricultură - să vindem peste hotare cu
preţuri de batjocură, fără nici un ciştig, bucatele, cerealele noastre, sub formă de
grăunţe". Şi completa sentenţios: „S-a constatat suficient că dacă agricultura merge
prost, totul merge prost" 28 • ,In memoriul trimis Ministerului Agriculturii şi Domeniilor se arăta că, din punctul de vedere 'al factorilor responsabili cu agricultura
judeţului Sălaj, nu se vedea „o eşire din această .criză, decit ca să luăm toate mă
surile să intensificăm prin toate mijloacele producţia la unitatea de suprafaţă, ca
prin mărirea producţiei să reducem paguba care loveşte agricultura aproape de
faliment"llll. Agricultura judeţului trebuia dirijată spre „o cultură raţională din
tot punctul de vedere, astfel ca, cu cit mai puţine cheltuieli de exploatare, să obţinem recolta superioară care să reamplaseze pierderea veniturilor provenite
clin
21 Cultura porumbului, în Foaia plugarului, 3, 27 ·aprilie 1929.
n Cul'tura planteior agricole. Arăturile: Ibidem; N. Făt tu, Plugari sălăjeni,
araţi (întoarceţi) miriştile de orz, ovăz,
în Foaia plugarului, 6-7, 22 iulie
1929. V. Pop, Să arăm miriştile îndată după secerat, în Foaia plugarului, 8-9, 10
septembrie 1929.
2 3 Foaia plugarului, 5-6, 15 iunie 1930.
l\.I N. Făt tu, Problemele actuale ale agriculturii române, în Foaia plugarului,
7-8-9-10, 25 septembrie 1930.

25

Jdem.

26

N.

Făt

tu, Mijloacele de a spori

producţfa agricolă,

3-4, 1 mai 1930.

în Foaia plugarului,

N. Făt tu, Criza economică şi socială, în Foaia plugarului, 1-2, 30 ianuarie 1931.
2'l N. ·Făt tu, Creşterea şi îmbunătăţirea animalelor, în Foaia plugarului,
3-4, 28 februarie 1931.
31 Memorii despre neccsităţide econornke ale judeţului Sălaj, în Foaia plugarului, 1-2, 30 ianuarie 1931.
27
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rlevalorizarea cerealelor" 3 0. Intr-o analiză mai amplă a cauzclor .şi efectelor crizei,
N. Făttu arăta că înainte de !l"'eforma agrară din 1919-1921, cerealele se cultivau
în mod extensiv, dar cu mijloace potrivite, pe m·arile proprietăţi agrare. Producţia obţinută era de cca 1 200 .kg/ha. După reformă, producţia a scăzut sub 900 kg/ha.
Totuşi, reforma a avut un efect salutar asupra factorului uman de producţie: ţă
ranul. Sistemul de cultivare ·a solului s-a îmbunătăţit, prin diversificarea producţiei, ţăranul cultivînd pentru nevoilf' sale şi alte plante. Apoi a început să deprindă utilizarea îngrăşămintelor naturale şi chimice şi s[1 se intereseze de rasele mai
bune de animale şi de seminţele de soi. In general, •se putea afirma că ţiiranii ·au
căpătat posibilitatea de a trăi mai bine şi ele 1a se hrăni mai bine, mai ales că
în alimentaţia lor a pătruns pîinea. Modul ele cultivare a cerealelor s-a îmbunătă
ţit prin alternarea lor cu plante furajere (trifoi, Jucernă, borceag). In acelaşi timp,
o serie de cauze au contribuit la micşorarea producţiei agricole: arătura de slabă
calitate; îmburuienarea culturilor, datorită însămînţării într-o singură arătură;
netratarea seminţelor contra bolilor şi diiun;itorilor; neaplicare·a îngrăşămintelor
pe măsura necesităţilor; lipsa inventarului agricol modern; atacurile puternice rlc
boli şi dăunători; lipsa cunoştinţelor profrsionalc elementare; absenţa instituţii
lor de credit; absenţa asigurării bunurilor agricole; lipsa cooperaţiei agricole; lip_,.'>a
pieţelor de desfacere pentru produsele agricol<'; lipsa unei instituţii comerciale de
stat pentru exportul produselor; li'psa unei \Pgislaţii economice corespunzătoare;
neindustrializarea produselor agricole; lacunele .aplicării reformei agrare. Autorul
recomand·a, în concluzie, adaptarea unor măsuri de remediere: intensificarea propagandei .tehnice agricole prin conferinţe, expoziţii şi premii; ipredarea obligatorie
a agriculturii în şcolile elementare; subvenţionarea de către stat a procurării instrumentelor şi maşinilor ·agricole noi, a seminţelor de .calitate superioară, a reproducătorilor de rasă; introducerea ,muncii obligatorii pe timp de 10 ani pentru
a încuraja pe agricultorii harnici şi pedepsirea celor care nu vor să lucreze cum
trebuie; înfiinţarea creditului agricol prin intermediul Băncii Naţionale; organizarea sindic'atelor pentru exportul produselor agricole; înfiinţarea birourilor de
plasare a muncitorilor agricoli şi a birourilor de desfacere a produselor agricolf',
pe lîngă camerele de agricultură; acordarea de îngrăşăminte pe credit şi cu reducere de 500/o; aplicarea legii standardizării cere·alelor; înfiinţarea serviciilor statistice agricole judeţene; înfiinţarea serviciului de comercializare a produselor agricole şi anexe; suprimarea taxelor de export; extinderea cultivării plantelor mai
rentabile, c·a de ex. inul, macul, rapiţa, sfecla de zahăr, plantele medicinale: înfiinţarea silozurilor de cerea1ea1.
Referitor ~a cele mai înainte menţionate, trebuie spus că încă din toamna
lui 1929 preţurile la cereale scăzuseră na.ult, chiar dacă producţia se micşorase şi
ea substanţial ca urm·are a timpului ploios care provocase căderea păioaselor: cca
900 kg/ha griu în zona de şes şi , 1 200 kg/ha în zona de deal. Griul ţărănesc se
vindea cu 500-550 lei/q cînd avea 8-190/o corpuri străine, cel cu 3-50/o se vindea
cu 600-650 lei/q iar ,cel de săminţă cu 700 lei/q. Preţul orzului era de 350400 lei/q32• Mai elocvent este următorul tablou comparativ al preţurilor 1"a cereale
la Brăila şi Zalău în primăvara lui 1929, 1930 şi 193133.
martie 1929
la Brăila
Griu
Orz
Ovăz

Porumb

880 lei/q
590
640
775

martie 1930
I.a Brăila

530 lei/q
255
225
290

aprilie 1931
la Zalău

290 lei/q
250
280
220

Idem, nota 27.
N. Făt tu, Criza în agricultură, cauze şi remedii, în Foaia plugarului, 5-6,
15 iunie 1930.
:i:i: Preţul fn sclidere al cerealelor, în Foaia plugarului, 8-9, 10
septembrie
1929.
33 Preţul cerealelor la Brăila, în Foaia Plugarului, 3-4, 1 mai 1930 Preţul cerealelor la Zalău, în Foaia Plugarului, 5--6, 30 martie 1931.
30
31
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O asemenea cădere a preţurilor .făcuse ca acestea -să se situieze mult sub
costul producţiei, din care cauză numeroşi ţărani nu mai pute·au să-şi .achite :datoriile contractate, care se ,ridicau uneori la 5 OOO lei/ha şi pentru care plăteau în
medie .dobîndâ de 200/o. La Camera de Agricultu,ră datoriile contractate de agricultori se ridicau în 1930 la sutna de 3 milioane lei pentru seminţe, animale. şi
instrumente agricole, nefiind achitate nici cele din anul. 19283 4• Preţurile erau scă.,.
zute şi datorită ;faptului că avînd datorii mari, producătorii erau obligaţi să vîndă
în orice condiţii, ceea ce ducea la o saturaţie a pieţii.
Tnfluenţa crizei 'asupra economiei agricole sălăjene îşi are explicaţia şi
în
faptul că judeţul era exportator de cereale. Calculată la necesităţile populaţiei,
producţia agricolă disponibilă pentru export a fost în 1930 de 23 947 t cereale, din
care 6 060 tone griu, 7 205 tone secară, 1 773 tone orz, 187 tone ovăz şi 8 735 tone porumb,: iar pentru 1931 era evaluată la cc·a 34 OOO tone cereale35.
Faţă de situaţia în care ,se gă-sea agricultura, se aprecia că „produsele brute
ale agriculturii, mai ales cerealele ... trebuiesc transform'ate in alte produ'se mai
rPntabile prin industrializarea agriculturii" 36 •

4. CULTURA PLANTELOR ALIMENTARE

Din această grupă fac parte fasolea, mazărea, cartofii, dovlecii, pepenii şi legumele. ln ·ansamblu, e'le ocupau în perioada analizată în jur de 40/o, faţă de peste
110/o în anul 1985, fapt care relevă o .importantă îmbunătăţire în alimentaţia populaţiei. Fasolea era prezentă cu 5,290/o din suprafaţa cultivată cu plante alimentare,
dar. 1n ;zilele noastre e·a deţine peste 1120/o. ,Trebuie, totuşi, spus că în trecut o foarte mare parte din suprafaţa cultivată cu porumb, şi anume cca un sfert, era cultivată în acelaşi timp cu ,fasole, tÎn timp ce acum ca . nu ocupă decît cca 0,50/o, deci
de 50 de ori mai puţin, cee·a ce şi explică absenţa faso'lei de pe piaţă.
Mazărea, care prezintă importanţă nu numai .alimentară, dar şi agrotehnică,
ea contribuind la îmbunătc'iţirea structurii solului, ocupa altădată doar 5,780;0 din
suprafaţ'a culturi'.or alimentare şi 0,230/o din suprafaţa arabilă. Ea a .ajuns să reprezinte 14,40/0 din aceste culturi şi 1,60/0 din arabil, ceea ce este totuşi încă prea
puţin, Cartofii deţineau şi deţin încă cea mai mare parte din suprafaţa cultivată
cu plante· alimentare, şi anume 53% în perioada 1929-1932 şi 490/o în anul 1985.
In ar:;ibil ei şi-au dublat însă prezenţa, crescînd de l!a ·2,670/o la 5,460/e. In schimb,
de unde în trecut se cultivau pe cca 60/o din suprafaţa ocupată cu porumb, astăzi
ei au .dispărut din această cultură. Dovlecii c·are, prin cele cîteva sute de hectare,
deţineau 5,35Q!o din suprafaţa cu plante alimentare, au fost cultivaţi doar pe ,100
hectgre în 1985, adică pe 1,330/o din suprafflţa plantelor 'alimentare. Şi această cultură,' care .era intercalată de ţărani pe aproape 140/0 din suprafaţa porumbului, astăzi .a dispărut complet, afectînd ·astfel baza furajeră. Desigur, ·explicaţia fundanwntală a dispariţiei culturilor intercalate este mecanizarea, dar producţia respectivă nu· a putut fi compensată .corespunzător nici prin ·creşterea suprafeţei cultivate în ogor propriu şi nici prin creşterea Tandamentelor la hectar. ·Pepenii. o
importantă cultură alimentară şi comercială, reprezentau 8,20/o din .cele alimentare
dar, prin reorganizarea adminrstrativă, judeţul Sălaj a ajuns să nu-i m·ai cultive
decît pe un singur hectar, faţă de cele 730 hectare cît era media anilor 19291932, Merită subliniată creşterea atît în suprafaţă cit şi în pondere a culturilor
de legume, de la 1 871 hectare după vechea organizare administrativă, la 3 718
heetar:e, ceea ce înseamnă 210/o şi respectiv peste 240/o din suprafaţa deţinută de
culturile alimentare şi 0,820/o, respectiv 2,70/o din sup.rafaţa arabilă, a judeţµlui, adică o
creştere de 3,3 ori. Dintre culturile de legume, ceapa se cultivă pe o suprafaţă sporita, trecînd de la 626 hectare la aproape 700 hectare, deşi ponderea ei în .ţotal
legume a scăzut de la o treime la sub 190/o. De altfel, presa vremii consemna că
Foaia agricultorului, 5-6, 15 iunie 1930 şi 7-10, 15 septembrie 1930.
N, Făt tu, Mi;loacele necesare să fie luate pentru a împiedica exodul rural, în Foaia plugarului, 10-11, 25 iulie 1931.
. 36 Jd.em, nota 28.
· · 31
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primăvara anului
ceapă de vînzare, cu

1929 ţăranii din comunele notariatului Crasna aveau ,multă
4-5 lei/kg. Se cultivă însă mai puţină varză cu aproape 2~/ 0
iar ponderea ,ei în total legume ;reprezintă 12,5% faţă de 30,50/0 în trecut. Reistul
culturilor legumicole se întinde pe o .suprafaţă de 3,8 ori ,mai mare, din c·are nu-

ln

mai tomatele reprezintă aproape o cincime, ponderea acestei •categorii (alte legume) fiind de aproape 690/o, faţă ,de 360/o în trecut.

5. CULTURA PLANTELOR INDUSTRIALE

Comparînd datele din perioada 1929-1932 cu situaţia din 1985, se observă
o substanţială reducere a suprafeţei cultivate cu plante .industriale, nu numai ln
cifre absolute, ceea ce s-ar .explica prin reorganizarea administrativă a judeţelor.
ci şi in cifre relative. Dacă în trecut aceste culturi reprezentau cca 4010 din suprafaţa arabilă, ponderea lor a scăzut sub 30/o. Scăderea cea mai importantă a înregistrat-o cultura cînepe'i, care ocupa altădată aproape 2 OOO ha (21,6 % din suprafaţa cu ,plante industria~e) şi 'care a .ajuns să fie cultivată doar pe ceva mai mult
de 200 ha, ponderea ei fiind 5,40/o. ,De asemenea, floarea-soarelui a scăzut ele la
cca 600/o la cca 500/o din ,total plante industriale, dar şi-a păstr'at aproape neschimbată ponderea în suprafaţa arabilă (2,720/o). In schimb, sfecla de zahăr, care altă
dată er'a aproape inexistentă şi doar în .1932 se cultiv81Se pe 73 ha, a ajuns la peste
2 OOO ha în 1985, .fiind deci la .a'Celaşi nivel cu floarea-soarelui (peste 50 % din suprafaţa cultivată cu plante :industriale 1 şi 2,30/o din suprafaţa arabilă). O cultură cu
mare importanţă economică în trecut era tutunul, care reprezenta 140/0 din plantele industriale; astăzi însă el nu mai figurează în evidenţa ,statist'ică a judeţului
Sălaj. O altă plantă .care nu se mai cultivă în judeţ este macul, a cărei suprafaţă
crescuse continuu de la 43 ha în 1929, la 205 ha în 1932.

6. CULTURA PLANTELOR FURAJERE

Plantele furajere au ,fost cultivate pe f),70/o din suprafaţa arabilă a judeţului
şi, în .timp, deşi ponderea lor a crescut la 13,30/o, suprafaţa este .doar cu puţin m'ai
mică astăzi decît în trecut, ele ocupînd 18 351 hectare. Faptul îşi găseşte explicaţia în schimbarea sistemului de creştere a animalelor şi în sporirea
numărului
acestor'a, aşa cum se va vedea mali departe. Schimbarea care a survenit s-a petrecut în structura culturilor. Astfel, lucerna nu mai ocupă astăzi decît cca un sfert
din suprafaţa cultivată în trecut, ponderea ei scăzînd de asemenea de la .14,1
la
3,90;0 în totalul culturilor furajere. Ea a .fost înlocuită de trifoi, plantă mai potrivită pentru condiţiile din Trans~lvania, care reprezintă astăzi peste 600/o, faţă de
420/0 în trecut, şi de rădăcinoase, a ,căror pondere a crescut cu peste 54•/o (de la

%

7,24 % la 11,190/o).

In 1perioada analiz'ată, adminiistraţia agricolă s-a preocupat de îmbunătăţi
rea bazei furajere cultivate, executind chiar unele experienţe fitotehnice, cum au
fost cele privind cultura ascunsă de lucernă şi de trifoi in orzoai·că37 • Păşunile şi
fîneţele naturale ocupau în tre'Cut peste 140 OOO ha după . datele Camerei de Agriculturăas, dar numai cca 33 OOO ha după statistica Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Avînd în vedere că actualmente ele se întind pe cca 100 OOO ha, inclinăm
s::l considerăm mai reale datele judeţului. Nu toate comunele dispuneau însă de
izlazuri, deşi prin reforma agrară fuseseră identificate 25 OOO hectare, ,repartizate
pentru uzul locuitorHor. După reformă, rămăseseră 29 comune fără izlaz. Situaţia
izlazuri•lor, in special a celor comunale, era însă foarte proastă, datorită întreţi
nerii necorespunzătoare. Remarcîrid lipsa de grijă în această direcţie şi faptul că
izlazurile erau pl'ine de buruieni, din care c·auză ,„au ajuns vitele noastre ca nişte
arătări":l!l, că „aproape jumătate nu sînt curăţite de mărăcini, nu se grăpează pens1 Idem, nota 14.
38 Idem, nota 35. Vezi şi Monitorul judeţului Sălaj, nr. 52, 27 noiembrie 1930.
ae Despre plantele de nutreţ, ln Foaia plugarului, 4-5, 10 iunie 1929.
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tru a distruge muşchiul şi a odrăsli cu putere iarba"w, specialiştii din judeţ atră
geau atenţia că ,trebuie trecut cu toată hotărîrea la cultivarea plantelor de nutreţ:
lucerna, trifo'iul, borceagU'l, porumbul, sorgul .şi sfecla furajeră 4.1, .transformînd izlazurile slab productive în păşuni artificiale 42. ln afara culturilor simple, se recomanda şi semăn·arca amestecurilor de plante perene cu anuale (de ex. trifoi 15~/0
plus p.\ante anuale) sau numai de plante anu3'le în diferite proporţii stabilite experimental (de ex. ovăz + măzăriche 1:2, Jupin + hrişcă 1:1, lupin galben + mă
zăriche 4:1, lupin
porumb 4:1, ,mei + hrişcă 1:1, măzăriche + orz + ovăz
4:2:1 sau secară
rapiţă ,6:1)43.

+

+

7. CULTURA POMILOR

ŞI ARBUŞTILOR

FRUCTIFERI

Condiţiile prielni'ce de .climă şi sol au făcut
laţia să se înde~etnicească şi cu pomkultura, căreia

c·a în decursul timpului popuJ-a fost rezervată o bună parte
din suprafaţa agricolă. 1n perioada analliz'ată, vechiul judeţ Sălaj ,cultiva pomii şi
arbuştii fructiferi pe o suprafaţă medie iele peste 18 OOO ha, adică cca 6,40/o din terenul agricol. .Actualmente pomicultura se face pe 4,40/0 din terenul agricol, echivalentă icu 11 200 ha, din ·care o parte sînt ,livezi intensive. In stru'ctura speciilor
cultivate, se constată că ,ponderea prunului a crescut de la 16,60;0 la .J7,4 %, adică
de 2,2 ori, paralel -însă şi cu 5porire·a__ 'Suprafeţei celorlalte specii pomicole, de la
21,90/0 la aproape 580/0, printre care .menţionăm, în afară ide :Pruni care dau aproape
213 din producţia totală de 'fructe, merii care dau apro·ape 300/o din producţie, perii,
piersicii, cireşii, vişinii, .caişii şi nucii.
Avînd în vedere caracterul deluros al reliefului judeţului, o preocupare consecventă a cadrelor tehnice agricole a ;fost aceea de a dezvolta pomicultura pe
terenurile jmproprii altor culturi agricole, rezervînd acestora locurile .mai plane,
mai uniforme şi mai bogate ..Menţionăm în acest sens recom·andarea directorului
Şcolii ,de Agricultură din Şimleu 1de a se 1planta pomi pe terenurile slabe de pe
coaste, in locul aşa-ziselor .păşuni, care erau slab productive. El preciza totodată
că aceste terenuri, în general afectate de eroziune, trebuie mai întîi bine pregăti
te, în special prin . executarea unor lucrări de nivelare şi de umplere a rîpelor,
după 'Care plantarea trebuia .făcută în funcţie de specie şi în general la distanţe
mai mari. Această ultimă recomandare :reflecta optica de atunci, ,care însă cu timpul a fost corectată, în .concordanţă cu principiile pomiculturii intensive.
Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor ,- Camera de .Agricultură distribuia
,gratuit material săditor. Astfel, în anul 1930 au fost distribuiţi 1 788 puieţi altoiţi
de meri şi neri. In acelaşi an, pe şoseaua Cehul Silvaniei - Gîrdani au fost plantaţi 685 meri 44 • Material săditor punea ,la dispoziţie şi Şooala de Agricultură din
.5imleu care, în anul 1929, vindeau puieţii cu 50-60 le~~buc, ofer1ndu-se să reducă
preţul cu 10 lei/buc. în cazul în care cumpărătorul solicita o cantitate mai mare
de 50 bucăţi's.

.
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8. CULTURA VITEI DE VIE

In privinţa viţei de vie situ'aţia statistică este incertă, întrucît şi a1c1 se connepotriviri între datele Camerei de Agricultură (2 065 ha în 193046 dar 6 259 ha
în 1931 47 ) şi cele ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor (aproape 6 OOO ha în
stată

40

•1
4

Idem, nota 29.
Idem, nota 39.

a Camera de

Agricultură

a jud.

Sălaj,

în Foaia plugarului, 1-2, 21 martie

1929.
4;J Livezi permanente, în Foai.a plugarului, 4-5, 10 iunie 1929.
o Idem, nota 16.
P I. A g î r bice anu, Plantaţi pomi toamna, in Foaia plugarului, 6-7, 22
iulie 1929.
46 Idem, nota 29.
n Idem, nota 35.
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1930 şi 5 908 ha în 1931). Media anilor 1929-1932, după datele ministerului, a fo'st
de 5 443 ha, reprezentînd 1,9 % din stipr"afaţa ·agricolă. , ln anul 1985 ponderea• ei
scăzuse la 1,50/o, adică 3 313 ha. Din totalul suprafeţei ocupate de viţa de vie. si
în trecut şi astăzi cea ,mai mare parte a fost şi este plantată cu viţă altoită şi viţfi
indigenă, c·are reprezintă împreună cca _860/o. Producţia de vin era apreciată ' în
anul 1930 la peste 500 vagoane 48 , revenind în medie numai 14 litri la un locuitor,
ceea ce face explicabil locul deţinut de prun în structura speciilor pomicole.

9. TEHNICA

ŞI

TEHNOLOGIILE DE CULTURA

Producţiile medii destul de scăzute, care se obţineau la începutul deceniului
al patrulea, îşi au explicaţia firească în situ'aţia necorespunzătoare atît a verigilor. tehnice cit şi a modului de organizare a producţiei agricole. Acest lucru· se
vede c~ar din recomandările pe care .le făcea în anul 1929 ţăranilor reprezentanţii
Camerei de Agricultură şi care sintetizau ln 10 puncte direcţiile în care trebuiau
indreptate eforturile:
1. folosirea îngrăşămintelor; 2. .executarea arăturilor adinci de toamnă, ·inclusiv pentru culturile de primăvară; 3. rotaţia corectă a culturilor; 4. selectarea
materialului de săminţă; 5. tratarea seminţelor înainte de .semăn·at; 6. extinderea
utilizării maşinilor şi instrumentelor agricole perfecţionate; 7. furajarea şi întreţinerea corespunzătoare a animalelor de muncă şi de prăsilă; 8. condiţionarea seminţelor pentru comercializare; 9. dezvoltarea multilaterală a producţiei agriqole;
10..trecerea la forme cooperatiste de organizare a producţiei căci „cooperaţia ~te
secretul bogăţiei şi fericirii unui popor" 49 •
Pentru a avea o ·imagine mai clară a rolului pe care i-a jucat şi îl joacă
agricultura în economia judeţului Sălaj, ,am alcătuit un tabel care reprezintă ):"aportul dintre numărul locuitorilor şi suprafaţa ocupată de culturile agricole . alimentare (tabelul 1).

Tabelul 1

NumArul loeoitorilor ln 1 ha culturi alimentare
Cultura

Cereale
- griu
- porumb
Fasole
Mazlire
Cartofi
Legume
Floarea-soarelui
Sfeclă de zahăr
Pomi fructiferi
Vie pe rod

11929-1934•
2, 16
5,19
6,04
732,00
670,76
72,81
184,27
62,04
17238,60
49,51
72,75

I

I 1929-1934 I

3,04
8,18
8,36
144,42
121,44
135,63
71,86
133,58
132,00
23,85
69,50

1,41
1,57
1,38
0,20
0,18
1,86
0,39
2,15
0,087
0,48
0,95

*

Calculat la vechiul teritoriu.
Calculat la actualul teritoriu.

46

Ibidem.
Foaia plugarului, 10-11, 1 decembrie 1929.

**

48

%

1985

1985°
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In ce priveşte capacitatea terenului agricol de a asigura hrana populaţiei 5i
dt:! a ·avea un disponibil pentru acoperirea celorlalte necesităţi ale ţării, ea rezultă
din datele de mai jos (tabelul .2).
Tabelul 2
Producţia

Cultura

I

ngrleohi IR un locuitor (kg)

1929-1934

561
226
214
43•
2
94
12
17
1

Cereale
- grîu
- porumb
Fasole
Mazăre

Cartofi
Legume
Floarea-soarelui
Sfeclă de zahăr
Fructe
Struguri
=l-

::.;:-

I

1985

1985

I

1929-1934
1,62
1,10
2,75
0,09
1,5
4,7
15,0
0,3
156,0

908
248
589
4„
3
443
180
5
156
132
35

...
30

...

1,16

Inclusiv cullurc. interculată.
cultura inlerct!lută.

Fără

ln vederea cunoaşterii de către micii agricultori în special a îngrăşămintelor
chimice, Camera ele .'\gricultură a difuzat o .sPrie de materiale prin care se arătau
necesităţile calitativi' 'ale plantelor .de cultură în difl'rite elemente chimicP precum şi C'fectele negative ale carenţei în ac~te elemente. Totodată se descriau principalele ~ngrăşăminte chimice şi modul de aplicare a acestora 50 • [n paralel :cu propaganda scrisă, au fost distribuite unek c·antităţi de [ngruşăminte. Astfel, în anul
1929 au fost livrate 11 tone superfosfat şi 6,8 tone cianamidă ele calciu, cu o reducere <le 500/o a preţului 5 1, iar jn anul 1930 încă 15 tone ,superfosfat şi 5 tone cianamidă, livrate pe credit .o;;i .cu 200/o reducere. Cantităţile acestea er·au fără îndoială
extrem de mici, clar trebuie ţinut seama că o parte <lin ţărani îşi procurau direct
îngrăşămintele de care aveau nevoie, aşa cum s-a intim.plat în 1930, rînd au fost
achiziţion·ate pe această cale 300 tone îngrăşăminte chimice52 •
O problemă importantă pentru agricultura sălăjană era folosirea deplină şi
raţion<ilă a fondului funciar :agricol. Datele Camerei de Agricultură menţionau
că teritoriul sterp ocupa o .suprafaţă de 58 270 hectare, fapt c·are aducea o ,mare
pagubă judeţului şi de aceea trebuiau cultivate cu plante :furajere53 , Chiar· dacă
luăm in consilkraţie num<ii suprafaţa de 27 703 hectare, cit reprezintă media anilor 1!129-1932 în statistica Ministerului Agriculturii .şi Domeniilor, rezultă c:i
aproape 12 % din teritoriul agricol rămînea anual necultivat! ,Trebuie totuşi spus
că şi în anul 1985 nu au fost cultivate 1 690 ~a, adică 1,230;0 din terenul agricol.
Un alt aspect rare aducea prejudicii progresului agriculturii era modul dE'
utilizare a arabilului. Suprafaţa arabilă era numai în proporţie de 500/o comasat;\
pe ea practicînclu-se asolamentul de 4 ani (leguminoase, ·cereale de toamnă, pră
şitoare, cPreale dr' prim<ivară). In rest se practic'a sistemul [n trei hotare: cereale,
prăşitoare, ogor negru. Pe terenurile comasate se folosea gunoiul de grajd, iar prin
:.o K. Făt tu, Jntrebuinţaraa îngrăşămintelor
mări producţia la diferite culturi,
tură, în Foaia plugarului, 3-4, 1 mai

a

Ibidem; N.

chimice

Făt

tu,

în

agriculturii, pentru
în ·agricul-

lngrăşămintele

1930.
Idem nota 10
:;2 Idem: nota
:.3 Idem, nota 2Y. Vezi ~i N. Făt tu, Plugari sălăjeni, curăţiţi (întoarceţi) miriş
tele de orz, ovăz si griu, în Foaia plugarului, 6-7, 22 iulie 1929.
:;1

11:

.
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cultivarea leguminoaselor se obţinea un nutreţ de calitate superioară, ceea ce influenţa favor'abil starea animalelor. Producţia la hectar era de asemenea mai mare
şi de calitate mai bună. ln consecinţă, ţăranii erau mai înstăriţi şi :- fapt demn
de relevat - exodul rural practic inexistent, în timp ce în .comunele cu teren necornasa't exodul afecta 150/0 din populaţia sătească. După aprecierea organelor
agricole locale, situaţia nu se putea ameliora <lecit cu condiţia ca să se închei~
lucrările de reformă agrară care, după cum ·se vede, nici în :anul 1931 nu se terminaseră54. ln paralel însă, iSe 1considera că o parte rdin răspundere revenea chiar
ţăranului care nu-şi 1concentra eforturile în direcţia practicării unei agriculturi
raţio:iale 55 .

Un factor esenţial pentru intensific'area şi raţionalizarea .agriculturii era considPrnt a fi dotarea gospodăriilor cu mijloace tehnice, o analiză din anul 1929
rplevînd .<>ituaţia ne<'orespunzătoare din acest punct <le vedere. In judeţ se făcea
simţită o mare lipsă de pluguri de fier, grape, semănători şi trioare. Mai to'ate
plugurile :ţărăneşti erau din lemn, avind numai .fierul lat din metal 56 . iln J931, duoă
datele Camerei de Agricultură, în judeţ erau luate în evidenţă 10 381 pluguri de
fier monobrăzdare, de diferite sisteme; 4 937 pluguri de fier Reşiţa; 20 087 plu~uri de lemn; 100 ipluguri de fier polibrăzdare; 350 rariţe de fier; 165 rariţe de
lemn; 4 500 gr'ape de fier; ,12 488 grape de lemn; 510 semănători; 261 maşini de treierat cereale; ,15 secerători; 345 vînturători; 376 trioare; 23 maşini de bătut porumbul; 12 greble ,mecanicP; 12 tocători de nutreţ; 10 tocători pentru sfeclă 57 . In
ce priveşte forţa de tracţiune motorizată, agricultura dispunea de numai ~5 tractoare5s, .revenind 5 116 ha la un tractor, în timp ce în 1985 reveneau do'ar 49 ha.
Mai ,trebuie avut în vedere că, în ·plus, în agricultura săolăjană de astăzi sînt .utilizate maşini mult mai productive şi rde o varietate mai mare, c'a 1de exemplu cultivatoare, maşini pentru imprăştiat îngrăşăminte, maşini de stropit şi prăfuit, combine .autopropulsate pentru cereale .păioase, combine tractate pentru porumb şi
fur'aje, prese <:le balotat ş.a. Pentru a populariza instrumentele agricolf' perfectionate. organele agricole locale, în colaborare cu întreprinderile producătoare, organizau demonstraţii practice. p asemenea acţiune s-a desfăşurat în ziua de 18 mai
1930, în prezenţ'a unei comisii judeţene şi a reprezentan\i'lor Societăţii de Ma.sini
Agricole ,„Socomet" din Reşiţa, cu care ocazie au fost -încercate 5 tipuri de pluguri de coastă mono şi bibrăzdare, acestea dovedindu-se toate de construcţie solidă .şi cu .bune rezultate în .Iucruss. In urma demonstraţiei respective, Consiliul
Camerei de Agricultură a aprobat .cumpărare'a a 30 piluguri, printre care <'ele 5 de
la „Socomet" şi alte 25 de la fabrica Ghitea din Oradear.o. In anul următor. Camera de Agricultură a 1IT1ai cumpăr'at 50 pluguri orădene şi 30 pluguri reşiţen..Q,
precum şi alte maşini l'ii instrumente agricole: 15 grape, 50 batoze pentru porumb
şi 115 tocătoare de nutreţ. Din acestea, în prima jumătate a anului 19:H fuseseră
vîndute la săteni doar 13 pluguri, 1 grapă, 1 prăşito·are, :1 tocătoare de nutreţ si
2 batoze pentru porumb, Camera suportînd 250;0 din costul acestora. Pentru încurajare. tot atunci s-au 'dat gratuit 3 pluguri Şcolii (le Agricultură din Şimleu şi
alte 2 pluguri Ia 2 ţărani săr'aci. .camera a mai procurat 9 stropitori portative de
mină -si 2 maşini pe roate pentru 'Combaterea dăunătorilor, care au fost puse la
54 Idem, nota 35. Lucrările de împroprietărire mergeau greu, ele aplicindu-se
la sfirşitul anului 1930 doar în 91 comune, pe o suprafaţă de cca 50.000 ha. Existau încă ·261 moşii la care trebuiau făcute măsurătorile şi celelalte lucrări. Acţiunea se desfăşura greu şi din lipsă de bani pentru accelerarea măsurătorilor.
Deşi Ministerul Agriculturii permisese efectuarea măsurătorilor prin contribuţila
ţăranilor interesaţi, aceştia însă nu aveau bani, datorită crizei financiare (Monitorul judeţului Săla;, nr. 52, 27 noiembrie 1930).
:;:. Restul Camerelor de Agricultură, după noua lege de organizare, în Foaia
plugarului, 13-14, 20 decembrie 1930 .
.56 Conferinţe de îndrumare agricolă în Sălaj, în Foaia plugarului, 1-2, 20
mal'tie 1929.
5 1 Idem, nota 35.
58 Idem, nota 29.
rJjl Proces verbal, 18 mai 1930, în Foaia plugarului, 5-6, 15 iunie 1930.
60 Proces verbal, 3 septembrie 1930, şedinţa Comitetelor de direcţie, în Foaia
plugarului, 11-12, 22 noiembrie 1930.
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dispoziţia

pomicultorilor gratuit, pentru preparatele chimice consumate făcîndu-se
o reducere de 25 %6 '. Deşi condiţiile de vînzare a instrumente'1or şi m·aşinilor am-icole erau ·destul de favorabile, cumpărătorii beneficiind nu numai de ,reducerea
ue 250;0 , tlar şi ele creditare pe termen lung (2-3 ani), nu se găseau prea mulţi
amatori, astfel că la sfîrşitul anului -.1930 Camera de .Agricultură avea înc{1 în stoc
12 trioare, 8 semănători cu 12 rînduri, 6 vînturători şi peste 100 plugurili2. Alte
instrumente date pe credit încă din anul 1928 nu puteau fi însă achitate în ritmul
contractelor, datorită degradării rapide ·a situaţiei economice63 .
După cum se observă, tendinţa spre progres tehnic a fost _.puternic frînată de
condiţiile .social-economice specifice perioadei analizate, cu toate eforturile făcute
<.le cadrele şi organismele tehnice responsabile cu .îndrumare·a agriculturii.
10. CREŞTEREA ANIMALEI.DR

Ca ş1 m domeniul culturii plantelor, statistica animalelor din anii 1929-1932
nu ne oferă suficientă cel'titudine, întrucit datele .organelor agricole focale diferă
de ale celor centrale. De exemplu, pentru ·anul 1931 Camera de Agricultură consemnează 47 118 capete porcine, iar Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor 61173
capete. Optînd ca şi mai înainte pentru datele ministerului de specialitate şi raportîndu-le la suta de hectare teren agrieo>l, rezultă -că în trecut .reveneau 7,05 cabaline, 37,31 bovine, 43,94 ovine
caprine şi .18,52 porcine, în timp ·ce în anul
1985 erau înregistrate 2,99 cabaline, 52,14 bovine, 127,94 ovine
caprine şi 52,89
porcine, adiJcă numărul cabalinelor s-a redus la 42%; în schimb ·a crescut substanţial la celelalte specii: cu 40% la bovine, cu 226 % la ovine .+ caprine şi cu
156 % la porcine.
O problemă importantă pentru zootehnia judeţului Sălaj era îmbun;ităţirea
raselor, sarcină care revenea Camerei de Agricultură. ln acest scop, în prim<ivara
lui 1929 au fost cumpăraţi 6 tauri Simmental de la Mediaş pentru localităţile
Şimleu şi Zalău 64 , în anul 1930 au fost cumpăraţi 24 tăuraşi din .aceeaşi rasă, de
la Tîrgu Mureş i;;i care au fost de asemene·a .distribuiţi în <diferite comune85, iar
în anul următor, tot de la Tîrgu Mureş au mai fost procuraţi 21 tauri Simmental
care au fost vinduţi pe credit şi cu 150/o reducere de preţ6 6 . Documentele vrem1.
consemnează şi alte vînzări de .animaQe de r·asă, efectuate <le Camera de :\gricultură: 15 tăuraşi Simmentpl şi ?otlolici şi 6 vieri Mangaliţ·a .în 1929; 6 tauri în
acelaşi an, vînduţi de administraţia fermei Chieşd, ap·arţinînd Camerei de Agricultură67; 30 tauri Simanentail în primăvara lui 193066. Dată fiind ponderea cabalinelor. în judeţ existau 21 staţiuni de montă cu 44 ·armăsari, monta plătindu-se
cu 100-150 lei69 • Paralel cu acţiunile de îmbunătăţire a raselor, au existat preocupări şi pentru apărarea sănătăţii animalelor . .Astfel, în 1929 au fost distribuite
cu preţ redus medicamente veterinare pentru combaterea bolilor la ovine şi taurine70 iar în 1931, pentru vaccinarea vitelor contra antraxului. Camera de Agricultură cumpărase vaccinuri în valoare de 150 OOO lei. .Eforturile acestea er·au explicabile, întrudt încă din anul 1929 .se constatase apariţia antraxului (daiacului)
c·are provocase îmbolnăvirea nu numai a animaielor ci 'Şi a lo'cuitorilor. In unele
comune se semnalase şi apariţia febrei aftoase, -după o absenţă de 5 ani. Situaţia
era serioa!iă, deoarece judeţul Sălaj .era exportator de ·animale''·

+
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70

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Foaia
Idem,
Idem,

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

+

19.
55.
24.

8.
11.
16.

8.

plugarului, 5-6, 15 iunie 1930.
nota 16.

nota 8.
Idem, nota 16. Vezi şi Monitorul judeţului Sălaj, nr. 1 din 3 ianuarie 1929.,
nr. 15 din 4 aprilie 1929, nr. 23 din 30 mai, nr. 24 din 6 iunie 1929 şi nr. 52 din 27
noiembrie 1930.
71
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. . pe:i.tril stimularea celor mai buni crescători de animale se organizau expoiiţii -zoo~hnice. Două asemenea expoziţii au fost organiza'te in luna octombrie a
anului 1931 la Jibou şi Şimleu, distribuindu-se participanţilor 16 diplome de onoare-, 2 medalii .de ·iaur .5i 3 de bronz; alţi 83 crescători au primit premii in bani în
valoare de· 50 OOO leî'72. Dar lucrările nu se prezentau satisfăcător sub toate as-

pectele .. Dacă, ·din punct de vedere al preocupărilor pentru .ameliorarea şeptelului,
exista o corespondenţă între efor'turile organelor agricole şi interesele ţăranilor,
se puteau constata, în acelaşi timp, m·ari deficienţe în ce priveşte adăposturile,
astfel că din cauza lipsei de grajduri, in multe gospodării vacile şi scroafele fătau
în tinda caselor73.
·

11. CONDUCEREA

ŞI

!NDRUMAREA AGRICULTURII

Conform legislaţiei din acea vreme, indrum·area tehnică a agriculturii ,la nijudeţean revenea camerelor de agricultură. Camera de Agricultură a judeţului
Sălaj era compusă clin membri de \'.lrept ."?i membri aleşi. Cali'tatea acesto:r·a.
ne

vel

poate da o imagine asupra competenţei lor de a asigura .realizarea sarcinii prin;.
dpale care revenea Camerei. Astf:-!, din acest organism in anul 1931 făceau parte
11 avocaţi, 10 preoţi, 3 .mari proprietari ,funciari, 1 bancher, 1 pensionar, 5 membri
cu studii liceale, 4 ingineri ·agronomi, 3 tehnicieni agronomi, 1 medic veterin'ar şi
1 inginer silvk;'· Dar, în afară de· componenţa necorespunzătoare şi care ţinea
seama in primul rînd de interese1e politice şi numai ,în subsidiar <le ('ele tchni'coeconomice, îndrumarea agriculturii ,păcătuia şi prin faptul că era încredinţată de
fapt la trei organisme: Consilieratul ,Agricol, Camera de AgricuHură şi Serviciul
economic judeţean, sistem care nu putea să nu prejudicieze prin suprapuneri,
imixtiuni, concurenţă ·.~i frînare redprocă. Pe bună dreptate, rlirectorul Camerei
atrăge·a atenţia că organismele tehnice competente ar trebui să fie lăsate să acţioneze conform statutului lor profe-sional, fără amestecul dictatori'al nl altor organe din fruntea judeţului sau, ca să ·folosim propriile sale cuvinte: „Cei care se
impun astăzi în fruntea judeţelor, -ca singuri îndrumători cu pretenţii dictatoriale,
în ;interesul progresului obştffic profesional agri'col să facă bine a ceda direcţia
organelor profesionale de drept, cari nu urmăresc nici un interes egoist propriu,
decit bine'le judeţului Sălaj, progresul şi bunăstarea agriculturii. .. " 7 :;.
Camer'a de Agricultură, care luase fiinţă in. anul 1925, funcţioti'a într-un imobil. propriu începînd din 1927, achiziţionat cu suma de 1,5 mi'l. lei şi pPntru care
mai cheltuise 500 OOO lei pentru reparaţii. 1n teritoriu, Camera avea o frrmă de
120 iugare (70 ha) in comuna Chieşd. Tot acolo se găsca şi staţiunea cPntrală ele
rep,roducători 'Care erau puşi la ctispoziţia populaţiei cu preţ redus. Suprafaţa era
ocupată .cu culturi de cîmp, culturi furajere -şi fineţe natur'ale. IP!'oducţiile obţin.ute
la această fermă erau următoarele: la griu între 1 644-1 965 kg/ha, la orz între
886_.:.._l .635 kg/ha, la orzoaică intre 2 541--2 851 kg/ha, la ovăz între 1 478-1 816 kg/ha,
la porumb intre 870--1 225 kg::'ha, la sfecla furajeră peste 10 t/ha, Ht borceag înt.re
1 741--2 OOO kg/ha1e. Personalul fermei· Chieşd era compus dintr-un tehnician şef
de. ·cultură, absolvent. al Şcolii din Alexandria şi f> munc,itori plătiţi cu cite 250 lei
lunar, 100 kg griu/an işi .1 iugăr pentru cuUivat 77 •
Camera mai poseda 50 iugăre (cca 29 ha) în comun·a .Crişeni, teren ,preluat
în anul 1929. Acolo exista o pepinieră de viţe americane portaltoi, o pepinieră de
pomi d:in seminţe şi o plantaţie de 6 OOO puieţi sălbateci de meri ~i peri. Pe restul terenului se cultivau cereale şi furaje perene, dl' la care se obţinuseră urmă12
73
7'
7 :;

Idem, nota 11.
Idem, nota 56.
Foaia plugarului, 1--2, 30 ianuarie 1931.
N. Făt tu, Rolul agronomului în aqricultura socială, in Foaia 11lugorului,

13--H, 2!1 clecPmbrie 1930.
·,G Idem, nota 8, 10, 11, 16.
' i1 Jdl?m, nota 14.
·, 8 Idem, notele 8, 11, 16, 29.
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toarele producţii medii: 1 463 kg/ha grîu; 1 661 kg/ha orzoaică, 1 562 kg/ha ovăz,
2 713 kg/ha porumb, 898 kg/ha borceag Iii 1 800 kg/ha fin de lucernă 7 B.
Camera de ,J\gri'cultură edita un prgan de presă oficial, intitulat „Foaia plugarului", care se tipărea într-un tiraj modest de 1 OOO exemplare dîfuzate gratuit
l'a toate şcolile din judeţ, la diferite alte instituţii şi la cite doi gospodari din fiecare comună711. In paralel, se difuzau 'diferite alte tipărituri, aşa cum s-a făcut în
anul 1929, cînd au fost distribuite 1 OOO broşuri, dintre care 400 de popularizaz:e,
300 exemplare din „Cartea sătenil.or plugari" şi alte 300 exemplare din „Istoricul
agr·ar cu explicaţii la reforma agrară", ambele scrise de d!rectorul Camerei de
Agriculturăs 0 •

Un rol important în propagarea noului 'revenea specialiştilor din agricultură
care erau solicitlaţi să .facă expuneri în faţa ţăranilor. ln anul 1929, de exemplu,
23 de conferinţe fuseseră prezentate de directorul Camerei de Agricultură §i alte
15 <le profesorii de la Şco·a1a de Agricultură Şimleu! SilvanieiB1 . Cu ocazia conferinţelor, vorbitorii trebuiau să constate şi lipsurile ·economice ale ţăranilor, pentru a~i putea ajuta prin inlermediul Camerei de Agricultură82 • ln planul de propagandă al Camerf'i figura chiar cerinţa ·ca fiecare inginer ·agronom să ţină lunar
cite 2 conferinţe pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe profesionale al săteni
lorBa. De .asemenea, se cerea ca fiecare specialist să •contribuie la realizarea Planului •de îndrumare (propagandă) agricolă pe .cale experimentală, pentru intensificarea producţieiB 4 • In acest scop, fiecare inginer 11gronom ar fi trebuit să cultive
intensiv o suprafaţă de cca 5 hectare •pentru a contribui la educaţia profesion'ală
a agricultori!l.or din judeţ63 , Tot în scop demonstrativ se .luase iniţi,ativa ca
să se aleagă două gospodării ţărăneşti din plasele Jibou şi Zalău, care să fie sprijinite în aplica'fea unei tehnologii 5uperioare, 'prin completarea inventarului, procurarea de îngnişăminte chimice şi instruirea profesională, pentru a putea compara rezultatele cu cele 'ale altor ţărani, obţinute pe aceeaşi ·supr'afaţă86 • •Instruirea
profesională a agricultorilor trebuia deci să se facă pe baza exemplelor practice
şi prin forme de învliţămînt ambulant pentru adulţi, organizat de Camera de
AgriculturăB7.

Pentru ~a 'acea.stă .cerinţă isă devină mai uşor de realizat, ar ii fost însă neceism să dea agronomilor din rezerva de stat, .cu arendă, cite o parcelă de 15
hectare, pe timp de 25 ani, unde să-şi demonstreze c·apacitatea pe bază de cointeresare materială şi stabilitate în timp. Din păcate, se spunea în organul de presă
al Camerei tle Agricultură, pe agronom „toţi au drept a-l critka "ii oropsi, toţi
îl dispreţuiesc şi nimenea nu caută a-i alinia suferinţa şi îndulci o viaţă amă
rîtă de funcţionar pribe'ag, zic pribeag 'Căci la cea mai .mică reclamă este mutat
din Ardeal în Moldova sau aiurea" 88 • Acelaşi autor, ·care nu era altul decît însuşi
directorul Camerei de Agricultură, sublinia cu altă ocazie, că doctrina agronomiei
sociale, lansată în acea vreme, reicl'ama nu numai aspectele tehnice şi tehnologice
ci şi cele relaţionale. 'In acest context, „mai ales agronomul trebuie să fie apostolul de răspîndire a bunel.or cunoştinţe printre sătenii plugari, pentru a cultiva
şi educa oamenii, sufletul lor, cunoştinţa şi voinţ·a lor, spre o cultură raţională 'a
timpului actual. Oamenii sînt principalul factor care aplică tehnica ,agrkolă prin
metode ,mai raţionale cu tot angrenajul auxiliar .în dependenţă, pămînt de cultură, vite, m·aşini şi unelte agri'cole, .asolament (rot'aţie în culturi), [ngrăşăminte chimice, bălegarul etc.". Agronomul trebuie să contribuie la perfecţionarea cunoş'tin
ţelor sătenilor pentru a-i ridica peste nivelul rutinei şi pentru a .intensifica proIdem, nota 11.
Idem, nota 8.
8 1 Idem, nota 8.
82 N. Făt tu, Programul de propagandă agricolă, în Foaia plugarului, 5-6,
15 iunie 1931.
113 Idem, nota 35.
e4 Foaia plugarului, 1-2, 20 februarie 1930.
85 Idem, nota 82.
eu Idem, nota 84.
s·r J'fndem.
88 N
Făt tu Agronomii şi reforma agrară, în Foaia plugarului, 3-4, 28 februarie 1931.
'
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pe unitatea de suprafaţă. ·ln ce priveştP îndrumările date, ace'stPa trebuie
în funcţie de .condiţii'le locale (relief, sol .ş.a.) şi să ţină seama 'de practicile existente. De exemplu, în zonele de deal şi munte trebuie să se renunţe la
soiurile de porumb tardive, care periclitează producţia grîu'lui care urmează. SemănatuJ trebuie fă<'Ut numai cu ~ămînţă aleasă. -Trebuie renunţat la soiurile depăşite .~i trecut la utilizare·a soiurilor noi .mai productive, cel puţin o dată la 5
ani. Cultivart'a ,pămîntului trebuie să ţină seama .şi de cerinţele pieţii, deci de iposibilităţik de sporire a eficienţei. Execu\area lucrărrifor este necesar .să se facă
de preferinţă cu maşinile perfecţionate, pentru a asigura obţinerea unei calităţi
corespunzăto'arP. Agronomul trebuie ,'>ă urmărească în acţiunea de îndrumare
a
sătenilor următoarele: 1. organizarea unor gospodării agricole individuale, imlependente din punct de vedere economic, pentru a obţine stimularea interesului
propriu; .2. raţionalizarea folosirii terenului agricol pe teritoriul fiecărei ~omune,
pentru a <1sigura conservarea şi 'ridic'area fertiHtăţii solului şi creşterea .rentabilităţii; :1. clezvoltarea culturii plante1or furajere, ipîrghie importantă în sporirea
eficienţei agriculturii prin dezvoltarea zootehniei; 4. organizarea •cooperativelor de
crec:j.iit, ,de producţie şi de desfacere în toate comunele judeţuluis.q.
1! .pn -rol important în propaganrla agricolă era rezervat şcolilor de •agricultură,
care trebuiau să fie adevărate pepiniere agricole iar profesorii pionieri ai agriculturii practice, adevăr'aţi profesori .ai .săteni'lbr9°. Acesta era însă un deziderat, pentru cii în realitate absolvenţii şcolii de agriicultură în cea mai mare parte nu mai
se întorceau în agricultură ci alegeau alte ocupaţii mai uşoare s·au mai rent'abile.
Pentru a împiedica exodul aC'estor absolvenţi se formulase .propunerea ca instituţia sfi fip transformată .într-o unitate pr·actică, cuprinzînd o fermă şi o şcoală
demonstrativă, la care să se primească elevii ca ucenici agri:c'oii, aceştia bUC'Urîndu-se apoi d0 avantajul serviciului mi'litar ·redus, astfel re ;lupă termin·area
acestuia, ei să se ,poată înapoia la gospodăria părinteascăBI. Atenţia care se acorda
învăţămîntului ·agricol se vede şi din l!aptul că -în anul 1930 Camera de AgriC'ultură acordase ajutoare de studii în valoare de 5 OOO lei la 6 studenţil"'2.
Camera a manifestat multă înţelegere şi pentru încurajarea ce~cetărilor şti
inţifice, ea contribuinrl în anul 1930 .cu o ,subvenţie de BO OOO lei la construirea
clădirii Institutului de Cercetări Agronomice al României, .gest în care recunoaş
tem şi influenţa prestigiului de ~are se bucura profesorul Gheorghe Ionescu-Sişeşti, fondatorul I.C.A.R.-ului93"
. O altă măsură economică, de încurajare a produ.cţiei agriC'ole a judeţului,
a fost adoptată ele Camera de ,Agricultură prin participarea la expoziţiile intern·aţionale agricole. Astfel, în anul 1929, judeţul Sălaj a fost reprezentat la expoziţia de la Praga cu 75fi probe de cereale, 32 probe de vinuri şi 2 lăzi rle fructe~ 4 •
Pentru
altă partidpare, ,la expoziţia de la ,Varşovia, pre~edintele Uniunii Camerelor de. AgriC'ultură a considerat de datoria sa să sublinieze C'ontribuţia judeţului
Sălaj °la SUC',cesul produselor româneşti. In scrisoarea din 1 februarie 19~0. transmisă Camerei de _Agricultură, se spunea: .„Avem onoarea a vă aduce 1111ultumiri
călduroase pentru fructele şi vinurile ce ne-aţi trimis, ,spre a fi prezentate la exp'Qziţia de la Varşovia şi sperăm că .în urma acestei expoziţii, să se intensii'iC'P
mult ex,portu1 fructelor no·astre în .Polonia". Din probele de vinuri t;·imis1'. au
·fost apreciate în mod deosebit vinurile Otonel ~i Rolande1.a 5 .
Tot .printre iniţiativele propagandisti<'e merită să fie reţinută preocuparea
C'onducerii ,Camerei de Agricu1tură ele .a înC'epP să adune materialP pentru organizarea în loC'alul propriu a unui muzeu ·agricoleG.

ducţia

diferenţiate

·'°

89

Idem, nota 75.
Idem, nota 42.
111 Idem, nota 35.
!I'.? Idem, nota 11.
93 Ibidem.
94 Ibidem, nota B.
9:;
Idem, nota 84.
96 Idem, nota 11.
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în anii 1929-1932

12. INCHEIERE

Concluzia generală care se ,desprinde este că agricu'ltura judeţului
a reprezentat în trecut iUn sec'tor deosebit de ·important în economia judeţului, poziţie ,menţinută .şi azi prin progresele înregistrate. ,
Nivelul atins in perioada analizată a reflectat stadiul în care se gă
sea economia naţională. Se observă în .acelaşi timp eforturile de depăşi
re .depuse în :;pecial de cadrele care asigurau conducerea tehnică a agriculturii şi aceasta în ciuda dificultăţilor întîmpina:te. Principalele impedimente în calea unui progres mai ,rapid au fost sprijinul ·insuficient ,al
statului, puterea economică redusă a micilor goSipodării ţărăneşti, absenţa unui sistem de creditare stimulativ, redusele cunoştinţe profesionale
avansate ale celor ce practicau agricultura, ddtarea tehnică insuficientă,
numărul mic de cadre .tehnice 1pentru îndrumate şi influenţa crizei economice mondiale.
Schimbările survenite după .1944, odată cu .reinstaurarea administraţiei româneşti şi intrarea ţării pe calt;?a puterii •populare, s-au materializat .în creşterea productivităţii muncii ~ricole şi înscrierea agriculturii pe orbita modernizării neân'trerupte. ,In mod evident, problemele
apărute, pe imăsură ce se pa.rcur·ge .această nouă cale, ·au condiţii ,ipcomparabil mai bune rpentru ·rezolvarea lor, decît în trecut.
Sălaj

EUGEN MEWES

L':AGRICULTURE DU DEPARTEMENT DE SALAJ DANS LES ANNEES 1929-1932

(Resume)
Cette etude e5t une tentative de ,proportion restreinte de combiner Za methoă prouver Ies .possibilites que nous pffre la derniere. :(Dans la conception de l'auteur,
la retrologie - ă la differen·ce de l'histoire - s'obcupe avec l'etude de 'l.'experience
accumulee par la societe humaine, dans le but d'appuyer quelques actions ou attitudes concernant les problemes actuelles ou de perspective).
La recherche se refere tant aux aspects ,technologiques, qu'ă celles economiques et administratives qui presentent importance pu point de vue des in'terets
du present. Ainsi, en dehors de quetlques p.onnees ,generales, sont analysees comparativement Ies donnees concernant la 'culture des cereales, l"a :culture des pilantes
aliment'aires, la culture des plantes industrielles, la .culture des plantes fourrag~
res, la culture de 1a vigne, la culture des arbres et des arbustes fruitiers et l'elevage. En outre, .sont ,presentees Ies conditions techniques et technologiques utilisees,
de meme que la maniere de conduire et de jdiriger l'agriculture.
De donnees commentees, l!'esuJ.te que la surface cultivee avec des cereales
birnO:-es (le mais) s'est clevee de 360/o â 500/o, celle de l'orge 3,70/o â 90/o, parallelement avec la diminution du poids de l"avoine de 8,30;0 ă 3,7%. La produ;ction
moyenne de bae s'est doublee, celle de l'orge a augmente avec ,800/0 et celle du
mais de 2,5 fois. C'est accrue en meme temps le poids des legumes, haricot's, petits ,pois, ,pommes de terre et des ·autres, de ,40/o ă 110/o, mais .s'est reduit beaucoup
la cultivation intercake de ces plaintes parmis ·le mais. Des importantes changements ont :survenus t'n ce qui concerne Ies plantes industrielles (chanvre, tournesol, fubac .etc.), en diminuant beau:coup leur .surface, phenomene qui a ete compense par la crue spectacuJaire de J,a betterave ă sucre. Dans le cadre des cultures fourrageres se sont operes tant des changements quantitatifs .(l'augmentation

dique historique proprement dite avec la methodique retrologique, vouee
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de la surface), que des changements qualitatifs (l'extension du trefle a ~a place
de 'la luzerne). La surface occupee par les arbres et les arbustes .fruitiers a diminue, se developpant en echange leur ,cultivation a l'aide des methodes intensives.
Sont 11nentionnes les efforts de l'administration il y a un demi siecle, pour
la promotion du progres technique dans Ia production, de meme que las experiences scientifiqucs organisees et effectuees dans la zone (sorts, engrais, travail
du sol entretiens •des cultures lutte contre lcs mauvais herbes Ies maladies et
les ins~cks .nuisibl~s etc.). ·
'
·
·
'
Dans le secteur zootechnique, les donnees montrent une augmentation substantidle du nombre des animaux par cent hectares (40% chez les ibovins, 226°/o
chez les ovins et 1530/o chez les ,porcins).
. La conclusion generale qui en resuite est que /].'agricul.ture du departement
Săl.aj a rPpreseT1te dans le passc'· un secteur extremement important dans son economie, ,position maintenue mernc aujourd'hui p·ar :les progres enregistres.
Le niveau atteint p€ndant Ia pcriode analysee a tef!echi le stade ilequel
se troi.I\iait l'fronomie nationale. On peut observer en •meme temps Ies efforts de
depassement faitcs speci:alement par Ies cadres qui assuraient la direction technique de l'agriCulturc, et <;:a en depit des difficultes accueiHies. Les principaux
difficultes sur Ia v·oie du progres plus rapide ont etc l'appui .insuffis,ant de l'etât,
le pouvoir economique reduit des tpetites exploatations paysannes, Pabsence d'un
sy5temc de credit' stimulatif, · Ies reduites connaissances professionneles avancees
par ccux qui pratiquaient I'agr'icu'lture, 1a 1dotation · technique insuffislante, le petit
nombt·e dc•s cadres . teclmiques · conseiillants et l'influence ~le la crise economique
mondiale.
Les changements survcnus apres Hl44, quancl a ete restauree l•administ.ration roilmaine el le pays est entrc sur l'a voie .du pouvoir populaire, se ~ont ma-.
terialiscs dans l'augmentation de la iproductivite du travail ag1'icole et l'inscriptiqn de •l'agricullurc sur l'orbite de la .modernisation. Evidemment, Ies probkmes
parus â Ia mesure qu'on parcourt cette nouvelJe v01e, ont des conditions incomparablement meillcures pour Ieur solution, que dans le piasse.
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ALE GINDITORILOR MILITARI ROMANI
PRIVIND ASIGURAREA APARARII NAŢIONALE.
(1934-1939)

Literatura militară românească apărută între anii 1934-1939 a analizat modalităţile de asigurare :a apărării naţionale în condiţilie deteriorării raporturilor politke internaţionale provocate de politica agresivă a statelor revizioniste în frunte cu Germania hitleristă. Această politică de forţă, care urmărea încălcarea statu-guo-lui stabiilit în urma
primului ·război mondial, ·ameninţa în mod direct independenţa şi integritatea României, obligînd în mod legitim statul român la eforturi suplimentare de apărare.
Principalele direcţii tematice abordate de literatura militară a perioadei au fost reprezentate de analize şi căutări ipe linia fundamentării
uhei doctrine milita·re româneşti, studii legate de modernizarea structU'rHor organizatorice ale armatei, propuneri viund îmbunătăţirea înzestrării cu material de luptă, optimiZJarea normelor c;Ie instruire a trupei
şi a cadrelor şi mai ales găsirea modalităţii concrete de angrenare a în..tregii naţiuni la efortul de pregătire a apărării ţMii.
Pe linia fundamentării unei doctrine militare româneşti se publică în contirtiJare o serie de lucrări care relevă· necesitatea de a se ·porni în 'analizele doctrin'ate de la situaţia· obiectivă· a ţării din punct de vedere economic, social, demografic, politic şi militar. Toate aceste criterii urmau să stea la baza procesului
de. alcătuire a regulamentelor şi instrucţiunilor de care armat'a română avea nev9~e. subliniindu-se că „regulamenteie reprezintă codificarea ,doctrinei oficiale de
luptă a unei armate, la o anumită epocă"l. Specia'liştii accentuau necesitatea rea:lizării de regulamente militare autentice româneşti, ţinlndu-se se·ama de faptul
că după primul război mondial conducerea armatei recursese l'a simple traduceri
sau în cel mai bun caz la adoptări de regulamente militare străine2 , în loc să încurajeze realizarea de regul'amente militare româneşti.
O altă preocupare importantă a teoreti'Cienilor militari români a fost legată
.de modernizarea structurilor organizatorice ale armatei.
Studiile întreprinse reliefau necesitatea sporirii ponderii trupelor luptătoare şi
în cadrul acestora a armelor tehnice 3 ·•
Infanteria era considerată şi în aceşti ani ca fiind 'arma cu cea mai mare
pondere în cadrul armatei române. Era subliniată însă· necesitatea sporirii dotă
rii acesteia cu armament modern precum şi a unei instruiri superioare ·a trupelor
de infanterie în scopul cooperării· depline cu celelalte arme 4 • In plus, a mai fost
subliniată pe lingă nevoia pregătirii infanteriei pentru lupta în
orice teren, necesitatea sporirii ponderii trupelor specializate în lupta în teren muntos. Ideea
Lt. coL M. Andronescu, Studii critice, Bucureşti, 1934, p. 71.
Ibidem, p. 81, v. şi cpt. M. Tomescu, Ştiinţa militară şi doctrina româneasBucureşti, 1937. General A. Atanasiu, Manevra strategică, Bucureşti, 1937 .
. a Lt. col. D. C. Zănescu, cpt. V. Selescu, Organizarea şi mobilizarea armatei,
1
~

că,

1937, p. 12.
D. Almăşanu, Cooperarea infanteriei cu carele de luptă, Sibiu, 1936;
col. D. I. Popescu, Războiul în .munţi; Bucureşti, 1936. Lt. comandor I. Drăgan,
Aviaţia în lupta infanteriei, Bucureşti 1934.

Bucureşti,
4 Mr.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Mariana Rddulescu -

654

D. Rddulescu

era mai mult decît justă, dacă se ţine seamia de ponderea terenului muntos la
noi.
Cavaleria era analizată şi considerată, în condiţiile proporţiei cu totul insuficiente reprezentate de tancuri în organica armatei române, ca fiind singurul eşa
lon manevrier de care se putea dispune. S-a subliniat însă marea ei vulnerabilitate şi nevoia întăririi cooperării de luptă a cavaleriei cu artileria şi infanteria
vrecum şi necesitatea dotării suplimentare ·a cavaleriei cu armament modern5 •
Tancurile, reprezentate, cum s-a văzut şi în etapa anterioară, într-o proporţie insuficientă. au fost analizate cu mare atenţie de către specialiştii militari români majoritate·a considerîndu-le o armă independentă, în cîmpuI de luptă modern, idee valoroasă verificată ca valabilă în cursul celui de-al doi~ea război mondial&. Aviaţia avînd încă o prezenţă redusă în cadrul armatei române era analiz·ată ca o armă de maximă importanţă în cadrul unui viitor război, propunindu-se
în mod corespunzător sporirea ponderii acesteia printr-o înzestrare suficientă cu
material n.odt•rn '·
La fel ca şi aviaţia şi blindatele, marina militară avea o pondere cu totul
insufieit·ntă în cadrul armatei lucru sublini'at de către literatura dl:! specialitate.
Propuneri pentru înlăturarea acestor stări de lucruri s-au făcut în lucrări ca: „Politica de înarmări navaile" şi „RostUl marinei în viaţă naţiunii"B aceasta cu atît
mai mult cu cît era subliniat faptul că în ţări care desfăşurau o politică ostilă
rlemâniei, pr0gătir ile de inarmări navale sporeau îngrijorător.
Dotarea armatei cu armament şi tehnică de luptă prezenta aceleaşi iipsuri
ca şi în etapa anterioară fapt pentru C"are concluziile desprinse din stadiul lucră
rilor care tratează acest subiect sînt asemănătoare celor exprimate de specialişti în etapa anterioară 1923-1933. Se face din nou 'apel la alcătuirea unui plan
de urgenţă pentru asigurarea materială a apărării ţării privind în special sporirea
ponderii industriei aut9htone de apărare. Intărirea dotării armatei ·ar fi fost o
garanţie în plus a posibilităţilor de îmbunătăţire a instrucţiei trupelor permiţînd
o eventuală reducere a stagiului militar8.
Modailităţile de modernizare a procesului de instrucţie şi legat de această
chestiunea duratei stagiului militar au fost tratate în lucrări ca: „Aviaţia în lupta
infanteriei", „Raţionalizarea serviciului militar", „Tactica infanteriei", „Organizarea şi modernizarea armatei", „Cooperarea infanteriei cu c·arele de luptă"Io. Legat
5

Cpt. M. Tomescu, Cavaleria. Posibilitdţi - misiune, mod de acţiune, Bucol. D. Cantea, Serviciul de descoperire în concepţia moderni.

cureşti, 1935. Lt.
Bucureşti, 1935.

*•*

Elemente de tactica

unitdţilor

de cavalerie -

1930.

Lt. N. Zamfirescu, Colaborarea cavalerie -

moto-mecanizate,

Sibiu,

artilerie cdllireaţă în luptă, Arad,

l~~ii.

General C. S. Antonescu, Studiu critic asupra organizdrii cavaleriei moderne,
Sibiu, 1Ki8
ti Mr. D. Almăşanu, op. cit., p. 19; v. în acest sens şi lt. col. P. Davidescu,
Carul de luptă şi mecanizarea în armatele moderne, Bucureşti, 1937. Lt. col. I.
Cernăianu, Tactica unităţilor motorizate, Bucureşti, 1937.
7 Lt. comandor I. Drăgan, op. cit.; Cpt. comandor Gh. Vasiliu, cpt. V. Se1escu, Activitatea comandamentelor de aeronauticii la Marile unitdţi în legătură cu
celelalte arme şi Statul major, Bucureşti, 1935. Lt. col. I. C. Zamfirescu, cpt. V.
Selescu, op. cit.
s Cpt. N. A. Antonescu, Politica de înarmări navale, FI. 1937. General P.
Teod•>rescu, RCJ5tul marinei în viaţa naţiunii, Bucureşti, F.A.
9 l'rof. ing. D. Rantea, Evoluţia materialului de război în raport cu raţiona
lizarea şi cerinţele tehnicii moderne, Bucureşti, 1934. Col. Al. C. Dobre, Politica
de finanţare a înzestrării unei apărări naţionale, Bucureşti, 1935; Lt. col.~- Sorescu,
Civilizaţie şi potenţial de război, Bucureşti, 1935; Mr. A. B. Slătineanu, Potenţialul
de război, laşi, 1936; General Al. Gorsky, Cauzele şi natura viitorului război, B<>toşani, 1939.
10 Lt. comandor I. Drăgan, op. cit„ Mr. C. Atanasiu, Raţionalizarea serviciului militar, Cernăuţi, 1934; Lt. col. St. Bardan, Tactica infanteriei, Roman, 1935;
Mr. D. Almăşanu, op. cit.; Lt. col. I. C. Zănescu, Cpt. V. Selei;cu, op. cit.
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tot de instruire în domeniul propagandei militare de apărare au fost s'Crise lucrări
adresate militarilor şi civililor, în special tineretului, ca de exemplu: „Grai şi
forţă", „Sufletul sold'atului român"ll.
Spre deosebire de periQada anterioară preocupările socio-psihopedagogice legate de optimizarea structurilor de recrutare şi instruire militară sînt asigurate
intre anii 1934--1939 şi de cercetători militari profesionişti, care scriu în această
direcţie. Un astfel de exemplu fil reprezintă lucrarea „Raţionalizarea serviciului
militar", citată deja anterior12.
Desfăşurarea evenimentelor a evidenţiat necesitatea ca organizarea apărării
ţării să angreneze întreaga naţiune. Conceptului de „Naţiune Armată", evidenţiat
în lucrările de specialitate aile perioadei anterioare (1923-1933), i se aduc o serie
de îmbunătăţiri în lucrări ca: „Naţiunea armată şi armata de profesionişti", „Naţiunea în cadrul ·apărării naţionale"1 3 • ln condiţiile apărării naţiunii prin ea însăşi
sint evidenţiate necesităţile sporite legate de protecţia locuitorilor, a obiectivelor
economice atît de importante în condiţiile obligativităţii mobilizării integrale a
naţiunii şi a economiei în caz de război1 4 • 1n ·ceea ce priveşte modalităţi'l.e
de
pregătire din timp de p·ace a mobilizării economiei naţionale subiectul este tratat
în lucrări ca „Ro·lul pădurilor în economie şi apărarea naţională", „Tehnica ener·
getică faţă de apăr'area naţională", „Economia de război şi războiul econornic" 15•
La dezbaterile de idei angajate în 'Cadru'l. liter'aturii militare a anilor 19341939 au participat autori de specialitate cunoscuţi ca: generalii Al. Gorsky, V.
Economu, col. D. Popescu, lt.-col. A. Soreanu, lt. col. D. Cantea, lt. col. I. Cernă
ianu, lt. col. R. Davidescu, Mr. C. Atan·asiu, cpt. M. Tomescu, cpt. V. Selescu ş.a.
Pe lingă autorii mi'l.itari, au mai scris în epocă lucrări de specialitate şi autorii
civili ca: i:ng. C. Qr:istea, D. Popescu, V. Mihuţ, L. I. Budeanu, D. Rantea. qa şi în
perioada anterioară ·aportul autorilor civili la dezbaterile de idei angajate în problematica militară dovedesc interesul de care se bucura chestiunea apărării ţării
în rindul naţiunii întregi.
Autorii de carte militară românească au continuat şi în această etapă studiul
lucrărilor mi'litare străine mai reprezentative. Scrierile unor proeminenţi teoreticieni militari străini ca: De GauUe, Fuller, Liddell Hart, Gu<lerian au fost citite
.cu interes şi valorificate în scrierile gînditori'J.or militari români.

Se poate considera că prin conţinutul general de idei literatura militară românească a iperioadei 1934-1939 a răspuns în1tr-un mod corespunzător la o parte din problemele ridicate de chestiunea apărării naţionale. Neîmplinirile practice ale modelelor teoretice de apărare a ţării
propuse de specialiştii perioadei s-au datorat în primul rînd unor -cauze
obiective independente de voinţa lor, legate de lipsa unei baze materiale apte să le permită materializarea propunerilor lor.
MARIANA RADULESCU -

DAN RADULESCU

11 I. I. Gabrea, Graiu şi forţă, Bucureşti, 1939; G-ral Grig. Costandache, Sufletul soldatului mmân, Bucureşti, 1939.
12 Mr. C. A. Atanasiu, op. cit.
13 Mr. C. Atanasiu, Naţiunea armată şi armata de profesionişti,
Cernăuţi,
1935; G-ral V. Economu, Naţiunea în cadrul apărării naţionale, Bucureşti, 1938.
u Lt. col. V. Roată, Pericolul aerian şi mijloacele de apărare, Bucureşti, 1934;
Mr. D. Bardan, Gazele de luptă şi protecţia contra lor, Bucureşti, 1936; C. I. Alcaz,
Tratat de armă chimică, Bucureşti, 1938; cpt. ing. I. Andrei, Apărarea antiaeriană,

1938.
15 Ing. C. Cristea, Rolul pădurilor în economie şi apărarea naţională, Bucureşti, 1934; C. I. Budeanu, Tehnica energetică faţă de apărarea naţională, Bucu1·eşti, 1937; D. Popescu, V. Mihuţ, Economie de război şi războiul economic. Burnre:;.ti, 1939

Bucureşti,
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Mariana

Rădulescu

-

D.

Rădulescu

CONTRIBUTIONS BY THE ROMANIAN MILITARY THINKERS
CONCERNING THE NATIONAL DEFENCE OF ROMANIA
(1934-1939)

(Summary)
Well known military experts such as general Al. Gorsky, general V. Economu,
colonQJ. D. Popescu, lieutenant colonel A. Soreanu, lieutenant colonel D. Cantea.
lieutenant colonel I. Cernăianu, lieutenant colonel R.. Davidescu, Major C. Atanasiu
captain M. Tomescu, captain V. Selescu took part in debating upon the ideas expressed in the military literature issued in 1934-1939. In addition to the military
men, civilian authors such as ing. C. Cristea, D. Popescu, V. Mihuţ, L. I. Budeanu, D. Rantea wrote, during these years specialised works on military matters.
The part taken by civilian authors in debating mi!i.tary problems is a prove of
the important place taken by the national defence in the mind of the whole i·<>manian nation.
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TERORISTE, DE DIVERSIUNE ŞI SPIONAJ HORTHYSTE
LA FRONTIERA DE VEST A ROMANIEI (1939-1940)*

În Arhivele Ministerului Apărării Naţionale - fond. Armata I şi
II informaţii - se păstrează cîteva dosare cu piese relative la activitatea desfăşurată de organizaţiile iredentiste horthyste pe teritoriul
României în anii 1939-1940, adică în anii cînd tensiunea politică între cele două state vecine, România şi Ungaria, atinsese apogeul, datorită atitudinii permanent provocatoare a regimului horthyst.
Prima organizaţie teroristă horthystă pe teritoriul României a fost
descoperită la 14 octombrie 1939. Organizaţia număra 172 de membri
activi, răspîndiţi în principalele localităţi din apropierea frontierei: Oradea, Carei, Satu Mare, Zalău, Cehu-Silvaniei, Baia Mare, Cluj, Sighet,
Salonta etc. Majoritatea celor implicaţi în acţiunile teroriste şi de spionaj desfăşurate în Transilvania erau cetăţeni români, îndeosebi intelectuali (preoţi, profesori) şi liber profesionişti, recrutaţi de serviciile de
spionaj horthyste din Budapesta, Debreţin, Scghcdin, Nyircgyhâza. De
exemplu, în Sălaj s-a stabilit că erau nuclee uctive de spionaj în Zalău 1 ,
Şimleu Silvaniei, Cehu-Silvaniei şi Carei, care aveau scopul să obţină
informaţii pentru a uşura probabila înaintare a armatei horthyste .. De
altfel, aici s-au şi descoperit depozite de material exploziv în cîteva farmacii şi unităţi spitaliceşti2. ln Şimleu Silvaniei au fost identificaţi ca
membri ai organizaţiei de spionaj horthyste Schlănstein Antal - tăbăcar
şi S?Jakrucs Iosif şofer 3 , iar în Cehu-Sillvaniei, J.a 25 octombrie 1939, 1a
zugravul Hunyadi F·rancisc, a fost găsit 1 kg de 'ecriasită, .pe care o primi.se de 'la Racz Adtalberit diln Zailău, .prin 'intermediuil. lui Zubor Janos.
Guvernul român a stabilit cu guvernul horthyst o înţelegere cu scopul de a evita repetarea unor asemenea incidente, care, inevitabil, duceau la înăsprirea relaţiilor româno-maghiare.
Statul român, dind dovadă de o înaltă clemenţă, şi-a îndeplinit în
totalitate obligaţiunile asumate în cadrul înţelegerii amintite, renunţînd
la trimiterea în judecată a unui număr apreciabil dintre cei implicaţi în
acţiunea din octombrie 1939 şi penniţînd trecerea în Ungaria a nu mai
puţin de 52 de persoane 4 prin punctele de frontieră Parhita (36 de persoane - 21 decembrie 1939) şi Borş (16 persoane - 17 martie 1940). Cu
toată această atitudine de înţelegere din partea României, statul maghiar
Secţia

• Prezentul material a fost prezentat în cadrul simpozionului pe teme de istorie organizat de Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea (noiembrie 1984).
t Arh. Ist. Centr.; fond Preşed. Cons. Min., dos. 2q1'1940, fi,Ja 104-107, in
Tr. Bunescu, Lupta poporului român împotriva Dictatului de la Viena, Bucureşti,
1971, p. 25.
2 Arh. Min. Ap. N. -- M. St. M., fond. Armata I, dos. 622, fila 348-351.
3 Idem, filele ::>~i3- ~5~.
4 Arh. Min. Ap. N. M. St. M„ fond 5417, dos. 922, fila l; film 63/1, M.I.A.Z.
- I.M.C.
42 - Acta Mvsei Porolissensls - voi. XII/1938
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nu şi-a respectat angajamentele asumate, perseverînd în acţiuni de agitaţie iredentistă, provocatoare şi chiar sporindu-le numărul şi raza de
acţiune. Scopul acestor acţiuni provocatoare era crearea unor cazuri pe
care presa şi propaganda horthystă să le exploateze tendenţios, acuzînd
statul român
insuportabilă,

că asupreşte naţionalitatea maghiară, creîndu-i o situaţie
care, inevitabil, obligă Ungaria la acţiune de răspuns.

In anul 1940 au mai fost descoperite: 5
1). Organizaţia teroristă din Bocicoiul Mare (Maramureş), formată din
11 persoane (ianuarie 1940);
2). Organizaţia teroristă din comuna Oraşul Nou (Satu Mare), în care
erau implicate 9 persoane (7 ianuarie 1940);
3). Organizaţia teroristă din Valea lui Mihai (Sălaj, actualmente Bihor),
în care erau implicate 10 persoane (februarie 1940);
4). Organizaţia teroristă Andrid (Satu Mare), formată din 16 persoane
(15 rnnie Hl40);
5). Organizaţia teroristă Oradea, cu r·amificaţii la Huedin, Sibiu, Bistriţa, Tîrgu Secuiesc, Deva, Cluj, formată din 12 persoane de cetăţenie română şi 7 de cetăţenie maghiară, descoperită la 14 august 1940.
Din primele cercetări, iniţiate de organele de anchetă româneşti, rezultă, şi
conrluzia era perfect întemeiată, că în toate ·aceste nuclee teroriste activau ofiţeri şi grade inferioare din ar~ta regulată horthystă, care aveau, în acelaşi timp,
~i funcţia de instructori ai organizaţiei „Rongyos Gârda". 1n cele ce urmează ne
vom ocup·a în mod special de nucleul terorist de la Oradea, descoperit la 14 august 19406•
Elementele acestui nucleu erau formate din ofiţeri ai SPrviciului horthyst de
spionaj, tr1mişi. în ţară cu paşapoarte valabile, dar pe nume false, avînd misiunea
să: 1) • ..st. recruteze elemente din populaţia maghiară, ostile regimului românesc şi
dispuse să acţioneze pentru submin·area lui; 2). să creeze puncte de depozitare a
materialelor de sabotaj (explozivi, arme, manifeste). Misiunea acestora era de a
produce acte teroriste ca: distrugeri de căi de comunicaţii, păduri şi sate româneşti, otrăviri de fîntîni, pentru a crea o stare de panică şi, în ·acelaşi timp, pentru
a împiedica evacuarea armatei române, autorităţilor şi populaţiei civile în eventualitatea cedării regiunilor revendicate de Ungaria; incendierea satelor cu populaţie germană, concomitent cu răspîndirea prin colportare sau prin manifeste aduse
din Ungar: a a zvonului că autorităţile româneşti au provocat respectivele ·acţiuni
teronste. ln eventualitatea eşuării tratativelor româno-ungare privitoare la noua
frontieră Yesli<·~1 revendicată. de Ungaria, organele horthyste de spionaj şi organizaţiile teroriste antiromâneşti create pe teritoriul Ungariei (Rongyos Gârda, Tiizharoosok, Magyar Csapart:ok), prin agenţii infiltraţi în România şi prin agenţii recrutaţi din interiorul ţării, planificaseră declanşarea unor acţiuni teroriste de anvergură, cu scopul de a se crea o stare de panică şi de dezordine fn rfndurile
populaţiei şi autorităţilor, determinînd astfel intervenţia armată a Ungariei.
Modul de

a acţiunilor teroriste pe teritoriul României,
organizate de Rongyos Garda

pregătire

organizaţiei ,,I~ongyos Garda", întrebuinţaţi în acţiunile teroriste din
(19:m şi 1939) şi trimişi apoi in Finlanda ca voluntari, după întoarcerea în l:ngaria (iunie 1940) au fost lăsaţi un timp la vatră, pentru refacere, şi apoi
.au fost cb.Pnl'aţi, prin înştiinţări individuale, la Budapesta, în stracfa Kinczi, nr. 2!J
(sediul secţiei teroriste pentru România) şi organizaţi în grupe de cite 5 persoanl',
sub comanda locotenentului activ Kovacs Tivadc\ir şi sub supravegherea serviciului
<le spionaj horthyst, care-şi avea sediul în cazarma Haclik. Aceste grupe au urmat

M'embrii

Ceho~lovacia

5
G

Idem, fila 2; film 63/3 M.I.A.Z. - I.M.C.
Idem, filele 4-16; film 63/7 - 71 M.I.A.Z. -

1.M.C.
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un curs teoretic despre minuirea materialului exploziv la cazarma de pionieri din
eairtierUl Budaf6k şi un curs Piiactic sub conducerea ingimerului şef al Fabricii de
rhibrituri din respectivul cartier. După terminarea instructajului li s-au inmînat
paşapoarte valabile pentru
România şi bani necesari penţru drum, alături de
instrucţiuni exacte, pe hartă, asupra zonei lile operaţii şi oamenilor de legătură din
minoritatea maghiară, care ·aveau sarcina să transmită data declanşării acţiunii
!:oi regiunea in care se vor efectua distrugerile.
Cum se organizau în

ţară

nucleele teroriste

ln 1940, moduJ. de organizare şi funcţionare a acestor nuclee - caz tipi.c
nucleul de la Orade'a - suferă modificări de substanţă. Astfel, dacă in 1939, in organizaţiile teroriste din Ardeal, acţiunea era trecută din punct de vedere organizatoric asupra elementelor maghiare iredentiste din ţară, chemate sub diferite
pretexte in Ungaria şi instruite despre modul de recrutare ·a membrilor din rîndurile conaţionalilor cu convingeri asemănătoare lor şi despre tehnica de minuire a
~·xplozivilor, in 1940, după „căderile" din octombrie 1939, organizarea acţiunilor a
trecut asupra elementelor din exterior, fie din motivul că elementele din interior
nu se dovediseră suficient de pregătite moral pentru a face faţă acţiunii, fie din
motivul că legăturile principalelor elemente de încredere au fost distruse de organ~1e româneşti de informaţii in toamna anului 1939 şi iarna anului 1940.
Aceste elemente din exterior au intrat in ţară cu paşapoarte valabile, dar cu
nume false, inregistrindu-se cu profesiuni variate ca: doctori, ingineri, juriscon~ulti, ar:1itecti, comercianţi de coloniale, negustori de lemne, aflaţi in ţară cu interese de afaceri pe timpUl legal de 30 de zile. ln cele 30 de zile, aceşti agenţi in<~au acţiunea de organ1nre a nucleelor, folosind elementele locale, însărcinate
la inceput <u mi~iuni minore de indicatori, curieri şi depozitari intermedioari ai
materialului explo7iv.
Compunerea organizaţiei de la Oradea
I. Membrii avind cetăţenia maghiară:

1. Dr. Kuba Augustin, pe numele adevărat Szailkai Laszlo, maiou de stat major, ro:wncu•n ul c;rgar:iza~iei, dispărut in 1..'ngaria;
2. Walter Henrich, bănuit a fi căpitanuJ. Szepukty, inst·ructor în organizaţia
„Rongyos Gârda";
3. Takayer Ede, nume conspirativ, ·avea misiunea de a organiza nucleul din
Cluj,
4. Komarovy Adam, nume ccmspiTativ, fost voluntar sub numele de Tolvâry
Sandor, in Finlanda, avea misiunea de a organiza nucleul din Timişoara;
:::.. Tamas Istvan, nume conspirativ, avea misiunea de a organiza nucleul din
lim.!J:n;
6. Timâr Mihaly, avea misiunea de a organiza nucleul din Braşov;
7. Hidvegy (?), stegar în „Rongyos Garda", destinat pentru zona Oradea;
8. Asztalos Sandor, numele conspirativ necunoscut, avea misiunea de a forma
nuclee in Secuime.

Toate aceste elemente au prim1t instrucţiuni să iintre in România, individual
diferenţă de cel puţin o zi, prin punctul de frontieră Biharkeresztes,
unde
vameşii şi poliţia erau preveniţi asupra lor şi aveau misiunea să le faciliteze trec-erea
.
Materialul exploziv se introducea în ţară cu trenul. La Biharkeresztes se
in~roduceu sub canapeaua unui compartiment de clasa a III-a un pachet conţi
nind, de regulă, 3 calupuri de dinamită de cite un kilogram, un revolver Brown.ing cu 50 cartuşe, materialUl pirotehnic necesar şi cirligele pentru fixare. Compartim~nttil in cau:ti'• era însemnat· l·U un cerc tăiat de o cruce. La Episcopia !1ihor,
J.,:enţii din ţară recuperau respectivele mateTiale şi le depozitau la diferiţi intermedi<'l'i din 01 odea. Se reuşise pînă la descoperirea organizaţiei trimiterea a două
usemenea t:·an~porturi.
şi

la
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II. Membrii din

ţară

lin ţară, agenţii horthyşti au reuşit să recruteze şi să-i determine .să activeze
pentru interesele lor pe următorii cetăţeni români:
.1. Aranyossy Ekateriria, în vîrstă de 21 de ani, recrutată de dr. Kuba, alias Szalkay Laszlo. prin intermediUl fotografei Gizela Aschner din Oradea. A fost„ princi~
pala şi cca mai utilă agentă horthystă din interior, placa turnantă a informaţiilor
înspre şi dinspre Ungaria;
2. 3. Karol Aschner şi soţia lui, Gizela, fotografi din Oradea, au fost cei care i-au
pus în contact pe agenţii din interior cu cei din exterior, casa lor servind ca punct
de întî:lnire între dr. Kuba A. şi cei doi agenţi principali din interior. Haillasz Wilhelm şi Aranyossy Kato, precum şi cu celă~alt agent din Ungaria, Takayer Ede;
4."Moldovany Ferencz, vUlcanizator din Oradea, depozitar al unor încărcături de
material exploziv;
·
·
5. ·6. Costa Gheorghe, frizer în Oradea şi soţia lui, Elisabeta - dispărută în Ungaria - , depozitari de material exploziv;
.
7. 8. Părinţii lui Aranyossy Ekaterina, Rebecka şi Gyorgy - recrutaţi de fiica lor;
9. Kiraly. Koloman, şofer din Oradea, care a înlesnit deplasările terorişthlor;
10. Dr. HaHăsz Wilhelm, proprietar în Deva, fost magistrat militar î'Iltr-i> unitate
de. honvezi, înainte de Unire. A fost agentul care a stat tot timpi.II în contact, îrit1.inte şi după intrarea în ţară, cu dr. Kuba, fiind considerat „creierul" nucleului din
Trebuie să amintim, ,aici, că un mare ajutor în activităţile de acoperire a ac·persoanelor implicate ·în ele, precum şi de înlesnire a obţinerii vizelor
necesare în ţară, l-au dat Episcopia romano-catolică de Oradea - Satu Mare şi a1te
instituţii ale comunităţii maghiare din Oradea.
ţiunilor şi

Evenimentele din august 1940 au întrerupt cursul normal al anchetei şi al stabilirii pedepselor exemplare ce se cuveneau pentru asemenea
fapte. Dacă judecata penală n-a mai avut loc, cea istorică nu trebuie să
întîrzie.
CORNEL GRAD

TERRORISTIC, SABOTAGE AND ESPIONAGE ACTS COMMITED BY
THE HORTHYSTS ON THE WESTERN• FRONTIER OF RO MANIA
(1939-1940)
(Summary)
The paper deals with the terroristic, sabotage anrl espionage acts commited
by horthysts during the years 1939-1940 when the re:ations between Romariia and
Hungary worsened constantly (reaching a climax ii!' the Diktat of Wien), because
of .the provocative attitude of the horthyst Hungary.
The first horthyst-terr.oristic organisation on the . Romanian territory was
discovered in October 14th 1939; it consisted of 172 members, all romanian nationals of hungarian origin.
During the year 1940 another five terroristic organisations were discovered:
Bociocoiul Mare (Maramureş county), Oraşul Nou (Satu Mare county), Valea. ·lui
Mihai (Bihor county), Andrid (Satu Mare county) and Oradea (Bihpr County),
The terraristic centre of Oradea„ discovered in October 14th 1940 was organised by agents of the horthyst espionage services infiltrated in this county hel.ped by :romanian n.ationals of hungarian and jewish origin, who acted as informers, couriers und temporary keepers for explosives.
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DATE DESPRE MIŞCAREA NAŢIONAL-REVOLUŢIONARA,
ANTIHORTHYSTA IN JUDEŢUL SALAJ. (1940_:._1944).

. Smulgerea brutală a părţii de nord-vest a României din trupul ţărit
prin dictatul fascist de la Viena din august 1940, a întrerupt dezvoltarea
firească a vieţii economice şi social-politice, culturale unitare, separînd
de ·restul ţării populaţia românească majoritară din teritorilll ocupat,
ca.re a fost supusă unui regim fascist" bruţal şi sîrigeros de persecuţii, urmărindu-se reducerea ei numerică, deznaţionalizarea, alungarea. Masacrele şi crimele, violenţele şi fărădelegile, cărora le-au căzut. victimă un
mare număr de oameni, suferinţele fără seamăn, n-au reuşit însă să înfrîngă şi să supună pe cei oprimaţi.
lnccpînd din toamna anului 1940, în teritoriul ocupat, implicit şi în Sălajj
mereu v~e a conştiinţei naţionale a devenit mai puternică, credinţa romanilor în dreptul sacru asupra pămîntului pe care s-au născut mai statornică, ura
împotriva fasdsmului cotropitor îmbrăcind formele cele ·mai variate ale· unei re-'
zbtenţe naţional-revoluţionare, în unire eu celelalte naţionalităţi,· Cl:I toate clasele
sflciale exploatate ~i asuprite, pentru alungarea cotropitorilor, reîntregirea frunta-'
riilor ţării, înfrîngerea fascismului.
·
Parte integrantă a luptei generale a poporului împotriva dominaţiei fasciste,
pentru reciştigarea independenţei şi suveranităţii Românier, lupta maselor populare
din nord-vestul Transilvaniei împotriva ocupaţiei horth)'ste,· a fascismului; a adus
o c·ontribuţie importantă la slăbirea şi apoi înfrîngerea cotropitorilor.
Amploarea mişcării de rezistenţă din teritoriul ocupat, pe lîn.gă trăsăturile
generale ale luptei antifasciste din ţara noastră, are ·unele caracteristici şi particularităţi specifice cum ar fi reacţia· firească faţă· de ·politica fascistă, horthystă
de desfiinţare sau de mutilare a statului nostTu· naţional, de exterminare a unor
întregi comunităţi omeneşti nevinovate, sau de aducere în stare de robie. Tocmai
de aceea obiectivul principal al rezistenţei nord-transilvănene era restabilirea liflaeăra

bertaţii şi suveranităţii naţionale.

Principiul dreptului popoarelor la existenţa. naţională, atît de prezent în isto~
ria Transilvaniei, drept călcat în picioare cu .brutalitate· şi dispreţ, a fost unul din
izvoarele importante ale rezistenţei antihorthyste, antifasciste,. la fel .ca şi celălalt
fador important reprezentat de concepţia rasistă a fascismului, a hOTthysmului,
c·are s-a exprimat în timpul ocupaţiei prin orori greu de imaginat.
Politica de exterminare fizică, biologică a românilor, .evreilor a altor populaţii
nemaghiare şi nl'germane, pe care a promovat-o horthysmul, hitlerismul .în această
parte de ţară. a fost, de asemenea, unul din ol;iiectivele rezistenţei de aici, fiind
vorba de o luptă pe viaţă şi pe moarte, în sensul cel mai real al expresiei.
.
în acest teritoriu românesc afiat sub ocupaţia horthystă, mai apoi horthystohitlerist[1, forma principală a luptei de rezistenţă a îmbrăcat un caracter dominant
poiitic, care a evoluat, pe căi specifice, diferite spre acelaşi ţel, sfîrşind printr-o
;ieţiune de amploare, exemplul sălăjenilor fiind unul dintre cele mai reprezentative.
Mi~carea de rezistenţă a constituit în această parte a ţării un aspru examen
pentru tonte clasE'le şi păturile sociale, pentru toate partidele şi grupările politice,
puse în situaţia de a dovedi în practică ataşamentul lor faţă de cauza naţiunii, de
a demonstra în ce măsură sînt capabile să apere cauza maselor populare, indifen'nt de naţionalitate, cauza dreptăţii, a libertăţii şi independcnţr•i.
·
Arest examen a fost trecut cu succes de cătxe clasa muncitoare din teritoriul
ocupc1t, care şi-a manifestat cu fermitate patriotismul faţă de interesele naţionale,
j;-,_i,etm:ţionalismul proletar, şi intransigenţa în lupta împotriva ocupanţilor horthyşti
~1 llit:erişti. ln pofida terorii şi a represiunilor,. muncitorimea, fără deosebire de
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naţionalitate, a fost forţa socială şi politică principală
acţiunile de sabotaj, pînă la lupta cu arma în mină.

a

mişcării

de

rezistenţă,

de la

Alături de clasa muncitoare, o forţă dinamică în mişcarea de rezistenţă (ln
special în Sălaj) au fost masele ţărăneşti. Muncitorilor şi ţăranilor li s-au alătu
rat pături importante ale micii burghezii şi chiar o anumită parte a burgheziei
influente animată de sentimente patriotice, preoţimea satelor, intelectualitatea,
cercuri burgheze mijlocii cu influenţă în cadrul cooperativelor româneştil.
Comuniştii au meritul de a fi luptat de la bun început pentru organizaren
mişcării revoluţionare, naţionale a românilor din teritoriul vremelnic ocupat al
nord-vestului Transilvaniei. ln primele zile ale lunii septembrie 1940, Secretariatul C.C. al P.C.R. a dat directive membrilor de partid rămaşi să activeze în teritoriul ocupat, privitor la problema organizării populaţiei româneşti pe baze revoluţionare pentru apărarea drepturilor ei politice naţionale, economice, culturale, spirituale, religioase, pentru apărarea cooperativelor româneşti.
Unul din documentele Secretariatului Comitetului regional al comuniştilor din
nordUl Transilvaniei elaborat la două luni după Dictatul de la Viena şi trimis Comitetului Central al P.C.R. analizează situaţia nou creată în această parte a ţării şi
conchide că; „în pofida schimbărilor teritoriale ţelurile luptei noastre rămîn aceleaşi ... nu s-a schimbat nici metoda de luptă a partidului nostru" 2 •
ln problema naţională, documentul enunţă cu fermitate principiul luptei pentru eliberarea naţională a românilor din teritoriul ocupat şi înregistrînd realiză
rile existente deja pe tărîmul organizării revoluţionare, naţionale a populaţiei româneşti subliniază că „mişcarea naţionald populară românească este salutată cu
bucurie de Comitetul Regional. Mişcarea naţional revoluţionară românească, lupta
ei dusă pentru eliberarea naţională este sprijinită de comitet din toate puterile.
Despre această problemă - se arată în documentul citat - vă vom relata pe larg
pe altă cale„ 3• lncă în septembrie 1940, Secretariatul Comitetului Regional al comuniştilor din nordul Transilvaniei (pe baza îndrumărilor primite de la C.C. al
P.C.R.) a început organizarea mişcării naţional-revoluţionare a muncitorilor şi ţă
ranilor români din teritoriUl ocupat, trasînd această sarcină lui Vasile Pogăceanu,
unul din membrii Comitetului regional al comuniştilor 4 • S-a constituit un comitet
naţional revoluţionar care avea sarcina să conducă şi să organizeze munca şi din
care, alături de Vasile Pogăceanu, mai făceau parte şi comuniştii Pavel Bojan şi
prof. Teofil Vescan. In mişcarea revoluţionară, naţională au fost atraşi intelectuali
români progresişti, simpatizanţi ai mişcării muncitoreşti, muncitori, ţărani, patrioţi.
Conferinţa ilegală de constituire a Uniunii naţional-revoluţionare a românilor
din nordul Transilvaniei a avut loc la mijlocul lunii noiembrie 1940 la Cluj şi în
cadrul ei a fost dezbătut şi însuşit programul de luptă al Uniunii care ia o atitudine hotărîtă de împotrivire faţă de dictatul de la Viena, neacceptînd pentru nici
un momer.t ciuntirea teritoriului -României, îndemnînd la luptă pentru libertatea
naţională, pentru nerecunoaşterea dictatului de la Viena şi pentru reintegrarea
nordului T1 ansilvaniei în hotarele fireşti ale României. Celelalte puncte ale programuiui cuprind stipulaţiile privind drepturile politice, naţionale, economice, social<?, culturale şi spirituale ale românilor din teritoriul ocupat.
Uniunea naţional-revoluţionară a fost o organizaţie concepută şi construită pe
filiera organizatorică a mişcării comuniste ilegale. Organizaţia regională era formată din trei comitete de circumscripţie (Someş, Mureş, Criş), care la rîndul lor
aveau comitete judeţene şi comunale. Exista un Secrliltariat regional, urmat de comitetele de circumscripţie, cele judeţene, comitet financiar, aparatura tehnică, arhivă etc. Uniunea şi-a înfiinţat organizaţii judeţene în Maramure~, Năsăud, Sălaj,
Cluj, Dej, Oradea, Valea Mureşului.
1 Vezi în acest sens: Gh. I. Bodea, L. Fodor, în Rezistenţa antifascistă în
partea de nord a Transilvaniei (septembrie 1940-octombrie 1944), Cluj-Napoca,
1974, p. 82-100.
2 Arhiva Institutului de studii istorice şi so~ial-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R. (în continuare Arh. I.S.I.S.P.), cota A. XXIV nr. 34, :-.:·. inv. 1601.
3 Ibidem.
' P. Bojan, Vremurile mele, Bucureşti, 1971, p. 259.
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Un rol important în activitatea mişcării naţional-revoluţionare a revenit resortului din cadrul Comitetului regional al Uniunii (condus de comuniştii Vasile
Pogăceanu, Iosif Bălaş, Ioan Popu) care coordona munca în cadrul cooperativelor
româneşti, terenul cel mai propice, mai vast şi mai adecvat pentru munca naţio
nal-revoluţionară pe care s-au întilnit toate forţele progresiste româneşti din teritoriul ocupat: comuniştii, sociall-democraţii, patrioţi dnstiţi din rîndurile ţărănimii,
muncitorimii, a burgheziei, oameni de cultură şi artă, intelectuali cu vederi democratice, reprezentanţi ai bisericii româneşti. Aici, în C'adrul C'Ooperativelor legale s-a
dezvoltat baza organizatorică clP masă a Uniunii naţional-revoluţionare şi tot prin
mijlor'irea cooperativPlor se facp legătura între mişcarPa naţional-revoluţionară a
Uniunii ilegale şi mi~carea legală, naţională a Comunităţii româneşti din nord-vestul ilomâniei.
Pe lingă avantaje de ord'in economic pe care le oferea înfiinţarea Centralel
cooperativelor româneşti, ea mai permitea desfăşurarea unei activităţi sociale, naţionale, politice, culturale, populaţia românească avind putinţa legală de a se întruni, organiza, întemeind astfel, pe baze largi o formă solidară de rezistenţă împo1riva exploatării economice şi asupririi naţionale.
Pentru a contracara încercările horthyste de a forţa cooperativele româneşti
!;ă ;iclere la Orszăgos Kozponti Hitelszovetkezet (Centrul naţional al cooperativelor
de credit), în circulara din 18 septembrie 1940 a grupului de iniţiativă clujean
se rere Federalelor vechi româneşti („Zori.le" din Cluj, „Someşul" din Dej, „Andrei
Mureşanu" din Bistriţa, „Sălajul" din Şimleu! Silvaniei, „V. Lucaciu" din Baia Mare
s.a.) să fuzioneze în centrala cooperativelor româneşti cu sediul în Cluj. Acest oas
'inti1rea mişcarea cooperatistă româneasră.
Adunarea generală de constituire a CPntralei cooperativelor româneşti din
nonlul Transilvaniei, numită „Plugarul" a avut loc la Cluj între 20-25 decembrie
1940. ln consiliul de administraţie - organ reprezentativ - au fost alese persoane
necompromise politic, revoluţionar în faţa autorităţilor horthyste. Preşedinte devinP dr. Emil Haţieganu, mPmbrii consiliului fiind Tit Liviu Moga (Cluj), dr.
Victor Pop (Cluj), Nicolae Nechita (Dej), dr. Arthur Anderco (Baia Mare), Ioan
Castan (Bistriţa), Valer Nendu (Bistriţa), dr. Ioan Tibil (Baia Mare), Arion Ca:lborran (Şimleu! Silvaniei); Ion Buzea a preluat funcţia de director.
Din partea Federalei „Sălajul" din Şimleu! Silvaniei la această adunare general;'1 au participat: Arion Calborean (ales în comitet), Teodor Boldijar, Nicolae
B;irbieru (ales în comitetul de cenzori), Alexandru Nossa.
Reţeaua cooperatistă românească sălăjeană avea următoarea alcătuire. Sub
din·cţia lui Alexandru Giuruţan se aflau cooperativele de credit din Zalău şi
Boian precum şi cooperativele de consum din Agrij, Bogdana, Răstolţ, Răstolţul
Dr~ert. Bucium, Tăşnad, Boian şi cooperativa mixtă din Zalău. Gavrilă Moisa din
Şimleu! Silvaniei conducea cooperativele de credit din Şimleu! Silvaniei, Marca,
Giurtelecul Şimleului, Nuşfalău, precum şi cooperativele de consum din Marca,
Bor~a.
Căţăluşa,
Şumal,
Giurtelecul Şimleului, coopPrativa mixtă din Crasna.
Gheorghe Pereş din Supurul de jos avea sarcina de a dirija activitatea cooperativelor de credi.t din Supuru de jos, Babţa, Cig, Unimăt, precum şi a cooperativelor
de consum din Supuru de jos şi Căuaş în timp ce Iosif Laurean răspundea de
aC"1 ~\·itatea cooperativei de credit din Soimuş şi a celor de consum din Cimpia,
Hiidi:icin, Chieşd şi Soimuş5.
Administraţia ocupantă horthystă a împărţit judeţul Sălaj în 7 plase: Supurul
<Ic> jos, Crasna, Cehul Silvaniei, Şimleu, Tăşnad, Zalău, Jibou. Prefect al judetului a fost nu:mit baronul Josika Janos6 •
Judeţul Sălaj, locuitorii :lui, au stat permanent în atenţia specială a autorită
ţilor horthyste (atît a celor militare cît şi a celor civile) în tot timpul ocupaţiei.
La 23 octombrie. 1940 Preşedintele Consiliului de Miniştri al Ungariei trimite ministrului armatei şi celui de interne o notă în care ,,se raportează de la Zalău că
trPbuic urmărite cu atenţie mărită Şimleul Silvaniei şi împrejurimile deoarece de
aici dirijează Maniu organizaţiile secrete româneşti" 1 •
5
i;

Tribuna Ardealului, Cluj, 25 decembrie 1940.
Idem, 21 noiembrie 1940.

1

Honvectelmi Miniszter, Budapest, 1940, Eln. O.I. tetei, 63.404.
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Rezistenţa românească din Sălaj ca ş1 m celelalte judeţe „cedate" prinde contururi tot mai precise de la săptămînă la săptămînă. Intr-un raport intitulat. ;,Organizarea naţională a românilor din nordul Transilvaniei" întocmit în decembrir
1940 se notează trei căi (sesizate pînă la acea dată) aparent independente: 1) calea
confesională (ortodoxă, greco-catolică); 2) linia cooperativistă (Plugmul); 3) linia
reprezentanţi.lor diplomatici ai României în teritoriul „cedat". Organizarea pe cele
trei căi se petrece fără îndoială într-o perfectă armonie. Această întreită formă
este însă importantă pentru scopul cauzei naţionale, deoarece „în clipa cînd activitatea vreuneia din liniile organizatorice trece sub observaţia mai atentă sau este
chiar interzisă de organele noastre, activitatea este continuată fără greutate ul'
cealaltă linie". In document se notează că are loc „o adevărată febră printre români. Ei devin mai siguri pe ei, mai conştienţi şi de foarte multe ori chiar agresivi"8.
Mişcarea comunistă şi naţional revoluţionară din Sălaj se facr tot mai simţită. ln decembrie 1940 la Orndea are lor o conferinţă a Comitetului de partid a
circumscripţiei Criş (unde aparţinea şi Comitetul judeţean Sălajr, la rare, din
partea JUdeţului Sălaj a luat parte Marcel Katz, conducătorul reţelei ilegale comuniste din Jibou, din care mai făceau parte, printre alţii, Friedmann Iosif, Alexandru Cosma, Mihaly Elisabeta, Szabo Ludovic, Jakab Arthur, Vasile Iancău, Deutsch
Hari, Trăian Chiş, Frank Hermann, Feher lstvan, 10 ş.a. Organizaţii comuniste mai
activau în Siilaj la Cehul Silvaniei, printre membrii numărîndu-se Alexandru· Filep
Schwarcz, Marta Stern, E. Silberger, Iosif Micu Klein, Gavril Borghida ş.a. avînd şi
un resort feminin. La Şi:nleul Silvaniei în celula comunistă activa, pritre alţii.
K„eli Ludovir, i<.: Carei autorităţile horthyste identifică pe Iosif Pereni ş.a. Celula
din Narii~ul Hododului îl avea în componenţă şi pe Lukacs Ferenc, celula din Tă
wăşeşti fiind condusă de Văsălie Sabău şi Ioan Sabău, iar cea din Ulmeni de Teodor Covaci. Alte celule de partid activau la Benesat (Emil Pop), Crasna, Ariniş,
Giurtelecul Hododului, Zalău. Pe scheletul acestei reţele de partid acţiona ~i organizaţia A1utorui Roşu.
Reţeaua organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist în judeţul Sălaj era subordonată Comitetului Teritorial U.T.C. din nordul Transilvaniei, pe .filiera Baia
Mare-Oradea-Cluj, avînd printre cele mai puternice organizaţii pe cele din Cehul
Silvaniei (cu celule săteşti la Nadişul Hododului, Agîrbiciu, Benesat, Ulmeni, Crasna) şi de la Jibou, cu mai multe celule în oraşul Zalău, la Ciglean, Borza 11 •
Mişcarea naţional-revoluţionară în Sălaj se întăreşte considerabil la începutul.
anului 1941 cind la Oradea are loc o nouă conferinţă a conducerii de partid a
Circumscripţiei Criş, unde s-au adus hotărîri importante şi pe linia organizării maselor populare româneşti sălăjene. In acele zile ale lunii ianuarie 1941 în Sălaj
a fost răspîndit manifestul-program al Uniunii naţional-revoluţionare a românilor
din nordul Transilvaniei întitulat: „Pentru ce luptă Uniunea muncitorilor şi ţăra
nilor români din Ungaria"l2.
După cum se poate reconstitui din documentele poliţiei secrete horthyste
(care, însă, nu a ajuns în posesia tuturor datelor), mişcarea naţionalv-evoluţionară
sălăjeană era condusă la Zalău, încă din octombrie 1940 de Ilovici şi Ilie Lupa (Lupan'?), la Jibou de Alexandru Cosma, Vasile Jancău, Trăian Chiş, la Ciglean (6
kilometri de Jibou) în frunte se afla un anume Valentin (al cărui nume întreg nu
a putut fi identificat de autorităţile horthyste), la Giurtelecul Hododului începînd
8 Arh. St~t Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj. Acte confidenţiale ale prefectului, 1940, dosar 4, nenumerotat.
9 Az 1941, evi erdelyi kommunista nyomozâs osszefoglalâsa (Sinteza urmăririi
comuniştilor din Transilvania în anul 1941). Actele de acuzare şi motivările de sentinţă în procesele comuniştilor, grupurile Satu Mare, Sălaj, Bihor şi Sighet. Comandamentul general de urmărire a jandarmeriei coroanei ungare, nr. 10.002 B.K.,
30 septembrie 1941 (în continuare: „Sinteza"), în Ar'~; \':l I.S.I.S.P., fond nr. XII,
dosar nr. 1191.
10 Idem, p. 59.
11 Hadtorteneti Intezet Leveltara, HonvedPlr::: \L,·!· z:c·;·, Budapest, P. gy. M
(1940) (în continuare H.I.L., H.M.).
12 Sinteza, p. 57.
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cu luna octombrie 1940 îndeplineşte sarcini organizatorice pe linie naţional-revolu
Zaharia Andreicuţi13,
La Benesat, mişcarea naţional-revoluţionară are în frunte pe Emil Popa cu
mai mulţi săteni, din iniţiativa cărora a luat fiinţă şi o celulă comunistă, naţional
reveluţionară în comuna Olpret (azi Bobîlna)u. La. Ulmeni, pe linie naţional-revo
luţionară a acţionat Teodor Covaci, cei de aici fiind în legătură pe linie organizatorică cu Ioan Pop din Recea, cu Ioan Ciocotişan, Iosif Jurescu, Vasile Bucova, cu
tineri din Baia Mare şi împrejurimi, cu Vasile Coroianu şi Simion Mohola din
ţionară

!J:<J ~.a.:;1.i .

.Legăturile membrilor mişcării naţional-revoluţionare erau diversificate, multiple, me1:gînd pînă în centrele importante de la Cluj, Bucureşti. Comunistul Pavel
Bojan, unul din conducătorii Uniunii naţional-revoluţionare, notează: „Deoarece
.autorităţile horthyste erau foarte rafinate şi aveau experienţă în descoperirea organizaţiilor revoluţionare, trebuia să ne camuflăm activitatea cit mai bine. Şedin
ţele· Comitetului Naţional-Revoluţionar nu le ţineam în locuinţele folosite de comunişti. De asemenea trebuia să avem grijă ca activitatea noastră să nu se confunde cu activitatea Partidului Comunist. Ca să-mi acopăr activitatea, respectiv ca
si1 mă pot deplasa în unele localităţi şi să-mi justific existenţa mi s-a aprobat ca
să mă ocup şi de cumpărarea şi vînzarea de vaci cu lapte. Sub acest pretext am
putut călători fără să fiu suspectat pe la tîrguri în centre româneşti ca Gherla,
Dej, Năsăud, Bistriţa, Gîlgău, Jibou şi Bonţida, unde cu fiecare ocazie cumpăram
cite. o vacă pe care o aduceam şi o vindeam l<t tîrg în Cll,lj ..
Tirr,nile de vite erau cele mai bune locuri de întîlnire şi de a dhcut3 cu ţă
ranii ~i chiar cu intelectualii de la sate"' 5•
Liviu Trufaşiu, unul din preoţii sălăjeni participanţi activi ~a mişcarea de
rezistenţă antihorthystă, notează citeva date interesante privitoare la activitatea
naţional-revoluţionară din Sălaj: „La sfîrşitul lunii februarie 1941 a venit la mine
tîmplarul Lupa (Lupan?) Ilie din comuna Aghireş (Zalău, care activa, avînd rol
conducător, în mişcarea naţional-revoluţionară din Sălaj n.n.), sosit din România.
A adus o scrisoare închisă pentru avocatul George Aciu. Negăsindu-1 acasă, m-a
rugat ca întîlnindu-1 să-i predau scrisoarea. Peste d01.1ă zile atît Lupa cît şi Aciu
au fost arestaţi. Lupa a spus că mi-a dat scrisoarea adusă pentru Aciu. De la Cluj
au venit două persoane de la contraspionaj la mine. M-au întrebat dacă-l cunosc
pe Lupa şi ce ştiu despre el. Le-am spus că a fost în România de unde a adus
o scrisoare pentru George Aciu, care nefiind acasă, m-a rugat să i-o predau. Cerindu-mi scrisoarea am predat-o imediat, La Aciu au găsit cîteva mii de pengă. M-a
întrebat ce bani am, le-am spus că vreo 400-500 pengă, din ,care 200 sînt ai biincii
Silvania al cărei casier eram eu. Am fost dus la poliţie ( ... ) Găsindu-mă nevinovat în legătură cu scrisoarea nu m-au dus nicăieri atunci.
. In luna decembrie 1941 atît Aciu cit şi Lupa au fost trecuţi în România pe
bază de schimb"IG.
Orice manifestare a împotrivirii spontane, a rezistenţei organizate era urmă
rită cu atenţie şi raportată prompt de o întreagă reţea de instituţii specializate,
urmăritori, agenţi. Chiar şi organele româneşti de contrainformaţii, în ianuarie·
1941, printr-un raport al Poliţiei de ordine din Oradea, semnalează di în judeţele
limitrofe Bihorului, s-a „reînnoi.t şi înăsprit tratamentllil barbar de la începutul cedăr·ii...
.
Insă populaţia de jos (maghiară n.n.) care este lipsită de ocazia de muncă
fiind completamente lipsiţi nu numai de posibilităţile de cumpţirarc, ci chiar ~i de
alimentele de primă necesitate, îşi manifestă revolta faţă de autorităţile. maghiare,
spunînd că, în era româneasc<i aveau posibilitatea şi să· muncească şi ·să trăiască
în. mod omenesc, ceea ce în Ungaria Mare le este exclus.
· . Astfel, într-o serie de centre din Nordul ,Ardealului cedat, ca judeţele Satu
Mare şi Sălaj, cu ocazia unor manifestaţii publice ţinute de către români, ungurii
1·i Idem, p. 60.
u Idem, p. 59.
·' 1;; P. Bojan, op. cit., p. 263.
1" L. Trufa5iu, „Suferinţele protopopului Liviu
Sălaj, în anii 1940-1944", mss., p. 7-8.

TrufaŞiu
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nemulţumiţi şi-au
cărora autorităţile

manifestat public dorinţa de realipire cu România, în urma
maghiare au părăsit comunele fără să încerce a li se împotrivi.
De asemenea şi maghiarii refugiaţi sau repatriaţi din România în Ungaria, în
urma spulberării visurilor de a-şi găsi şi primi posturile şi plasamentele doritf',
după nesfirşite aşteptări au ajuns a regreta amarnic plecarea din România, manifestindu-şi mereu dorinţa de a reveni în ţară"l7.
Poliţia horthystă din Şimleul Silvaniei în raportul evenimentelor pe luna
martie 1941 trimis organelor superioarp de Ia Budapesta subliniază că românii d<'
aici ţin tot mai des întruniri secrete. Comuniştii au programat o acţiune de masă
pentru ziua de 21 martie. Conducătorul partidului fascist al Crucilor cu săgeţi
(nyilas), Sziilasi, a fost în martie 1941 în Şimleu, dar nu a fost primit prea călduros,
în timp ce sindicatul oficios M.E.M.O.SZ, aflat sub conducerea Partidului socialdemocrat a reuşit să-şi alcătuiască o grupă alcătuită din 50 de persoane condusă
de Ecler J6zsef. Sînt încerciiri cJp organizarP şi din partea Erdelyi Part-ului (Partidul Ardelean), încercînd să atragă oamenii prin intermediul ziarului local „Szilâgysomlyo", oferi•ndu-le locuri de muncă; aveau şi o grupă de tineretie.
In luna aprilie 1941 se înregistrează o creştere a numărului de şomeri din
Zalău. In noaptea de 16 aprilie cu ocazia sărbătoririi împlinirii a un an de la
ocuparea de către Ungaria horthystă a Slovaciei de sud, autori necunoscuti au
smuls 4 steaguri horthyste de pe unele clădiri oficiale din Zalău. Raportul poliţiei
atrage atenţia că unicul organ de presă al românilor din teritoriul ocupat, cotichanul „Tribuna Ardealului" ce apărea la Cluj, are numai în Zalău, în aprilie, 50
de abonaţirn, număr care în iunie ajunge la 100, iar în iulie l!J41 la 26021l.
In şedinţa secretariatului Comitetului regional al comuniştilor din nordul
Transilvaniei din 10 mai 1941 a fost analizată activitatea mişcării naţional-revolu
ţionare şi s-a conchis că munca depusă în cadrul acestei organizaţii este ascendentă
şi că s-au obţinut rezultate merituorii pe această linie21, remarcîndu-se „acţiunPa
populaţiei româneşti, susţinută de Partidul Comunist pentru desprinderea Ardealului de Nord (de Ungaria horthystă n.n.) şi realipirea de România".
In aceeaşi perioadă se observă că la minele sălăjenc de la Lupoaia, Surduc,
Cristolţel muncitorii români şi maghiari se pregătesc să-şi apere drepturile prin
acţiuni greviste.
Incercind diferite forme şi posibi'lităţi pentru a se putea întruni, românii
sălăjeni iniţiază crearea unei societăţi sportive, o secţie de popice sub numele de
.,Unirea", la Zalău, în data de 7 iunie 1941. S-au întrunit 22 de pE'rsoane care' au
ales ca preşedinte pe Nicolae Bărbieru iar ca secretar pP Aurel Ţap. Şedinţa de
constituire nefiind legală, participanţii sint puşi sub urmărirea poliţiei22 .
Tot mai dese sînt cazurile de încălcare a dispoziţiilor guvernamentale. AstfPl,
la 18 iunie 1941, poliţia din Carei raportează că în biserica greco-catolică din localitate a avut loc o slujbă oficiată de vicarul Păşcuţ şi preotul Ioan Lobonţlt.J, unde,
împotriva ordinelor date de către autorităţile horthyste, la sfîrşitul slujbei nu !;-a
cintat imnul maghiar, ca de altfel şi în alte asemenea ocazii33.
După ce la 27 iunie 1941 guvernul horthyst a declarat război Uniunii SoviPtice, pe teritoriul ocupat al nord-vestului României organele represive au trecut la
arestarea şi internarea în lagăr a comuniştilor şi antifasciştilor (români, avre;,
maghiari, germani ş.a.). Cu această ocazie mişcarea de rezistenţă comunistă, naţional-revoluţionară, antifascistă, antihorthystă, a primit lovituri grele. Sînt arestaţi
11 Arh. Stat Bihor. Fond Prefectura judeţului Bihor, corespondenţă confiDosar IV/55/1941, f. 15-17.
1s Magyar Szocialista Munkâspârt, Ki:izponti Bizotsăg, Părttorteneti InteZPt
Archivuma (Partidul socialist al muncii din Ungaria, Comitetul Central, Arhiva
Institutului de istorie a Partidului), Budapest, /în continuare P.I.A./, B.M. .VII,
res., 651 f. 2 cs. 1941-7-6000, II.
ie Idem, 1941-7-6000, I, p. 26.
20 Idem, II, p. 397, 467.
z1 K. Hillel, Memoriile scrise în 1945 despre căderea organizaţiei de partid din
nordul Transilvaniei în iulie 1941, mss., p. 33.
Z2 P.I.A., B.M., VII, res., 651 f, 2 cs/1941-7-6000, II, pg. 397.
2:1 Idem, I, p. 50.
denţială,
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anchetaţi prin torturi sălbatice peste 1200 de luptători antifascişti, (printre carR
5i zeci de sălăjeni), mai tirziu judecaţi, condamnaţi la ani grei de detenţiune în
înci1isori ;.i lagăre21.
Tocmai în aceste momente grele pentru mişcarea comunistă, naţional-revoluţio
nară, de rezistenţă antihorthystă, la Bucureşti, în ziua de 6 septembrie 1941, C.C.
al P.C.R. elaborează documentul programatic întitulat „Platforma program", în
interesul creării Frontului Unic Naţional, care la punctul 4 declară lupta „împotriva dictatului hitlerist de la Viena asupra Ardealului, pentru eliberarea popoarelor
(naţionalităţilor n.n.) din Ardeal de sub jugul lui Hitler, pentru libertatea lor na-

ţională"25.

Intuind atmosfera ce domnea în rîndul maselor populare din România în lecu situaţia românilor din nord-vestul Transilvaniei, în raportul ambasadorului Ungariei la Bucureşti, Nagy Lâszl6, trimis la Budapesta în ziua de 9 septembrie 1941 se scria: „Opinia publică cere deja în mod deschis retragerea armatei
române de pe frontul din Răsărit. căci ea trebuie să fie ferită de noi vărsări de
sînge, iar forţele trebuie păstrate îndeosebi pentru recucerirea Transilvaniei. Acest
punct de vedere este susţinut deschis, îndeosebi de către Maniu şi de ardelenii
din jurul său; dar ( ... ) Antonescu - cu siguranţă ca urmare a presiunii germane
- nu este de aceeaşi părere şi se menţine pe poziţia continuării luptei"26.
ln acest răstimp, în Sălaj, pe linia mişcării naţional-revo1uţionare se încearcă
întărirea mişcării cooperatiste. Astfel, la Şimleu! Silvaniei Cooperativa de credit
„Acţiunea" s-a contopit în octombrie 1941 cu Cooperativa de credit „Muncitorul"
pentru a-şi întări puterea, fiind deci, prin intermediul Cooperativei „Plugarul" în
legătură directă cu banca „Albina" din Cluj27,
Faptul este sesizat şi de rapoartele pe luna noiembrie 1941 ale prefectului
Sălajului către Ministrul de Interne Keresztes Fischer căruia îi scrie că „românii
se organizează, cer să se înfiinţeze cooperative în toate comunele", continuînd:
„românii au un sistem informaţional foarte prompt, află imediat totul şi orice
veste bună de dincolo (din România n.n.) îi bucură, se vede aceasta în comportarea lor şi în flacăra speranţei care le luminează chipul în asemenea ocazii"28 •
Un alt raport de prefectură, din 28 noiembrie 1941, cere „măsuri hotărîte
împotriva mişcărilor iredentiste române, care se înmulţesc din zi în zi ... Această
mişcare ţine sub agitaţie unele regiuni locuite de români.
Românii aduc prin contrabandă reviste, publicaţii iredentiste, aduc mesaje,
svonuri prin cei care trec oficial sau nu graniţa (... Rezistaţi, în ianuarie se întorc
românii», etc.).
Ministrul de interne a luat paşapoartele tuturor celor bănuiţi de a face propagandă iredentistă, dar se cere continuarea acţiunii"29.
Poliţia din Zalău ia măsuri pentru a desfiinţa posturile telefonice particulare
aJp românilor, printre care ~i cel al avocatului Augustin Pintea, socotit unul din
conducătorii mişcării naţionale a româniior căruia i se stabileşte un regim de supraveghl're pPnnanentăao.
lncepirod din toamna anului 1941, din judeţul Sălaj (ca şi din alte ju.Jeţe din
teritoriui on•pat), mii de bărbaţi sînt duşi la muncă forţată, de pădure, in Germania. Din Motiş 23, din Treznea 24, din Domnin 49, din Soimuş 22, din Bălan 40,
din notariatul Creaca 220, clin Jibou 17, din notariatul Cuceu 41, din Guruslău 52,
clin Sălăţig 87, din Nadiş 15, din notariatul Bicaz 108, din Oarţa de sus 80, din
Oarţa de jos 39, din Oarţa de mijloc 37, din Cehul Silvaniei 25, apoi din notariatul
Cureu 39, din Jibou 17, rlin Tăşnad 25, din Guruslău alţi 53.
ln memoriul înaintat la 30 noiembrie 1941 de preşedintele Asociaţiei de Tir
din Ungaria, baronul Atzel Ede şi de Hejas Ivan, conducătorul „Gărzii Zdrenţărogătură

I. Micu, 41 de zile în ghearele DEF-ului, 1974.
Arhiva I.S.I.S.P., cota Ab XXIV-2.
26 23 August 1944. Documente, I, Bucureşti, 1984, p. 307.
Z1 P.I.A., B.M., VII, res. 651 f. 2 cs./1941-7-6000, II, p. 700.
23 Idem, 1942-7-6491.
29 Arh. Stat Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, acte confidenţiale ale prefectului, 1941, dosar 3, nr. 225.
ao P.I.A„ B.M., VII, res. 651, f. 2 cs/1941-7-6000, II, p. 932.
2·1
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şilor", primului ministru dr. Bardossy Laszlo, prin care se propuneau măsuri menite să ducă la deznaţionalizarea şi eliminarea românilor din partea de n0rd-vest a
Transilvaniei, printre altele, se arăta că „acest principiu trebuie realizat pe pămin
tul Ardealului, unde numărul românilor şi puterea lor economică întrece cu mare
intensitate insulele maghiare. Nu e permis să uităm că în spatele românilor c:i'in
Ardeal stă toată puterea unui stat român ( ... )
Trebuie să recunoaştem că în Ardealul de nord românimea şi azi priveşte
stăpînirea maghiară ca trecătoare şi este convinsă că stăpinirii trecătoare· maghiare îi va lua locul din nou stăpinirea română.
Intelectualii români rămaşi în Ardealul de nord - preoţi, învăţători, avoc:aţi,
medici - sînt într-o continuă legătură C'U consulatele române din Cluj şi Oradea
şi cu Bucureştiul. Acest contact, această legătură este imposibil să fie oprită din
motivul hotarului natural 11i alte motive. Intelectualitatea română e ca şi un conducător spiritual al românimii şi în Ardealul de nord rlin punct de vedere românesC'
îndeplineşte o misiune foarte importantă. Aceasta, fără discuţie, deoarece statul
romf:r:. n-a abzi~ definitiv de teritoriul Ardealului de nord şi nu se imp.1eă -:u arbitrajul de la \'iena, terit„HiUl Ardealului •le !''': ~ şi azi îl p.-1vq.te "'' ·:u·<toriu
romiln" 31
Se întilr·eşte, odată cu trecerea timpului fenomenul refugierii în urma mas'lcrelor, a maltratărilor, a oprimării, a recrutării forţate· la detaşamentele de
mundi în Germania. Trecerea a mii şi mii de tineri sălăjeni peste graniţa vremelnicit, în România, dintre care mulţi s-au înrolat voluntari în armata română hotă
riţi să lupte cu arma în mină pentru eliberarea meleagurilor natale şi alungarea
cotropitorilor, a constituit încă o expresie a rezistenţei antihorthyste în această
parte a ţării. Uneori fenomenul capătă proporţii de masă. Astfel, la 28 noiembrie
1941, 60 de ţărani români din comuna Sighetu! Silvaniei, alungaţi de pe pămîntu
rile lor de către baronul ·Kemeny Arpâd, manifestează la Cluj, în faţa consulatului
românesc cerind să treacă în grup în România. Sînt împrăştiaţi de jandarmeria
horthystăs~.
Lovită greu în vara anului 1941, mişcarea comunistă, antifascistă din nordvestul Transilvaniei se reorganizează în primăvara anului 1942, fapt recunoscut cu
stuiJt:facţ1e de insă~i poliţia horthystă care raportează că organizaţii ale partidului
comunist au reapărut 1a Cluj, Oradea, Tîrgu Mure5, Miercurea Ciuc, Dej, Zalrlu,
Baia Mr.re, Satu Mare, Reghin şi în unele comune inclusiv din Sălaj 33 .
Populaţia românească este urmărită în continuare cu atenţie în toate rnnnife!>tiJrile ei şi pentru cele mai diverse „vini", românii sînt arestaţi, internaţi în
lagăre, intemniţaţi. După datele oficiale horthyste între 1 iulie 1941-4 martie 1942
au fost arestaţi 1441 de români3". Printre altele, raportul prefectului Sălajului pf'
luna ianuarie 1942 notează că „din rîndu1 naţionalităţii române au fost arest~ţi
pentru propagandă naţională preotul greco-catolic din Za-l<iu Liviu Trufaşiu şi învăţătorul Alexandru Secui <lin Călacea" 35 • In martie 1942 acelaşi prefect raporte11zfi
că „atmosfera politică din judeţ este încărcată datorită condiţiilor grele ale alimentaţiei publice, din care cauză mare parte a populaţiei este nemulţumită. Situaţia este agravată şi <le propaganda ascunsă a evreilor şi românilor ( ... )
Poliţia din Zalău a confiscat aparatele de radio de la 38 de evrei care ascultau
posturi străine şi făceau propagandă sionistă ori comunistă.
Efectul propagandei prin radio se face simţit îndeosebi în rindul românilor
care ascultă radio Bucureşti, care îi însufleţeşte, tocmai de aceea cerem ca legea
privind confiscarea aparatelor de radio să fie extinsă şi asupra românHor.
La Şimleu! Silvaniei a fo~t internat preotul greco-catolic Cornel Darabant
care de sărbătorile Paştelui a refuzat să dea voie preotului militar greco-catolic

s1 23 August 1944, I, p. 328.
32 Arh. Stat. Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1941, Actele prefectului,
dosar nr. 3, acta nr. 1917.
J 3 D. Csatâri, Forg6-szelben. Magyar-roman viszony, 1940-1945, ·Budapest, 1969,
p. 200.
3
~ Gh. I. Badea, în AIJA, 17, 1974, p. 201.
35 P.I.A„ 651 f. 2/1942-7-6491, pg. 11.
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din armata ungară să ţină ostaşilor horthyşti slujbă în biserică, spunînd c<\ c
biserică românească şi că acolo nu se face- slujbă decît în limba română.
Organizarea românHor e dovedită şi de faptul că în luna trecută episcopia
ortodoxă română a împărţit danii de 5.600 pengo .în comunele notariatului Treznea.

ln rindul populaţiei provoacă o mare amărăciune faptul că nu au nici atîta porumb şi cartofi pe care să-i însămînţeze.
Au sosit mai multe plîngeri că familiile persoanelor care îşi îndeplinesc obligaţiile militare, nu primesc ajutoarele ce li se cuvin"aG.
ln primăvara anului 1942, în Sălaj „românii continuă fuga peste graniţă din
cauza chemărilor în armată - raportează în aprilie 1942 prefectul judeţului .,____
Faµtul ca familiile celor chemaţi în armată nu au primit ajutoarele ce li se cuvin
a avut o proastă influenţă asupra atmosferei politice.
Sînt înştiinţat din Şimleu că ţăranii şi proprietarii români de pămînt sînt
tnstiga~i de anumite elemente din România să însămînţeze numai atîtea pămîn
turi, cite le sînt necesare pentru asigurarea propriei alimentaţii. N-am reuşit sii
dau de firul acestor acţiuni de sabotaj economic, înafara unui singur caz, la Cehul
Silvaniei, unde autorul a fost internat (... )
Din cauza lipsei cartofilor şi porumbului de sămînţă peste 100/o din suprafaţa
arabilă a rămas neînsămînţată.
Alimentaţia publică este foarte dificilă. Din populaţia totală de 287.000 suflete pe judeţ, azi îşi aşteaptă raţiile oficiale de alimente 245.000. Raţiile de făină· sînt
neindestulătoare, untura lipseşte" 37 •
Pe lingă lipsurile de această natură se înregistrează noi şi noi persecuţii ·impotriva populaţiei româneşti. In comuna Domnin-Bîrsa instructorul de levente a
pus la jug ]Je tinerii români ş1 i· a obligat să are terenul de instrucţie pentru :i-l
plantaa~. Mai mulţi români din Ileanda sînt persecutaţi pentru că se adună Ia locuinţa lui cir. Gheorghe Stoica, fost gazetar, ascultînd posturile de radio Bucureşti
şi Londraac. Din comuna Treznea au fost internate în lagăr sub diverse învinuiri
26 ele persoane printre care se numără notarul Vasile Mărcuş împreună cu soţia,
Ananie Sabău, Vasile Romitan, Gheorghe Puradi, Vasile Caraba ş.a. 4 0
La 2 iunie 1942 Consiliul de Miniştri de la Budapesta a organizat trimiterea
în Germania a 5.000 de muncitori agricoli şi forestieri din judeţele din nord-vestul
TransHvaniei, în exclusivitate din rîndul .nemaghiarilor şi negermanilor (români.
rusini etc.). Conform planificării din judeţul Maramureş trebuiau trimişi 700 de
muncitori, din Satu Mare 700, din Bistriţa-Năsăud 500, din Cluj 450, din SolnocDăbîca 500, din Sălaj 450 ş.a.m.<l.
Cei trimişi puteau fi bărbaţi peste 48 de ani şi tineri sub 17 ani precum .5i
femei (fără restricţii de vîrstă)41 •
1n nota informativă nr. 1568 din 24 iunie 1942, întocmită de Lc>giunca dP janda! mi Bihor se arată că „în regiunea Sălajului teroarea maghiară şi lipsa de alimen!e a c.us pîna acolo incit o parte ·lin locuitorii c:cmunei P!·eutea5a (Crasn'.1) ~·u
folosit pentru mîncare diferite verdeţuri crude din care cauză au murit. Un medic
IDd!lhiar facînd autopsia cadavrelor a găsit în intestine verdeţuri crude nemistuite
(trifoi) ( ... )
Din cauza acestor persecuţii locuitorii se văd nevoiţi să se refugieze în România ( .. ).
In partea de nord a jucleţµlui - teritoriul cedat - autoritfiţile administrativ<'
ungare au dat ordin ca fiecare notariat să dea pentru aprovizionarea armati'i maghiare un număr fixat de vite pentru tăere ( ... ).
··
Din cauza lipsei de alimente, în regiunea Sălajului se aud diferite cîntl'r'l'
30
a1

38

Idem, p. 24.
Idem, p. 37-39.
Idem, p. 37.

38 Arh. Stat Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1944, Pachet 1311i, dosar :l2,
nr. 1572/20 martie 1942.
40 C. Grad, în Acta MP, 9, 1985, p. 538.
41 Arh. Stat Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1942, Act<' confidenţiale,
Pachet 1210, dosar 1, nr. 146 prez; Pachet 1215, dosar 14, nr. 56/2 iulie 1942.
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cari sunt cintate de tineretul maghiar din care mai specific este următorul ( ... ):
„Horthy, Csăky, Teleki I Koldus măma mindenki." 42
Date şi cazuri concrete sint înserate In nota informativă din 17 iulie 1942
în care se arată că în Bihor, în Sălaj autorităţile horthyste „au luat măsuri pentru blocarea griului".
In ziua de 8 iulie a.c. au sigilat toate morHe cu scopul de .a nu mai putea
măc;na nime•~·i.

Se zice că acestea vor fi închise pină la 1 august 1942 ( ... ).
S-a pus în vedere locuitorilor din teritoriul cedat că nu au voie să scoată
nici un cuib de cartofi, ameninţîndu-i că cei ce nu vor respecta aceste dispoziţiuni
vor fi amendaţi cu suma de 300 pengo şi pedepsiţi cu trei luni inte,rnare în
lagăr.

:In comuna Camăr-Sălaj în zilelf' de 8-9 iulie 1942 autorităţile administrative comunale însoţite de jandarmii unguri, au adunat de la 'locuitori 300 bucăţi
vite cornute pe cari în ziua de 10 iulie 1942 le-au îmbarcat în vagoane dindu-le
destinaţia Italia.
Celor de la care s-au ridicat aceste vite autorităţile ungare nu le-au făcut
nici un fel de plată ci li s-au eliberat bonuri" 43 •
In aceeaşi lună „autorităţile maghiare au început exproprierea păşunilor
comunale de la sătenii români din judeţele S~ilaj, Cluj şi Satu Mare, lăsînd aceste
comune fără nici o păşune şi obligînd ţăranii români să-şi vîndă vitele. Păşunile
comun.:.le au fost redate foştilor proprietari (grofii, baronii unguri expropiaţi prin
reforma agrară românească de după primul război mondial n.n.). Astfel de exproprieri de păşuni s-au făcut în judeţul Sălaj în comunele Benesat, Soimuş, Surduc ( ... ). In mai multe comune din judeţele arătate mai sus, sub diferite pretexte,
s-au făcut confiscări de moşii particulare şi retrageri de brevete, de la ţăranii
români. Autorităţile maghiare recurg la aceste crime pentru a forţa pe ţăranii români să-şi părăsească avutul şi să se refugieze în România" 0 .
Situaţia disperată a populaţiei româneşti este tot mai apăsătoare atît în Să
laj, cit şi în celelalte judeţe. Mi!icarea naţional-revoluţionară, cea cooperatistă încearcă să însufleţească, să organizeze, să ţină trează conştiinţa maselor populare
româneşti, cu atît mai mult, cu cit guvernul horthyst, la mijlocul lunii iulie 1942,
extinde asupra judeţelor aflate sub · ocupaţie judecata statarială, care condamnă
la moarte orice încercare de deteriorare sau distrugere a oricăror obiecte, „în deosebi prin incendierea semănăturilor, furajelor şi a articolelor de consum, sau va
aduce în mod intenţionat avantaje inamicului sau va leza interesele apărării naţionale ( .. )
Instanţele statariale vor pedepsi cu moartea, înafară de autori şi de complici, pe membrii asociaţiunilor constituite pentru săvîrşirea UnQt as~menea acte
precum şi pe instigatori"45.
In Sălaj, pe linia cooperaţiei româneşti se reuşeşte, după multe demersuri
şi intervenţii să se obţină aprobarea pentru ţinerea adunărilor generale statuare
ale cooperativelor „Plugarul" sau altor cooperative româneşti, cărora le-au fost
refuzate sistematic asemenea autorizaţii 48 • [n vara anului 1942 se simte şi o înviorare pe linie confesională a rezistenţei româneşti, prin vizitele unor înalţi prelaţi (ortodoxi şi greco catolici) în localităţi sălăjene precum: Hurez, Poniţa, Ca:rei
Mari, Santău, Sudurău, Hotoan, Căuaş, Curitău, Cimpia, Bocşa, Hereclean, Badon,
Sighetu! Silvaniei, Tăşnad, Sără4ad, Zalău, Supuru de jos, Supuru de sus, Giorocuţa, Pereceni, Siciu,
Şimlleul
Siavtaniei, Bogdana etc.4 7 , prilej de adunare
şi acţiune a maselor ţărăneşti şi intelectuale româneşti, caracterizate de unul din
conducătorii mişcării naţional-revoluţionare româneşti, drept o manifestare eloe42 Arh. Stat. Timiş, Fond Legiunea de jandarmi Timiş, dosar 248J'l942-43, f. 196.
Traducerea versurilor; „Horthy, Csaky, TelekiiCerşetori sintem cu toţii".
u Idem, f. 208.
H Arh. Stat, Alba, Fond Poliţia oraşului de reşedinţă. Alba Iulia, dosar nr.
22/1942, f. 72.
4 ;; Tribuna Ardealului, Cluj, 12 iulie 1942, p. 1.
46 Ibidem.
47
Idem, 17 iulie 1942, 25 august 1942, 13 noiembrie 1942.
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ventă

„In epoca participării active a maselor la procesul de glndire politică• ln
care se subliniază „mai degrabă bunul simţ al păturilor muncitoare - ţărani şi
lucrători care s-a dovedit mai puţin oscilant decit concepţiile clasei burgheze"48.
In aceste luni autorităţile horthyste din Sălaj sînt nevoite să recunoască: „ln
rîndul românilor se observă o intensificată fugă peste graniţă. In luna mai 1942
au trecut clandestin graniţa 646 de români fugind de recrutările din armată ori din
cauza nemulţumirilor provocate de alimentaţia proastă, discriminatorie.
Alexandru Zetna, care a fost două luni la Arad şi s-a întors, a spus că cei
fugiţi la Arad se prezintă la fostul director de bancă din Şimleu! Silvaniei, Victor
Gheţie, care î1 protejează în diferite munci" 49 •
ln iunie 1942 prefectul Sălajului raportează la Budapesta: „Despre români
se spune că ei ţin legătura cu România, dar date concrete despre acest lucru nu
am aflat.
România va trimite românilor din nordul Transilvaniei I.OOO vagoane
cu
porumb, ca să arate că se îngrijeşte de românii de aici.
Intelectualii români ţin permanent legătura cu ,,Ţara" prin consu1atele româneşti (de la Cluj şi Oradea n.n.).
Zi de zi, tot mai mulţi români se adresează Comisiei mixte de ofiţeri germano-italiană, care s-a deplasat să examineze
plingerile, „nemulţumirile românilor
Ja data de 5 iulie 1942 în localităţile Zalău, Jibou, Agrij. Nu s-au întîmplat incidente deosebite"so.
Despre felul cum erau „organizate" aceste audienţe în faţa comisiei mixte
germano-italiene (Hencke/Hogeri), stă mărturie telegrama nr. 20 din 5 august 1942
a lui Damerau, delegatul special al comisiei, care raportează la Berlin: „Martorii
de naţionalitate română aparţinînd delegatului special au fost cercetaţi în mod
repetat, înainte sau după interogarea lor, de autorităţile locale maghiare şi în cîteva
cazuri chiar şi ameninţaţi. Mai departe, cetăţenii minorităţii române care au voit
să se prezinte în faţa Comisiei cu mărturii au fost împiedecaţi în intenţiile lor de
organele de poliţie (... )
Activitatea delegatului special s-a lovit în continuare în mod frecvent de greutăţile că populaţiei româneşti (... ) îi oera teamă să mărturisească adevărul din cauza fricii faţă de urmările ulterioare din partea autorităţilor locale. De aceea noi
am fost din nou constrînşi (... ) în astfel de cazuri ·serioase să ne îngn11m, prin
intermediul delegaţilor ~i ofiţerilor de legătură, de apărarea deosebită a martorilor de represalii"51
Cu toate acestea, aşa după cum :rezultă clin raportul pe luna decembrie 1942
a prefectului Sălajului, „românii îşi continuă activitatea de propagandă naţională.
Vicarul greco-catolic din Şimleu, Cornel Darabont, e tot mai des vizitat de ,preoţii
de pe sate. Românii aşteaptă cu încredere viitorul. Se observă nemulţumiri, chiar
mişcări de mai mică amploare" 5 2.
In ianuarie 1943, la Budapesta, a fost pus pe rol procesul primului grup de
comunişti din partea de nord-vest a Transilvaniei arestaţi în 1941. Apoi, la 24 februarie 1943 este declanşat „procesul monstru" în cursul căruia au fost deferiţi
justiţiei horthyste 664 de comunişti, antifascişti români, evrei, maghiari din partra
de nord a Transilvaniei. Procesul va dura peste patru săptămîni şi va fi organizat grupat în mai multe localităţi: la Cluj, :eei 119 comunişti din localitate, cei din
Dej şi Bistriţa; la Tîrgu Mureş cei 186 din judeţele Mureş-Turda, Ciuc, Trei Scaune, Odorhei; între 5-26 mai 1943 la Satu Mare au fost judecaţi cei 169 de comunişti din judeţele Satu Mare, Sălaj şi Bihor.
Concomitent, se înăspreşte exploatarea şi oprimarea naţională a românilor.
Astfel, în 1943 rechiziţionarea românilor pentru muncă are loc într-un ritm intens
(înafara celor concentraţi in companii de muncă forţată). Printre mulţi alţii, din
judeţul Sălaj au fost duşi la muncile forestiere 95 de ţărani din Stîrci, 25 din Cli•8
•9
'>O

Idem, 22 iulie 1942, p. 1.
P.I.A., 651 f. 2,/'1942-7-6491, p. 37.

Idem, p. 64-65.

51 Arh. Stat Bucureşti, colecţia microfilme S.U.A., rola 263, T. 120-2:12. c.
187918-187919. Auswărtiges Amt, Rumanien, Serial 244.
2
'' P.I.A., 651 f. 2/1943-7-1009, pj. 9.
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nimăt, 22 din Asuagiu de Jos în pădurile din Valea Neagră (lingă Fi.riza Bai,a
Mare). La 23 februarie .1943 prin hotărîrea nr. 10'44/1943, prim pretorul 'Plăşii Crasna, a obligat 149 de ţărani din Bănişor, .Ban, Perecei, Hurez-Poiniţa, Cizer, Boian,
Pria, Pleşca, Sâg, Nol, Sîrbi, Tusa să se prezinte la lucru la cariera de piatră din
Ciucea53 •
Din judeţul Bihor au fost rechiziţionaţi 680 de ţărani din Nadăr, Spinuş, Ciuleşti, Hânceşti, Săliştea, Gurbeşti, Sa~alasău, Picleu, Ţigăneştii de Oriş, Brusturi şi
duşi la munci de pădure în munţii Hezului '(Plopiş), în Sălaj. La Surduc (Sălaj)
lucrează 400 de concentraţi români. Compania 1019, formată din 200 de români
concentraţi lucrează la Cuciulat (Sălaj). Cu toţii au parte de acelaşi regim neomenesc; lucrează în zdrenţe, murdari, .cu paraziţi, flămînzi, epuizaţi, expuşi pericolelor şi accidentelor de muncă. Printre alţii, Aurel Hadade din Stirci (Sălaj), de 36
de ani, a fost strivit de lemne în pădurea de lingă Firiza. A fost înmormîntat pe
loc, la 15 martie 1943.
Remunerarea muncii: un om care se angajează liber la tăiat lemne ciştigă
7-10 pengo pe zi. Unul adus cu forţa e plătit cu 2-4 peng05~.
Pînă la 12 septembrie 1941 au fost identificate 73 de companii-detaşamente de
muncă forţată, formate numai din români care lucrează pe teritoriul Ungariei dar
şi în nord-vestul Transilvaniei. Sălăjenii fac parte din aceste companii, în grup
sau dispersaţi, unele din aceste· companii lucrînd chiar în Sălaj: la Valea lui Mihai
compania nr. 220 cu un efectiv de 250 oameni, la Şimleu! Silvaniei, 'compania nr.
1018 cu un efectiv de 200 oameni, la Nuşfalău compania nr. 1034 cu un efectiv de
430 oameni, la Surduc o companie cu un număr de 400 oameni, la Cuciulat o rnmpanie formată din 150 de oameni, la Jibou o companie cu un efectiv de 150 de oamenF'ş.

Pentru munci agricole, autorităţile horthyste au rechiziţionat în vara anului
1943 ·un număr apreciabil de femei, fete şi tineri români care au fost trimişi forţat
pe latifundiile grofilor în regiunea de la vest de Dunăre. Printre multe altelP,· „în
comuna Apateu, jud. Sălaj,
din ordinul autorităţilor maghiare, au .fost ridicate
fetele care au împlinit 18 ani, de la românii ce au avut mai mult de două, -spunînd că statul maghiar a luat această măsură pentru .a le expedia în Germania,
unde vor învăţa o şcoală de surori de caritate.
Românii de :a care s-au ridicat fetele sunt îngrijoraţi de soarta copiilor lor,
neştiind precis dacă cele spuse de autarităţile maghiare corespund adevăr'lllui" 5 6.
in 194:3, după unele date incomplete, aproximativ 15.000 de români (dintre
!'are mulţi sfilăjeni) erau concentraţi în companii de muncă forţată şi obligaţi la
diferite munci: c0nstruirea de drumuri, de aeroporturi militare, la tăierea păduri
lor, sâpatul canalelor, construirea de fortificaţii militare, munca în mine, în fabrici militarizate, de cherestea, de avioane, de ciment, în cariere de piatră, desecari de mla-:;tini, în agricultură etc. Ei erau „ţinuţi concentraţi, fără a se respecta
vreun termen, cu îmbrăcă:11intea proprie zdrenţuită. Culcaţi în colibe, barăci, grajduri neîncălzite şi fără a~ternuturi sau măcar paturi, ci pe paie, într-o murdărie
de nedescris şi plini de paraziţi, hrăniţi insuficient, munciţi pînă la epuizare,
cu asistenţă medicală iluzorie, cu toate că îi -pindeşte cele mai grave boli din
cauza frigului, murdăriei şi a parazi_ţilor şi în sfîrşit înjuraţi, bătuţi şi insultati
pentru că sînt români, adică sînt exploataţi ca muncitori şi batjocoriţi ca oameni"57.
Deşi greu lovită, ru rîndurile rărite, mişcarea comunistă din partea de nordvest a Transilvaniei se reface din izvorul fără sfîrşit al maselor muncitoare. tn
ianuarie 1943, la Cluj, se reface secretariati.Il Comitetului regional condus de Jozsa
Bela. Se depun eforturi susţinute pentru reactivizarea organizaţiilor de partid, a
53 Arh. Stat Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1943, Acte ~onfidenţiale,
Pachetul 1239, dosar 2-1, J!. "119-120.
·
·
j1 Jdem, p. 121.
50 Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, Marele Stat Major, fond 5417, dosar ll 711194J, voi. 8/A, filele 2'.l-26.
;,G Arh . .Stat Alba, Fond Inspectoratul regional de Poliţie Alba Iulia, dosar
nr. 2/1943, fila 38.
~ 7 Arh. Stat, Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1943, Acte confidenţiale,
Pachet 1239, dosar 24, p. 131.
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ilegale, a folosirii tuturor posibilităţilor pentru continuarea luptei antifasciste, antihorthyste, antirăzboinice. Poliţia din Cluj nota la 10 iunie 1943 că
„mişcarea muncitorească de stinga din Cluj ciştigă în ultimul timp tot mai mult teren ... există aici, la Cluj, o adevărată organizaţie comunistă"ss.
ln aceste luni, în rîndurile muncitorimii, ale ţărănimii, ale intelectualităţii
democrate la Cluj, Oradea, Tîrgu Mureş, Baia Mare, Satu Mare, Carei, Zalău, Şim
leu! Silvaniei Ş.a. se face tot mai pregnant simţită o atmosferă încărcată, potrivnică războiului, mizeriei, asupririi naţionale, aflată tot mai mult sub
influenţa
ideologiei comuniste, raportează îngrijorate autorităţile horthyste locale59.
Acţiunile de front democratic, patriotic, antifascist din partea de nord-vest
a Transilvaniei nu sînt străine de cele similare iniţiate în România de partidul
comvnist şi celelalte forţe antifasciste. Manifestul „Uniunii Patrioţilor" din ianuarie 1943 cheamă la luptă pentru închegarea unui front naţional pentru salvarea
patriei, unul din obiectivele luptei fiind „desfiinţarea dictatului de la Viena şi eliberarea fraţi:lor noştri de sub jugul lui Horthy". Hotărîrea C.C. al P.C.R. din iunie
1943 cinel „conştient de gravitatea istorică a momentului. . . propune tuturor partidelor şi organizaţiilor patriotice formarea unui comitet naţional de luptă pentru
eliberarea ţării", chemarea la luptă pentru „răsturnarea Dictatului dP la Viena si
eliberarea poporului din Ardealul de nord de sub jugul hitlerist al lui Horthy"fll,
a avut ecou şi în rîndurile comuniştilor, democraţilor, patrioţilor din teritoriul
ocupat, deoarece coincidea şi cu ţelurile luptei dlin această parte a ţării.
lncă în vara anului 1943 poliţia horthystă raportează despre pregătirea înfiinţării la Cluj a unei „Asociaţii democratice române", care s-a constituit în august 1943 în prezenţa lui Tudor Bugnariu, dr. Teofil Vescan, Aurel Socol, Raoul
Şorban, Iacob Tis, Gheorghe Giurgiu, Emil Cornea, Aurel Coza, Ion Buzea şi alţii,
sub numele de „Frontul român de rezistenţă democratică în nordul ·Transilvaniei„
numit şi „Comitetul român democratic", avînd sarcini de luptă antifascistă, democratică, naţional-revoluţionară. Au fost redactate, multiplicate şi difuzate manifeste către masele ţărăneşti din nord-vestul Transilvaniei, prin care acestea erau
chemate la luptă pentru drepturi şi libertăţi polilice, sociale, naţionale8\1.
Asemenea manifosl0 sînt semnalate de poliţie la Satu Mare, Oradea, Cluj,
în mai multe localităţi sălăjl'ne, fiind însoţite chiar de unele manifeste locale scrise
în limba româna ~i maghiară, răspîndite de forţele revoluţionare loca1es2. ln acelaşi timp, se semnalează acţiuni revendicative printre muncitorii mineri de la Surduc, Tihău, Lupoaia, toate din judeţul Să:laj 63 • In iunie 1943 în satele sălii.jene de
sub poalele Făgetului populaţia manifestă o accentuată formă de rezistenţă pasivă
în privinţa predării cerealelor şi animalelor, a~a înc-ît autorităţile sint nevoite să
concentreze forţe jandarmereşti6l. Ţăranii din Măierişte refuză să accepte plecarea
lor la munci agricole în Ungaria şi Germania, cei din Guruslău se împotrivesc predării grînelor. Greve pentru ridicarea salariilor se înregistrează şi printre muncitorii care lucrează la construirea drumurilor strategice, militare din judeţul Să
laj6:;. Mai mulţi muncitori sălăjeni duşi cu forţa la muncă în carierele de piatră
de la Poieni au evadat 66 .
PrefectuI Sălajului, la 27 august 1943 raporta că a fost nevoit să interneze
în lagăr mai mulţi muncitori agricoli care au refuzat să presteze munca obligatorie, iar mai mulţi secerători şi lucrători de la batoze au fost duşi la muncă sub
ameninţarea baionetelor jandarmilor67 •
In pofida represaliilor, mişcarea naţional-revoluţionară capătă contururi tot
mai pregnante. Intr-un raport al prefectului Sălajului se notează că „românii au
Gh. Zaharia, L. Vajda, op. cit., p. 149-150.
D. Csatari, op. cit., p. 253.
Arhiva C.C. al P.C.R., Fondul 1, Dosar nr. 7944, f. 35-37.
ui Gh. I. Bodea, op. cit., p. 205.
u2 D. Csatari, op. cit„ p. 283, 254, 264, 289, 290.
63 Gh. Zaharia, L. Vajda, op. cit„ p. 157.
64 P.I.A. A XXII, 5/52/32.
05 D. Csat<lri, op. cit., p. 264.
ss Ibidem.
07 Idem, p. 280.
58
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incă puternice speranţe în reinstaurarea României Mari. Intelectualii, in frunte cu
Cornel Darabant, ţin trează conştiinţa naţională a românilor şi ţăranii simpli dau
dovadă de multă hotărîre şi mîndrie naţională. Un rol ·important în acest sens au
cooperativele româneşti, învăţătorii, preoţii. Cooperativa de credit „Muncitorul"
din Şimleu! Silvaniei e des vizitată de români. E neîndoielnic că, conştiinţa ro:mf.nească este mai puternică acum dedt înainte (... )
Conducătorii români au resimţit puternic moartea dr. Arthur Anderco. Numitul, locuitor în Sighetu! Marmaţiei, a fost unul din conducătorii politici ai românilor şi întreţinea strînse legături cu avocatul din Zalău, dr. Augustin Pintea, conducător al românilor" 66 • Intr-un alt raport, din acelaşi an, provenit tot de la Zalău,
se constată că „românii ţin consfătuiri în mai multe sate împreună cu preoţii lor.
Agenţi secreţi români trec graniţa şi ţin legătura cu cei de dincolo. 5 asemenea agenţi români au fost arestaţi în judPţ" 69 •
Mişcarea naţional revoluţionară românească, condusă de la Cluj iniţiază în
primăvara anului 1943 o „reorganizare a cadrelor româneşti" hotărîtă la o şedinţă
secretă din 8 martie 1943 ceea cP a dus la anumite schimbări de cadre (din motive conspirative) în zona Bistriţei. a Văii Someşului, la Cluj. O nouă şedinţă secretă
are loc la 21 mai 1943 în locuinţa lui Emil Haţieganu la Cluj la care participă
Aurel Socol, Liviu Pop, Gheorghe Giurgiu 70. Acţiunea de reorganizare are loc în
Sălaj peste aproximativ 2-3 luni. Intre timp rapoartele poliţiei şi ale prefectului
din Sălaj nu încetează să constate că „românii sînt în continuare încrezători în
România Mare; propaganda lor se desfăşoară prin cooperative şi prin cele 2 religii"71. „Românii continuă activitatea lor - se scrie într-un alt raport -. S-a întors la Zalău după 15 luni de închisoare Liviu Trufaşiu. Se ţin tot mai multe şe
dinţe bisericeşti, întîlniri cu preoţii. La 15 aprilie a fost una la Hereclean undP a
venit de la Oradea episcopul Ioan Suciu. La masa de prînz şi de seară de după
adunare, au ajuns să fie discutate şi prob1eme naţionale, politice şi de organizare,
deoarece a fost prezent şi avocatul din Zalău dr. Augustin Pintea conducătorul recunoscut al românilor din această regiune" 72 . In lunile din primăvara şi vara anului 1943 autorităţile constată că formele de organizare ale românilor se accentuează „fiind puternic sprijinite de cooperativele «Muncitorul„ şi «Plugarul», cari:'
lndeosebi in zilele de tîrg sînt asaltate de români.
Pe plan confesional Cornel Darabont e cel care conduce mişcarea naţională;
a organizat corul «Mariana» la Şimleu! Silvaniei, format din 40-50 de Pj'rsoane, care cîntă şi la Crasna şi în alte localităţi.
Viceconsulul de la Oradea a fost de mai multe ori în plasa Cehul Silvaniei,
în cursul Junii mai 1943, stînd de vorbă cu preoţii ş.a.m.d." 7 3.
Pe adresa unor personalităţi politice, culturale, naţionale româneşti din Zalău, la sfirşitul lunii iunie 1943 au sosit nişte plicuri poştale cuprinzînd manifeste
comuniste cu titlul „Muncitori, ţărani, cetăţeni". Faptul a stîrnit îngrijorare şi agitaţie în rîndul autorităţilor 74 , ca dealtfel şi turneul episcopului 'Iuliu Hossu
la
Jibou, Zalău, Agrij (unde enoriaşii i-au ridicat o poartă triumfală la iniţiativa
preotului Ioachim Maxim). Corul „Mariana" colindă satele, oferind încă un prilej
pentru populaţia românească de a se aduna, a se organiza, a acţiona.
Cooperativele „Plugarul" acţionează pe tărîm economic. La Bădăcin au împărţit ţăranilor un vagon cu mei raportează în iunie 1943 prefectul judeţului
SâlaP:'.
Luna iulie a anului 1943 marchează o şi mai accentuată activitate naţional-re
voluţionară în localităţile judeţului Sălaj. „In ultimul timp raportează prefectul
Stilajului -, în rîndul locuitorilor de naţionalitate română, mai ales ca urmare a
radioului românesc şi a altor mijloace de propagandă, din nou reînvie visul României Mari de dinaintea verdictului de la Viena.
68 P.l.A., . 651 f. 2/1943-7-1009, p. 18.
w Idem, p. JO.
1o Idem, 1943-4-1006/a, p. 779.
71

Idem, Hl4J--7-1009, p. 41.

73

Jdem, p. 57.

72 Idem, p. 53.

74 Idem, p. 69.
75 Ibidem.
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Intelectualitatea continuă în ritm crescind organizarea. Episcopul Suciu din
Oradea 'îşi continuă vizitele, se pare că nu numai confesionale ci şi politice şi naţionale (greu de controlat).
Jn ultimul timp conducătorii români se consfătuiesc prea mult intre ei, dar
şi cu evreii. Speră împreună în victoria anglo-saxonilor.
La cooperativa „Plugarul" din Bădăcin a sosit porumbul din România; tot aşa
făina de mă1ai la Giurtelecul. Şimleului.
Din punct de vedere naţional maghiar acţiunea aceasta are grave repercusiuni, întăreşte propaganda românească ...
(ln Sălaj se simt) mari lipsuri în alimentaţie, găini, ouă, lactate. Este gravă
situaţia la încălţămintea de iarnă pentru copiii şcolari, muncitori, populaţie.
Aceeaşi situaţie privind îmb::-ăcămintea maselor de ţărani şi orăşeni"?6.
Credem că nu intimplător a fost ales oraşul Şimleul Silvaniei, ca loc de desfăşurare a unei demonstraţii antiromâneşti, iresponsabile, şovine, fasciste exprimată de baronul Atzel Ede, „directorul şi conducătorul propagandei din Ungar.ia
contra românilor", care a lansat către organizaţiile paramilitare, fascisto-horthyste
chemarea de a nimici pe toţi românii din nord-vestul Transilvaniei.
Ocazia a fost oferită de sărbătorirea cu un fast deosebit a zilei Sfintului Şte
fan, la 8 august 1943, la Şimleul Silvaniei. Au participat autorităţile civile şi militare horthyste din judeţ, conducătorii formaţiunilor „Levente" de pe întreg teritoriul Ungariei precum şi cei ai „Asociaţi~i Generale a Tiraliorilor Unguri /Wesselenyi/" a cărui preşedinte era baronul Atzel Ede.
ln discursul său ţinut în faţa mulţimii adunate în piaţa oraşului aşa după
cum consemnează documentele epocii, vorbitorul, printre altele, a „declarat că
trebuie să ne organizăm urgent pentru stîrpirea românilor (... ), preoţii, funcţio
narii şi conducătorii vestesc iubirea de oameni, dar aceasta este o nebunie deoarece Dumnezeu ajută puterea brută, şi această putere trebuie întrebuinţată pentru asasinat". Deolairă în continuare că „în Ardeal, membrii reuniunii de tir vom organiza noaptea Sfintului Bartolomeu şi din acest moment vor amuţi clopotele bisericilor româneşti şi din români nu va răminea nici de sămînţă" 77 •
lntr-o notă oficială datată 11 septembrie 1943 se citează părţi din cuvintarea baronului Atzel care a mai spus: „Pe aceşti puturoşi ele români (valahi) opincari, ca cei mai înverşunaţi duşmani ai noştri trebuie să-i extirpăm, trebuie să-i
asasinăm, pentru că camarazii, popii, funcţionarii precum şi conducătorii predică
dragostea de aproapele, dar aceasta este numai mătrăguna, pentru că Dumnezeu
ajută numai forţa brută şi această forţă brută toţi trebuie să o folosim pentru ca
să asasinăm şi să extirpăm această bandă puturoasă de opincari. Religia prin cele
10 porunci spune: nu omori, nu fura, nu pofti muierea altuia, pentru că aceasta e
păcat. Aceasta e păcat? Nu e păcat. Acela e păoat, acela va fi adevăratul păcat
dacă nu vom extirpa această puturoasă bandă de valahi (... ).
Vom orgniza o noapte a Sf. Bartolomeu şi vom extirpa şi copilul din pintecele mamei sale (... ).
ln această biserică valahii se roagă ca să învingă duşmanii noştri (arătînd cu
degetul către biserica greco-catolică din piaţă); însă nu vor avea această bucurie,
uespre aceasta ne vom îngriji noi.
Nu ştiu camarazi dacă aţi auzit voi de un roman «Clopotele amuţite>+. Da,
clopotele vor amuţi odată, dar acestea vor fi clopotele care vor amuţi (din nou ameninţă cu pumnii înspre biserica greco-catolică din piaţă).
Trebuie să ne organizăm, trebuie să învăţăm. Trebuie să ne exercităm, să luăm
exemplu de la finlandezi, care sunt cunoscuţi ca buni trăgaci.
Să luăm apoi exemplu şi de la partizanii ruşi unde luptă şi copiii de 12 ani.
Noi suntem mai puţini ... Noi să învăţăm şi copiii de 6 ani în a mînui armele
pentru ca astfel să putem extirpa josnicul inamic valah" 76 •
Declaraţiile iresponsabile, sadice, feroce, pline de ură şovină, fascistă ale baronului Atzel au stirnit reacţii de împotrivire, de protest şi dezavuare din partea
76

lclem, p. 82.

Arh. Stat
lele 1-5.
78 Ibidem.
77

Bucureşti,

Fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 2/1943, fi-
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tuturor sufletelor cinstite, indiferent de naţionalitate. Rapoartele oficiale horthyste
sînt nevoite să rN·unoască aceasta. In raportul pe luna august 1943, prefectul judeţului Sălaj notează: „în judeţ, pe calea poştei sînt răspîndite manifeste comuniste rom&ne şi maghiare, trimise ori de la Cluj, ori de la Budapesta.
Homânii mai răspîndesc şi manifeste naţionale, poezii etc. La 14-15 august •.
in Zalău, cu ocazia pelerinajului de Sf. Maria, s-au adunat peste 3.500 de români
din sa·,elc di1, împrejurimi. A luat parte episcopul Ioan Suciu şi 18 preoţi.
Lumea s-a împrăştiat apoi în linişte, spre „satele lor", dar peste puţin timp.
acelaşi prefect raportează cu îngrijorare că „românii au pornit o acţiune
numită
«organizarea cadrelor româneşti», care se pare că are în frunte /pe plan local n.n./
pe Cornel Darabont, iar prietenii lui se par a fi în comitetul de conducere. Se
pare că sînt legaţi de România, de nnde, în caz de conflict armat, aşteaptă ajutor.
Locuitorul Cuteanu Marius din Şimleu! Silvaniei, conducătorul cooperativei
... Plugarul», absolvent al universităţii române<;;ti, se pare că joacă şi el un rol de
organizator. Se pare că el e trimisul consulului românesc d!in Cluj la Şimleu, pentru
a organiza pe românii de aici. Homânii il caută des la prăvălia Cooperativei.
Că organizarea românilor este centralizată se poate observa şi din aceia c[1
ln luna trecută cnosulul din Cluj a vizitat moşia lui Maniu de la Bădăcin, apoi
la Şimleu a discutat multe ore cu Marius Cuteanu şi Cornel Darabont şi alţi conducători români. Nimic nu s-a aflat din ceea ce au discutat.
ln luna octombrie a vizitat Şimleu!, Pleşa de la Banca Românească din Cluj.
care a adus 100.000 pengo pentru cooperativa «Muncitorul>+.
Românii se întilnesc suspect de des, discută, dispar, nu se ştie ce vorbesc" 79.
Rapoartele lunare ale autorităţilor administrative şi a celor poliţieneşti oglindesc neputinţa de a „pune frîu refuzului predării cerealelor", aşa cum se plîngea
într-o dare de seamă despre mersul rechiziţiilor, subprefectul judeţului Sălaj. La
Someş-Guruslău, scrie subprefectul, „satul întreg a refuzat în modul cel mai categoric predarea cerealelor" 80 , datorită faptului că „românii sunt tot mai încreză
tori". La 13 octombrie a trecut prin Şimleu consulul român de ~a Cluj (Grigore Bllciurescu) care a discutat cu oamenii.
Preoţii vin tot mai des şi mai mulţi la Şimleu, la Cooperativă, la Marius Cut-:?anu.
ln octombrie episcopul Iuliu Hossu a colindat Vîrşolţul, Crasna, Bănişor, Că
ţăluşa, Chechiş, Aghirreş, Fetindia, Periceiu, Gîrcei, Bocşa; este sw-prinzătoare această
<t<acţiunP rl!Ugioa~ă"'.
Foarte mulţi români

au fost chemaţi în armată în luna octombrie, chiar în
timpUil. campaniei agricole de toamnă, „ceea ·ce a îngreunat desfăşurarea muncilor
1
pe cimp"8 , raportează prefectul judeţului Sălaj.
·
Starea de spirit a populaţiei româneşti este sugestiv redată într-un raport
confidenţial din octombrie 1943 în care se arată că „din punct de vedere naţional
maghiar atitudinea românilor lasă de dorit, nu poate fi numită loială... Nici azi
nu se pot încadra în viaţa maghiară, nu frecventează manifestările naţionale maghiare, nu sprijină nici o acţiune maghiară"82 • Nu numai că nu sprijineau asemenea acţiuni, ci din contra împotrivirea Jor lua forme mai violente. Astfel în unele
localităţi din judeţele Mureş-Turda, Sălaj, Maramureş, populaţia a reacţionat cu
atita dîrzenie în faţa autorităţilor care încercau să-i înroleze în companiile de muncă forţată, incit a fost nevoie să se aducă armatas3 •
Numărul dezertorilor români din armata horthystă sau din detaşamentele de
muncă forţată, care se ascundeau în păduri, creşte tot mai mult ca şi numărul celor care trec clandestin graniţa în România pentru a scăpa de urmărirea jandarmeriei, a poliţiei, a armatei. Sînt urmăriţi şi acei care nu se supun rechiziţiifor,
refuz[l să plătească dările, instigă la revoltă. La 3 mai 1943 Dumitru Potra din
Sălaj e:.te condamnat de un tribunal din Budapesta pentru „instigare la revoltă
P.I.A„ 651 f. 2/1943-7-1009, p. 91, 102.
Arh. Stat Zalău, Fond Prefectura judeţului Sălaj, doc„ nr. 335/1943, 184/
1944; Vezi D. Csatari, op. cit„ p. 264.
bi P.L.\„ 651 f. 2/1943-7-1009, p. 112.
~ 2 Arh. Stat. Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1943, pachet nr. 1288, dosar 7, acta nr. 11.
83 D. Csatari, op. cit„ p. 310.
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împotriva naţiunii ungare" 84 • Acelaşi tribunal, în martie 1943, condamm1 pe soţia
lui Marian Grigore, născută Floarea Petrule din Fizeş (Şimleu), care a declarat că
„statul maghiar să le dea (soldaţilor), şi dacă n-are ce să le dea, atunci să-i trimită acasă"85.

La 17 noiembrie 1943 ţăranii români diri judeţele Sălaj şi Cluj concentraţi
la muncă forţată în Compania VIII, în localitatea Gyor, au refuzat să execute ordinele primite, provocind răzmeriţă. Cei trei conducători ai lor: Augustin Bota din
Pruneni, Gavril Costea din Aluniş (Cehul Silvaniei), Ioan Gordan din Bolo@ au
fost condamnaţi, la 14 ianuarie 1944 de ·către un tribunal din Szekasfehervâr la
-cite 40 de zile de inchisoareso.
Petre Breje din Sîrbi (Cehul Silvaniei) şi Gheorghe Lungu din Valea Drăga
nului, mobilizaţi la lucru la cariera de piatră din Poieni (intreprindere militarizată) au dezertat în august 1943. Prinşi, au fost condamnaţi la cite trei luni de inchisoare87.
Dintr-un raport al poliţiei din Şimleul Silvaniei scris la 6 noiembrie 1943, în
legătură cu vizita în localitate, la 13 octombrie 1943 a consulului României la Cluj,
Grigore Bilciurescu se notează că acesta a „avut o întrevedere politică „cu mai
mulţi conducători români „din localitate, dar nu s-a putut afla ce au discutat d~
oarec<? aceştia s-au retras" la cabana de la via unuia din ei.
La ,Şin:ileu, şeful mişcării româneşti pare a fi Marius Cuteanu, funcţionarul de
la Cooperativa românească din localitate"ll8. Un alt raport al poliţiei din Şimleu,
întocmit. în luna decembrie 1943 notează că „românii sunt foarte activi, mai ales
prin
Cooperativa «Plugarul». Corul «Mariana» desfăşoară o intensă activitate
atit în localitate cit şi în satele din jur.
Evreii caută insistent legăturile cu românii"B9 •
Tratamentul aplicat românilor concentraţi în detaşamentele de muncă forţată este ilustrat şi de un raport clin 8 decembrie 1943, în care, printre altele
se
scrie că; „la uzinele «Csepel„ (din Budapesta n.n.) este dislocată rnmpania tlc lucru românească nr. 1067, al cărui efectiv este de eirca 400 de oameni, toţi români
din .Ardealul de nord.
Ace~ti români sînt întrebuinţaţi la corvezile cele mai grele, în special
la
transportarea diverselor materiale in interiorul uzinei.
Cu toate că li sc cer eforturi fizice, nu sunt trataţi, cazaţi şi hrăniţi în mod
omenesc.
Astfel: Tratamentul ce se aplică acestor români este neuman. ln orice împrejurări sunt batjocoriţi ~i înjuraţi chiar de către ofiţeri, lucru ce-i umileştP şi-i
determină pe unii dintre ei, ca la prima ocazie ce li se iveşte să dezerteze şi si:i
se refugieze în România.
Gradaţii unguri le mai aplic{1 şi bătăi în special acelora care nu ştiu să vorbească ungureşte şi cari nu reuşesc să-şi termine lucrul ce 1-i s-a dat.
Cl-'a mai mică greşeală este pedepsită cu bătaia şi legarea de stilp. Astfel, românul Top.ai Gavrilă, originar din comuna Drighiu, judeţul Sălaj, pentru că a întirziat 2 ore clin permisia ce i s-a acordat, a fost pedepsit cu legarea de stilp"ll 0•
,\nul l!J44 marchează agravarea condiţiilor de trai, a măsurilor represive, a
oprimării naţionale, dar şi a hotărîrii de luptă antifascistă, antirăzboinică, de eliberare socială şi naţională". In Ardealul cedat s-au înăsprit foarte mult măsu
rile luate de guvernul maghiar faţă de elementul românesc, sfidările, insultelP.
arestările etc. nu-şi mai găsesc sfirşit se scrie într-o notă informativă din 24
ianuarie 1944. O luptă mare se duce contra elementului românesc; este coruperea
de la adevărata religie a lor şi trecerea lor la religia romano-catolică sau reformată, promiţindu-le slujbe la stat şi alte avantagii (... ).
84 Arh. Stat. Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1944, Pachet 1319, dosar
38, nr. 301.
!<"> idem, nr. ~05.
fiii Idem, nr. 763.
87 Idem, nr. 5280.
bH. P.I.A., 651 f. 2cs./1943-4-1006/a, p. 759.
89 Jdem, p. 180 .
.!Io Arhiva M.A.N .. Fond Marele Stat Major, Dosar 117111943, f. 729-730.
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Din punct de vedere economic, în Ungaria domneşte o stare de plîns din
cauza lipsei celor mai importante articole ca făina, zahăr, orez, petrol, cari dacă
chiar se capătă, se ia numai cu cartelă şi în cantitate minimală.
Muncitorimea maghiară poartă o ură foarte mare contra baronilor maghiari,
care stoarce pînă fa ultiml.lil atom puterea de muncă a ·cetăţeanului maghiar, lipsit
de pămînt"91.
După ocuparea, la 19 martie 1944, a Ungariei de către trupele hitleriste şi instaurarea guvernului prohitlerist Sztojay, teroarea, arestările, internările în masă
.a tuturor elementelor revoluţionare, comuniste, social-democrate, antifasciste, df'mocrate, naţionale româneşti, evreeşti, maghiare iau amploare. Un document de
epocă notează: „Sub pretextul că apropierea frontului şi încadrarea totală a Ungariei în lupta contra Rusiei cere o mobilizare a tuturor forţelor - argument foart~· bine primit de germani ungurii au început o mobilizare totală nu a forţelor
maghiare, ci a celor româneşti de aici.
ln ultimul timp s-a înteţit la maximum concentrarea bărbaţilor la companiile
de muncă.
O altă catf'gorie a populaţiei, bărbaţi, femei, copii, între 16 şi 60 ani, chiar
peste această vîrstă sunt rechiziţionaţi, fără considerare la situaţia familiară, serviciul militar făcut pîn<l acum sau gospodăria de acasă, şi trimişi la lucrări agricole în Ungaria veche sau chiar în Germania.
Satele româneşti sunt aproape goale de bărbaţi, iar nmlte gospodării vor ră
mînea neîngrijite (. .. )
Paralel cu concentrările şi rechiziţionările de muncă, se continuă şi trimiterea de ·români în regimentele din Ungaria veche plecate pe front (... )
Cu o intensitate nescăzută se continuă şi rechiziţiile de produse agricole şi de
\'ite ( .. l
In legătură cu prigoana deslănţuită contra românilor amm'.Psc ~i unele arPstări de intelectuali români, sub pretextul că ar fi comunişti'<O'l.
O notă informativă din vara anului 1944 subliniază că „acţiunea de asuprire
a elementului românesc din Transilvania de Nord a fost intensificată".
Printre recentele măsuri luate de autorităţile maghiare se citează: 1) Trecerea sub administraţie maghiară şi arendarea la Unguri a averii bisericei ortodoxe române din comuna Treznea (jud. Sălaj), în suprafaţă de 70 iugăre (... )
4. Presiunea exercitată asupra Românilor din deta~amentele de muncă şi celor ce urmează a fi concentraţi, pentru a-i deh~rmina să treacă la una din confesiunile maghiare în schimbul unor avantagii (lăsare la vatră, etc.)" 93 . Un exemplu
al acestei politici este cel al marelui proprietar Kiss Mikl6s din comuna Adoni
(plasa Valea lui Mihai), jud. Sălaj, care a „forţat cele 24 familii româneşti ce lucrează pe moşia sa, să treacă la religia reformată, ameninţîndu-le că altfel nu le
mai dă posibilitate de trai. De frică şi din lipsă de mijloace de trai capii celor 24
de familii româneşti (dintre care au fost identificaţi Henghe AlexandTU, Henghe
Nicolae, Henghe Gheorghe, Miron Costin, Panea Mihai, Henghe Ioan, Henghe Petre, Sabău Ludovic, Timbuli Ioan) au părăsit religia ortodoxă şi au trecut la religia reformată"94.
In urma bombardamentelor aliate asupra Budapestei, „parte din companiile
de muncă formate din români şi care se aflau în capitală au fost duse la minele
de cărbuni din Veszprem.
Tratamentul românilor din acPste mine este foarte aspru. Dorm în grajduri,
nu primesc hrană suficientă, lucrează în. hainele lor proprii, sunt păziţi cu mare
stricteţe pentru a nu fugi"9 5 . De altfel, numai în minele de cărbuni din Ungaria
au lucrat 24 de companii româneşti de muncă forţată (nr. 1014, 9005, 1045, 1047,
!1109, 1063, 9010, 1074, 9035, 1174, 1999, 2005, 1075, 1502, 1551, 1802, 9006, 9011,
Idem, secţia II-a, dosar 1175/1943, f. 92-93.
Arh. Stat. Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dosar 307/1944,
f. 615-617.
oa Arhiva M.A.N., Fond Man•le Stat Major, Secţia a II-a, Dosar nr. 1260/1944,
Iilele 99-100.
94 Idem, fila 85.
1s Idem, filele 99-100.
91
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9031, 9058 ş.a.), în localităţile Dorog, Petfilrdo, Ajka, Tokod Altar, Tatabanya.
Oroszlâny, Felsogalla, Borsod, Vârpalota, Hend, Nagybatony, Asz6, Sârbereny etc.mi.
Din localităţile judeţului Sălaj au fost duşi în companiile de muncă forţatii
(dintre care documentele reţin pe cele cu numerele; 9229, 916, 1020, 11, 13, 606,
199, 14, 1915, 7, 12, 1001, 1066, 998, 685, 16, 6, 9087, 6006, 1004, 9902, 105, 604,
9260, 2995, 9013, 9232, 9/1 msz., 10 msz., 110/66 msz, 9107, 9044, 9015, 99) în deta~a
mentele de lucru (4211, 9260, 9114, 9117, 605, 9098), numai în vara anului 1944,
următorul număr de ţăra:ni împărţiţi astfel pe localităţi; Ban 52, Bănişor 77, Boianul Crasnei 24, Crasna 53, Căţăluşa 32, Căţălul 71, Cizer 75, Fizeş 33, Hurezul
Mic 11, Huseni 18, Horoatul Crasnei 40, Lazuri 10, Marin 66, Peceiu 46, Mal 47,
Preuteasa 30, Boian 26, Pria 47, Petenia 9, Ratin 10, Recea 28, Stîrci 75, Sîrbi 76,
Şeredeiu 52, Tusa 75, Vakăul de jos 28, Valcăul de sus 19, Vârşolţ 27, Poniţa
2,
Corund 29, Corui 16, Ciuta 20, Bicaz 39, Acâş 27, Zalnoc 26, Dumusl~u 19, Bobota 40, Unimăt 54, Supurul de jos 47, Bogdand 5, De.rşida 32, Sărmăşag 40, Curitău 67,
Sighetu! Silvaniei 29, Chieşd 50, Babţa 85, Hurezul Mare 26, Dobra 3, Racova 53,
în total 1866 de bărbaţi în plină putere şi lista e departe de a fi completă. In
plasa Jibou, în vara anului 1944 au fost domiciliate forţat 73 de pereoanefl 7 •
Dintre ţăranii români, notează autorităţile horthyste, care primesc ordinele de
chemare „mulţi trec clandestin graniţa ...
Firesc, populaţia românească în marea ei majoritate trăieşte cu dorinţa ascunsă a unirii ei cu românii din sudul Transilvaniei , ..
Străduinţele ascunse ale românilor sînt evidente". Românii" în fond în simţ.'imime şi în suflet sînt duşmanii ideii de stat maghiar", iar legăturile cu Româniu sin+ strînse şi frecvente, arată raportul de prefectură din 12 iulie 1944!18 •
Peste numai cîteva zile, un alt document al autorităţilor horthyste din teritoriul ocupat nota; „Atitudinea politică a românilor este alimentată de speranţa că
terminarea războiului va aduce o schimbare radicală în favoarea lor ... Cu siguranţli
ei au o organizaţie secretă la Cluj care-i dirijează"!lll.
ln aceste împrejurări, este firesc ca mesajul din 16 iunie 1944 apărut într-un
articol publicat în „România liberă", să fie receptat cu bucurii'. ln acPst artfrol
armata română (în rîndurile căreia erau mulţi sălăjeni), era mobilizat;i :-.ă lupte
împotriva GermaniPi hitleriste pentru eliberarea părţii de nord-vest a Transilvaniei:
„Voui"i însă-se scria în artirol-, ofiţeri şi soldaţi români, cu simţire romimeasc[1,
doliul orfanilor, al văduvelor şi al mamelor, ţara pustiită, pentru care viaţa fii!or
ei estP o comoar<i de pn•ţ, vă poruncesc să vă păstraţi viaţa, s-o puneţi în slujba
elii.wrării patriei de cotropitorii hitlerişti, să eliberaţi pe fraţii noştri din Ardealul
d1> nord, ca să vă puteţi rPîntoarce la căminele voastre, la ogoarele voastre, să
refaceţi ţara, iar înfloritoare şi roditoare pentru poporul român şi nu pentru
lăcustP!e hitleriste"Ioo.
Un raport-bilanţ din 22 iulie 1944 care trateaz<i „direcţiile de organizare secretă
a românilor din nordul Transilvaniei" arată; „Cu toate că nu pot aduce dovezi
concrete, îndrăznesc să C"rt'd că românimea este .în stare să se pregătească şi pentru o lupt;i de partizani. Cunoscîncl condiţiile naturale favorabile ale acestor graniţe, există prea mari posibilităţi pentru a desfăşura o acţiune serioasă de contrabandă cu arme ( ... ). Ţărănimea română vede şi simte zi de zi că statul român
se intereseaz;i de soarta ei, şi aceasta o împiedică să se poată încadra sufleteşte
Îfl concepţia maghiară de stat, deoarece este convinsă că actuala stăpînire ungani
este doar o perioadă de trecere (... ). Marea masă a populaţiei româneşti a dPvenit într-un scurt timp surprinzător de curajoasă (... ). ln rîndurile românimei
911

Idem, Dosar 914/1940-1944, fila 163.
Arh. Stat. Zalău, Actele: 1945. Rapoartele notarilor în cursul lunii ianuarie
(neinventariat); Pretura plasei Jibou, 315/1944, 24 ianuarie 1945. Vezi şi Prefectura, nr. 6/1945.
ltll Arh. Stat. Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1944, Pachet 1373, dos. 1,
nr. 194.
99
Idem, Pachet 1371, dosar 2, nr. 84.
100 România liberă, an. II, nr. 5, 16 iunie 1944.
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din nordul Transilvaniei„
total". ( s.n.1°1.

concepţia politică

a statului român a ajuns

să

se

impună

Se propun şi se iau din partea autorităţilor horthyste fel de foi Je măs•1ri
pentru a ,.supraveghea într-o măsură mai intensă organizarea secretă a românilor
din nordu! Transilvaniei, munca lor organizatorică şi persoanele lor conducă
toare"1oi.
Dar nimic şi nimeni nu mai putea opri mersul implacabi!l al istoriei. La
18 august 1944 autorităţile de la Budapesta primesc un raport lucid, dar disperat
din partea factorilor de răspundere ale administraţiei horthyste din teritoriul ocupat
în care se constată că românii de aici „în ultimul timp (... ) vorbesc în secret că
nordul Transilvaniei va fi din nou pămînt românesc (... ) sînt trup şi suflet
împreună cu fraţii de sînge · de dincolo de graniţă şi aşteaptă doar clipa ca visul
românesc să se împlinească. Fuga peste graniţă este la ordinea zilei. (... ). Azi
ne trezim cu cea mai mare uluire în faţa unui fapt incontestabil. Duşmanul se

-0flă înăuntrul graniţelor ţării." (s.n.)10 3 •
ln aceste condiţii, declanşarea evenimentului istoric de la 23 August 1944 a
provocat în rîndurile populaţi<>i româneşti din teritoriul ocupat al nord-vestului
Transilvaniei un entuziasm ele ncc.lcscris, o puternică hotărîre de' luptă pentru
.alungarea cotropitorilor şi elib0rarea întregului teritoriul al patriei, chiar dacă
pînă la ceasul mult aşteptat al Libertăţii i-a fost dat populaţiei din acest teritoriu
să mai îndure mulh~ privaţiuni, umiliri, distrugeri, crime şi exterminări din partea
ocupanţilor hitlerişti şi hor~hyşti.

Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din
august 1944, organizată şi condus<! de Partidul Comunist Român a marcat o stră
lucită încununare a luptei maselor, a tuturor forţelor naţionale, antifasciste din
România împotriva fascismului, a ocupanţilor hitleristo-horthyşti, pentru independenţă, transformări revoluţionare, pentru pace.
Declaraţia guvernului român instaurat la 23 August 1944 cu pnv1re la obiectivele politicii interne şi externe ale României specifica, printre altele: „Recunoaş
terea de către guvernele din Moscova, Londra şi Washington a nedreptăţii făcute
României prin Dictatul de la Viena deschide posibilitatea ca armatele românesti,
alături de armatele aliate, să elibereze Transilvania de nord de ocupaţia slrfiină"U 4 •
Această cotitură epocală din istoria noastră naţional<! a fost primită cu un
nestăvilit entuziasm de întregul popor român, inclusiv de populaţia românească
din teritoriul cotropit, contribuincl la creşterea impetuoasă a luptei de rezistenţă
şi a hotărîrii de eliberare de sub ocupaţia hitleristo-horthystă.
Eliberarea părţii de nord-vest a Transilvaniei devenise cuvîntul de conştiinţă,
de ordine ce polariza şi cata'.iza, de fapt, acţiunea întregului nostru popor. Militarii români, într-o strînsă unitate de voinţă şi de acţiune cu întreaga naţiune,
au fost în permanenţă cu privirea spre Ardealul ocupat, spre fraţii lor aflaţi
sub povara horthystă. Soldaţii şi ofiţerii români - se arăta într-un document de
epocă „nu vor să lupte <lecit în Ardeal şi pentru eliberarea Ardealului, nu
pentru alte scopuri"'os.
23 August a fost semnalul de declanşare a luptei de eliberare. în rîndurile
armatei române se aflau mii de ostaşi şi ofiţeri sălăjeni cei mai mulţi dintre ei
siliţi să-şi părăsească familiile, pămînturile strămoşe5ti în dureroasa toamnă a
anului 1940 şi în anii următori, alungaţi, expulzaţi de cotropitorii horthyşti, nevoiţi
apoi ~·;;. pr:IJegPuscă ani în şir.
1n inima şi gîndul acestora, eliberarea ele sub cotropitori a nord vr:stului
Tran!.ilV<iniei, vatră strămoşească de doruri, speranţe, suferinţe, bucurii şi certitudini, a cl~·venit idealul şi scopul mărturisit al existenţei lor.
101 Arh. Stat. Cluj, Fond Prefectura judeţului Cluj, 1944, Pachet 1373, dosar
1, nr. 244.
IO'l Idem, Pachet 1374, dos. 4, nr. 1.
103 Idem, Pachet 1371, dosar 2, nr. 84.
1o4 România liberă, an. II, nr. 11, 24 august 1944.
100 Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, Fond 948, dosar nr. 710. fila 8
(.ipud C. Olteanu, I. Ceauşescu, F. Ţucă, V. Mocanu, Armata rnmână în revoluţia
1.tin A11gust 1944, Bucureşti, 1984, p. 81).
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Soldaţii sălăjeni nu au intrat în războiul de eliberare doar în august 1944;
ei purtau idealul dezrobirii în minte şi inimă încă din toamna anului 1940, atunci
cînd în vreme de pace, în paşnicele sate sălăjene, ocupanţii horthyşti le-au masacrat
familiile, prietenii, consătenii.
Ei nu se pregăteau să vină în teritoriul ocupat ca eliberatori; ei veneau acasă,
acolo unde le era locul şi rostul, să aducă pacea şi liniştea în sufletele părinţilor,
iraţilor, soţiilor, copiilor, tuturor celor dragi aflaţi încă în viaţă.
Ei nu luptau pentru că erau soldaţi; au devenit soldaţi pentru a-şi împlini
cu forţa armelor visul minţii şi al inimii: alungarea cotropitorilor, cucerirea libertăţii, a liniştii, a păcii.
Pretutindeni, pe drumul de luptă al armatei române pe frontul antihitlerist
S<~ îut1ir.esc şi paşii ostaşilor sălăjeni, obolul lor de trudă, privaţiuni, jertfa lor
de sînge. Gîndurile şi simţămintele lor sînt exprimate într-un articol apărut în
ziarul „Dezrobirea", editat la Sfîntu Gheorghe, primul oraş eliberat din teritoriul
ocupat. „Cînd am plecat din Ardeal în 1940, după nefastul act de la Viena, nu
ne-am îndoit nici un moment de dreptatea noastră. Eram siguri că va veni ziua
reîntoarcerii. Au trecut de atunci patru ani grei pentru noi şi pentru ţară. In
Ardeal gura ne-au închis-o bătăile, schingiuirile, temniţele, în ţară ne-a închis-o
războiul nefiresc. N-am dat înapoi. Din toate jertfele noastre, au răsărit mărturii
pentru dreptatea acestui neam ...
Şi iată ne întoarcem şi sfinţim din nou cu sînge ceea ce ni s-a furat la Viena.
Ne întoarcem la noi acasă, de unde nu ne va mai putea scoate nimeni. Ultimii patru
ani de suferinţă, sînt o pecete pusă pe pergamentul istoriei noastre"106.
Acelaşi ziar, descriind primele jertfe ale ostaşilor români aduse pentru eliberarea nordului Transilvaniei, remarca sugestiv", prezenţa nesfîrşitelor rînduri
a/le martirilor şi eroilor care s-au dăruit mai înainte, în cursul vremii pentru libertatea Transilvaniei. Nu lipsea nimeni. Era acolo şi părintele Munteanu de la
Huedin, ucis mişelnic. Erau prezenţi şi morţii de la Treznea şi Ip. Rîndurile lor
ameninţătoare, alăturate răzbunătorilor de astăzi, creşteau mereu şi făceau acelaşi
drum spre inima de durerp a transilvănenilor încătuşaţi. Se aduna în valuri şi
sîngele românesc vărsat de cotropitori, să acuze şi să potopească urmele oricărei
stăpîniri străine"101.

Incheierea cu deplin succes, la 31 august 1944, a operaţiPi strategice insua deschis o nouă fază în luptele desfăşurate de trupele române pentru
eliberarea în întregime a teritoriului naţional. Forţele militare române au primit
de acum misiunea ca, alături de forţele Armatei sovietice, să declanşeze ofensiva
de nimicire a duşmanului care ocupa partea de nord-vest a României.
ln aceste zile, în tPritoriul ocupat evenimentele se precipitau cu repeziciune.
Speriate de întorsătura radicală declanşată de insurecţia română, încă în noaptea
de 23/24 august 1944, autorităţile horthyste au emis dispoziţii speciale (nr. 15656,
1944/VII res. dat de Ministerul de interne) privind arestarea şi intemniţarea tuturor
elementelor româneşti suspecte. Intr-o singură noapte, au fost arestate cîteva mii
de persoane clin întreg teritoriul ocupat. Printre cei mulţi se afla şi Liviu Trufa~iu clin Zalău care nota următoarele: „La 24 august dimineaţa la orele 6,00 am
fost pus sub domiciliu forţat, oprit a predica şi a lua contact cu orcine. Domiciliul
forţat mi s-a fixat pentru armistiţiul ele la 23 August 1944, acuzat că am ştiut de
el şi că am avut legături cu cei care au făcut armistiţiul". Autorităţile horthyste
i-au făcut trădători pe rnmâni pentru armistiţiUil. din 23 August 1944, spunînd că
s-au întov<"irăşit cu comun1'itii diu Rusia.
„ln 1 septembrie 1944 1am fost arestaţi mai mulţi români. Arestarea au făcut-o
noaptea. După mine au venit doi poliţişti pe la ora 2 noaptea. Mi-au pus în vedere
să mă îmbrac, să-mi pun haine ~i schimb. . . Ne-au ridicat de la toţi românii
aparatele de radio"1os.
Gavrilă Deac, un alt martor ocular al acestor evenimente în zona Surduc,
Simişna, Rus, Valea Lungă, Buza~>, Solomon, notează la 14 martie 1946: „După
23 august 1944 toţi preoţii români au fost puşi sub pază poliţienească şi li s-a
recţionale

106 Dezrobirea, Sfîntu Gheorghe, 20 septembrie 1944.
107 Ibidem.
1oe L. Trufaşiu, op. cit., p. 14-15.
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designat domicilu forţat. In acest timp... majoritatea preoţilor au fost deţinuţi
pe timp mai scurt sau mai lung şi ridicaţi de la domiciliu şi unii maltrataţi (Buzaş,
Simişna, Japa) etc."109.
La lCJ februarie 1946, acela~i Gavrilă Deac din Surduc, referindu-se la evenimentele petrecute cu un an şi jumătate în urmă, nota că „după 21 August 1944 ...
locuitorii români mobilizaţi la întreprinderile miniere de aici, dacă, istoviţi de
foame nu puteau să-şi împlinească munca prescrisă erau legaţi şi bătuţi de organele militan· de control. La intreprinderile de stat şi particulare lucrătorii care au
avut oareşcare rol în conducere au fost înlocuiţi, tot asemenea soartă au avut
funcţionari[ români de la administraţie ...
După 23 August 1944 teroarea a devenit mai pronunţată şi făţişe (... ) Surducul devine locul de exod al armatelor refugiate şi combatante. Nemţii dezarmaţi
şi refugiaţi din România, trupe combatante din toate armele, un cerc de recrutare
cu civili concentraţi de pe teritoriile PVacuate, companii de muncitori români şi
evrPi, prizonieri români şi ruşi, împestriţau aspectul satului, nu numai prin case,
grajduri, grădini, curţi ci ~i pe marginea străzilor ziua şi noaptea. Această aglomeraţie de oameni a sPcătuit provizia de hrană a oamenilor şi animalelor, a
necinstit căminuriJP 'ii a răspindit morburi .5i paraziţi. Toate casele româneşti din
Surduc erau asemenea unor sa!P de aşteptare pururea pline" 110.
1n luna septembrie Hl44, Partidul Comunist Român, publică un manifest prin
care mobilizează întregul popor român la lupta pentru eliberarea deplină a ţării
de sub ocupaţia hitleristo-horthystă şi pentru înfrîngerea definitivă a fascismului.
„Viteza Armată română şi eroica Aninată roşie aliată pornesc spre Ardeal! se serie în manifest.
„Arde-alui va fi liber!
Ofiţeri şi soldaţi!
Răzbunaţi pe fraţii

din Ardeal,

asasinaţi

şi

jefuiţi

de

hitleriştii

unguri

şi

nemţi'

Popor român!
Ajută din toate puterile şi prin toate mijloacele armata română şi sovietică
în lupta pentru eliberarea Ardealului!
Popor român!
Războiul nu s-a terminat. Ca să dobindim pacea, trebuie, să zdrobim pentru
totdeauna hoardele hitleriste din Ardeal şi de pretutindeni. Să luptăm alături de
Naţiunile Unite pentru dobîndirea păcii, prin victoria asupra lui Hitler"lll.
ln aceleaşi zile, în teritoriul ocupat, unicul cotidian românesc autorizat să
apară, „Tribuna Ardealului" din Cluj, care avea multe sute de abonaţi !?i în
Sălaj, printr-un act de curaj şi dibăcie reuşe!jte să comunice prin glasul presei
vestea insurecţiei româneşti din Bucureşti, întoarcerea armelor contra Germaniei
hitleriste, lupta pentru anularea Dictatului fascist de la Viena, pentru eliberarea
nord-vestului Transilvaniei de sub ocupaţia hitleristo-horthystă.
Ceea ce oamenii aflaseră pînă atunci prin intermediul undelor radio, al manifestelor aruncate din avion, prin informaţii dl' la om la om, apărea acum tipărit
1ntr-un ziar oficial. Sub masca unui comunicat de război maghiar, referindu-se la
rl„cJa;:şarea c.e către armata română a contraatacului contra trupelor horthyste,
după ce acestea trecuseră
graniţa vremelnică atacînd teritoriul românesc, „Tribuna Ardealului" scria: „Acest atac al armatei române împotriva Ungarit>i n-a
surprins guvernul maghiar deoarece regel0 Mihai prin proclamaţia din 21 august
1944 a stabilit din nou că românii nu recunosc niciodată arbitrajul nedrPpt de la
Viena care i-a fost impus şi cu toate forţele lor naţionale anulează acest arbitraj
şi eliberează Transilvania de nord de sub ocupaţia străină smulsă prin Arbitrajul
din Viena.
Proclamaţia regală română înfierează ca nedrept arbitrajul de la Viena şi
aminteşte că acesta a fost impus României (... )".
100 G. Deac, Raport despre situaţia parohiilor tractului protopopesc Surduc
în anii 1940-1944, 14 martie 1946.
uo G. Deac, Raport despre situaţia populaţiei române din Surauc şi filia
.Solona în anii 1940-1944, 16 februarie 1946.
l1I

Arhiva I.S.I.S.P., cota A XXVIIII-40.
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Postul de radio oficial al guvernului român, în emisiunea din ziua ele 30 august, orele 14,00 a adresat un apel către trupele române, în spiritul proclamaţiei
regale, pentru trecerea în Transilvania de nord după cum urmează:
„Comunidnd hotărr'îrea neamului românesc de a reocupa de la :maghiari Trar
c;ilvania de nord, trupele române trec frontiera Transilvaniei de nord şi încep
luptele de eliberare"ll2.
In zilele cinci la Oarba de Mureş, Dealul Sîngiorgiului şi localităţile din jur,
începea cea mai sîngeroas<i, mai violentă şi mai necruţătoare bătălie dusă de trupele
Armatei a 4-a române pentru eliberarea părţii de nord-vest a României, unde
pierderile trupelor române s-au ridicat la 10.800 de militari (morţi, răniţi, dispă
ruţi), la Moscova se încheiau pregătirile tratatului de armistiţiu dintre guvernele
Naţiunilor Unite şi guvernul României, care cuprindea clauze concrete privind situaţia teritoriului de nord-vest a Transilvaniei atribuit Ungariei horthyste prin
Dictatul fascist de la Viena. Astfel, articolul 19 din Convenţia de armistiţiu încheiată la 12 septembrie 1944, la Moscova declară: „Guvernele Aliate socotesc
hotărîrile Arbitrajului de la Viena, cu privire la Transilvania, ca nule şi inexistente şi sînt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită
Roonâniei, sub condiţia confirmării prin Tratatul de Pace şi guvernul sovieti.c este
de acord ca forţele sovietice să ia parte, în acest scop, la operaţiuni mi:litare, comune, cu România, contra Germaniei şi Ungariei" 113 •
La 16 septembrie 1944 în Apelul Uniunii Tineretului Comunist, prin care
tineretul din România este chemat la luptă unită pentru zdrobirea fascismului,
pentru o patrie liberă şi independentă, printre altele, se scria: „Tin_eri şi tinere!
Actul istoric de la 23 August deschide drumul spre realizarea năzuinţelor noastre.
Războiul nedrept, antinaţional şi de cotropire s-a terminat, dar noi nu depunem
armele!

din Ardealul de nord, schingiuiţi şi batjocoriţi de hitleriştii bargrofii unguri, ne cheamă să-i scăpăm de urgie.
Astfel, a început războiul drept de eliberare naţională" 114 •
ln ziua de 17 septembrie 1944 este publicată şi difuzată Chemarea Grupului
Patriotic Antihitlerist către ţară în care se subliniază că „Partidul Comunist, Partidul Social-Democrat, Uniunea Patrioţilor, Partidul Socialist Ţărănesc, Frontul Plugarilor din Ardeal s-au constituit în Grupul Patriotic Antifascist şi au hotărît să
ducă lupta solidară pentru:
1. Dezrobirea Transilvaniei de nord, alături de Armata Roşie victorioasă, înfrîngind stăpînirea spoliatoare a grofilor maghiari şi a hoardelor cotropitoare hitleriste•lli•.
Primul număr legal al ziarului „Scinteia" apărut la :!l sept,~mhri'? 1944 publiui Arelul Comitetului Central al Partidului Comunist Român în care, printre
a.!tl'le, se scrie;
„Ardeleni din Ardealul robit!
Organizaţi sabotajul în industrie şi agricultură, distrugeţi toate căile de comunicaţie pe .care se pot retrage bandele hitleriste. Formaţi grupuri de partizani.
Ridicaţi-vă la înălţimea strămoşilor voştri, marii luptători Horea, Cloşca şi Crişan.
Loviţi în spate cotropitorii hitlerişti şi fascişti unguri, duşmanii de moarte ai libertăţii şi dreptăţii voastre"na. Apelul conţine şi o chemare la luptă internaţionalistă:
„Muncitori, ţărani, intelectuali unguri, alăturaţi-vă luptei Armatei Roşii şi Armatei
Române, împotriva duşmanului comun, hitlerismul pentru că aceasta este lupta
pentru propria voastră eliberare de sub jugul cotropitorilor germani"11 7 •
Jn aceleaşi zile, la Cluj, „Tribuna Ardealului" reuşeşte să publice o ştire
sub titlul „Condiţiunile armistiţiului intervenit la Moscova intre Naţiunile Unite
şi România", prin care miile de cititori aflaţi încă sub ocupaţia hitleristo-horthystă
au luat la cunoştinţă dintr-o sursă oficială că „România continuă războiul alături
bari

Fraţii noştri
şi slugile lor,

Tribuna Ardealului, Cluj, 7 septembrie 1944.
România liberă, an. II, nr. 33, 17 septembrie 1944.
tu Idem, an. II, nr. 32, Hi septembrie 1944.
115 Idem, an. II, nr. 33, 17 septembrie 1944.
11 6 Scînteia, Bucureşti, an. I, nr. 1, 21 septembrie 1944.
112

113

m lbidem.
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aliaţi împotriva Germaniei
independenţei proprii"ua.

de

şi

Ungariei în interesul restabilirii

suveranităţii

şi

De altfel, spiritul ce domina în acele zile în rîndul românilor din această
parte a ţării, este analizat şi. prezentat la cotele sale reale de chiar raportul poliţiei horthyste din Şimleul Silvaniei pentru perioada 15-30 septembrie 1944. Românii din Sălaj - arată raportul - „se conformează în toate deschis, pe şleau,
românimii ardelene, .respectiv .ţesuturilor şi intenţiilor din România. Conducătorii
spiriti.wli ai românilor de aici au ţinut şi ţiri şi acum o legătură permanentă, chiar
in împrejurările schimbate, cu România şi Clujul . . . de la care cer şi primesc
îndrumări.
.
Sint deosebit c.le încrez4tori că Ardealul va. fi realipit României că în lunile
.
următoare ruşii vor· cîştiga elementul uman aflător în Homânia, Bulgaria şi Seroia, şi că prin atac puternic vor strivi Ungaria"1rn.
1n cursul acestor săptămîni ale lunilor septembrie şi octombrie 1944 spiritul
antifascist c..le luptă al maselor munC'itoare din Sălaj (fără deosebire de naţiona
litate) cap<ită valenţe deosebite men;nd pînă la acţiuni armate de partizani şi de
formaţiuni patriotice avîml în frunte pe comunişti. Dezertările din armata ·horthystă
devin. tot mai frecvente, îndeos<,!bi în rîndul românilor, care se ascu.nd prin păduri
avînJ asupra lor armamentul individual. Acelaşi fenomen de dezertare. a românilor se petrece şi în detaşamentele de muncă forţată. ln septembrie şi octombrie
1944, la Carei, cîţiva muncitori au ascuns în podurile caselor 2 grupe de bărbaţi
fugiţi din detaşamentele de muncă forţatăL20. Acelaşi grup de muncitori condus de
comunhtii Raţ Mihai şi Vedrenco Andrei au organizat evadarea a. 40 de soldaţi
sovietici dintr-un lagăr, care cu o maşină nemţească de captură au reuşit să fugă
din Carei în direcţia Zalău-Bistriţat21.
.
La Carei, în luna septembrie 1944, trupele hitleriste au trnnsportat aproximativ 500 de prizonie~i români ~i .sovietici pe care i-au închis intr~un lagăr
amenajat în cur!Pa fabricii de hîrtie din· localitate. La îndemnul com·uniştilor, locuitorii oraşului au contribuit cu donaţii la aprovizionarea cu alimente a celor din
lagăr. Cu ajutorul lui· Haţ J\Iihai, Toth Lâszlo, Meszâros Kazimir alimentele
au
fost introduse în secrl't în lagăr.
'·
·
·
In această ambianţă· propice (starea de ·spirit antifascistă mereu crescîndă,
întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste şi Ungariei horthystc, dezertările din armata horthystă, fuga în păduri, în munţi) s-au creat cc;indiţii favorabile
organizării ~i activităţii grupurilor de partizani, a grupărilor patriotice de luptă în
Maramureş, Ţara Lăpuşului, Bihor, Satu Mare, dar şi în Sălaj, în zona localităţilor
Cehul Silvaniei, Ceha!, Cehăluţ, Tăşnad, Şimleu Silvaniei, Sărmăşag, Bobota, Supurul de Jos, Valea ţui Mihai, Camăr, Sărvăzel, Orbău, Racîş, Cristeleac (Şimleu)1~2.
.
Al<ituri de aqiunile militare, aceste grupe de partizani şi patrioţi au dcsfă
~urat o intensă activitate de lă:nurire a maselor dt>~pre situaţia desfăşurării operaţiilor pe front şi despre necesitatea de a pune fnîna pe arme şi a li1pta pentru
Plibcrarea de ·sub Jugul 'fa5cist: Au loc acţiuni menite să mobilizeze populaţia
împotriva jugului hitlerist, chemînd pe locuitori să saboteze ordi_nele de chemare în
armata hortlwstă. Populaţia locală le-a sprijinit prin culegere de informaţii cu citract.er militar. recunoaşt€ri asupra diferitelor căi de comunicaţii ale trupt>lor imimice, prin aprovizionare cu alimente. în mul\1' -eaznri înregistrîndu-si~ C'hiar participarea populaţiei locale la lupte precum şi înrolarea: în grupele patriotic•' înarmate.
Un grup de partizani a fost paraşutat la mi.ilocul lunii se1Jtembrie 1944 de
două avioane sovietice· şi a acţionat (prinfre altele) şi la Tă~nad si în jur. apoi la
Marghita, Şimleu Silvaniei, Sărmăşag, Bobota, Supurul de jos. Printre alţii. din
acest grup de· p_ar.ti~anii; au făcut- parte. românii Nicolae Găneţ, Nicolae Munteanu,
sovieti~ij Lili:aciov,. Orasenco, slovacii Babos, Bobuslav, Moţnoi, Mihai etc_I:?;J.
119 Tribuna Ardealului, Cluj, 16 septembrie 1944.
1w P.l.A. 651, f. 2 cs/1944-4-1006, p. 725.
1
~ Gh. I. Badea, în StCom Satu Mare, 1969, p. 16.
i21 Ibidem.
1 ~· Idem,
p. 17; Vezi şi Magyar szabadsdgharcosok a fasizmus ellen, Szerkesztette: Harsănyi Janos ornagy, Budapest, 1966, p. 402-404.
lz:l Arhiva I.S.l.S.P., fond 11, dosar 337, p. 21.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Date despre

mişcarea naţională anti-horthystă

în

Sălaj

685

„La 17 septembrie alte două avioane sovietice trebuiau să paraşuteze 16 parti. zani în zona Tăşnad. Din cauza condiţiilor atmosferice neprielnice primul avion a
paraşutat un grup de 12 partizani mai departe de ţintă, la cîţiva kilometri vest de
Valea lui Mihai. Cîţiva au aterizat direct în copaci. S-au ascuns într-o pădure,
dar au fost descoperiţi şi duşmanul ·i-a omorît cu grenade şi foc concentric"1211.
povesteşte unul dintre supravieţuitori, rănit şi el în luptă. A doua zi, 18 septembrie,
partizanii înconjuraţi .de trupe horthyste, „au fost nevoiţi să accepte lupta cu
forţele inamice evident superioare, murind alţi trei, unul căzînd prizonier, iar
şapte au fost daţi dispăruţi fără urmă".
·
Grupul paraşutat de al doilea avion a căzut la vest de Carei Observat fiind
de trupele horthyste şi acest grup a căzut sub urmărirea inamicului. A p·atra zi de
'la paraşutare, unităţi horthyste au pieptănat pădurea unde se adăposteau partizanii, dar aceştia au reuşit să se ascundă. De teamă să nu cadă în mina inamicului, pirlizani1 au distrus radioul şi cifrul.
·
Din cauza paraşutării nereuşite, a pierderilor suferite în luptele cu trupele
·horlhyste, a hărţuielii continue din partea inamicului partizanii nu au reuşit să-şi
: îndeplinească pe deplin misiunea primită. Cu toate acestea, bilanţul acţiunii partizanilor este meritoriu. ln cele rîteva acţiuni de luptă au ucis 2 soldaţi hitlerişti,
·2 soldaţi horthyşti, 4 jandarmi horthyşti, au distrus trei camioane militare, un automobil 'militar, au făcut să deraieze o garnitură de tren cu care ocazie au fost
distruse 4 vagoane şi a fost avariată locomotiva.
.
In localitatea Camăr, membrii detaşamentului de partizani, au reuşit să con.
·vingă 350 de soldaţi horthyşti din Batalionul 2, cărora comandantul hitlerist le
'ordonase să ocupe poziţii de apărare, să dezerteze: I11tregul efectiv al batalionului,
după ce a distrus 70 de arme, s-a împrăştiat. Comandantul batalionului a trecut
de partea grupei de partizani.
Partizanii au depus muncă politică de masă printre locuitorii comunelor Tăş
nad, Sărvăzel, Orban, Ceha!, Racăş, Camăjr şi Orilstelec. Ca urmare a acestei munci
de lămurire, „60 de tineri, care au fost chemaţi de horthyşti în armată, au fugit de
•la· locul de adunare dezarmînd, cu ajutorul partizanilor, pe jandarmii care îi pă
zeau"l25.
· !ntre 5-15 octombrie, locuitori din Ceha! (lingă Tăşnad) au identificat în
gara Bobota trenuri militare inamice, debarcări de trupe. Locuitorii au informat
pe partizanii ce acţionau în zonă, aceştia au raportat comandamentului sovietic,
iar apoi aviaţia a bombardat debarcările de trupe inami'ce pe linia Zalău-Carei. Ca
urmare a informaţiilor primite de la localnici, aviaţia sovietică a bombardat aerodromul militar german din Ghenei şi a distrus un depozit de muniţie aflat pe
raza localităţii Cehăluţ12G.
De altfel, după cum rezultă din jurnalul de operaţii al Corpului 1 a0rian,
aviaţia de informaţie română efectua incă din 9 septembrie 1944 dese zboruri de
recunoaştere şi în Sălaj, in zona Zalău, Jibou, Carei, Tăşnad etc. 1 2'~.
,
Atmosfera încărcată a acestor :săptămîni din' perioada declanşării luptelor
pentru eliberarea nord-vestului Transilvaniei este descrisă de către Gavrilă Deac
din Surduc, la 14 martie 1946, în felul următor: „Populaţia română cu ocazia apropierii frontului pe aici, a trebuit să transporte nu numai materiale de război ci
-şi .bagajele şi carele refugiaţilor unguri pe mari distanţe, cu riscurile vieţii. Dintre
.aceştia mulţi nu s-au mai reîntors, iar alţii cerşind din sat în sat istoviţi de oboseală şi foame. Cazul lui Vasile Petric din Simişna, omorît de jandarmii unguri nu
este unic. Taberele de muncă forţată compuse din cei mai buni fii ai poporului
român îşi duceau viaţa trudită fără hrană şi adăpost. Concentrarea contingentelor
de bătrîni peste 50 de ani şi predarea acestora Germaniei sub titlul de voluntari
a făcut ca aceştia în marea lor majoritate să fie şi azi departe de căminurile lor
prin tabere de prizonieri de prin Germania, Belgia, Olanda etc., şi să fie trataţi
ca duşmani ai Naţiunilor Unite precum reiese din scrisorile lor trimisP acasă
familiilor lor.
124 Hadti:irteneti Intezet Leveltara, Budapest, Pgy

M/Hl~

m Magyar szabadscigharcosok . .. , p. 402-404.
126 România în războiul antihitlerist, 1966, p. 267.
l:ll' Pe drumurile biruinţei. 23 August 1944-12 mai
p. 221.
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Tot asemenea au recrutat femei şi fete cu forţa predfndu-le drept voluntare
pentru Germania, dintre care multe încă nu s-au reîntors acasă (Simişna, Ceaca)
etc."
Ultima etapă a bătăliei pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei a
început în noaptea de 13/14 octombrie, cînd, după eliberarea Clujului, comandamentul inamic pierzînd orice speranţă de a se putea menţine pe Someşul Mic, a
ordonat retrager~a generală spre bariera Meseşu:lui. Pentru a nu da posibilitatea
inamicului să-şi organizeze apărarea pe noi aliniamente, comandantul Armatei a
4-a române a hotărît să treacă cu toate forţele la urmărirea acestuia pînă La
izgonirea sa definitivă de pe teritoriul românesc. In această fază a luptelor are
lc.,c eli ber::irea ma101 ităţii localitf1ţilor sălăjene.
Odată cu apariţia pe teritoriul de atunci al Sălajului a primelor unităţi româneşti şi sovietice eliberatoare, populaţia civilă le-a întimpinat cu dragoste, le-a
sprijinit în mod spontan, cu convingere şi hotărîre patriotică, în cele mai felurite
situaţii, prin cele mai diverse modalităţi, nu odată cu riscurile şi sacrificiile inerente situaţiilcr de front.
Acţiunile şi sprijinu! populaţiei civile s-au exprimat
prin: transmiterea de
informaţii, călăuzirea subunităţilor române şi sovietice pe poteci ascunse, găz
duirea şi ocrotirea unor cl.>rcPtaşi, piloţi români sau sovietici căzuţi în spatele
frontului duşman, repararea unor drumuri şi poduri necesare bunei desfăşurări
a operaţiilor militare, efectuarea de transporturi de muniţii, armament greu, materiale de luptă, alimente, adăpostirea şi îngrijirea răniţilor ş.a.m.d. Multe femei
şi fete sălăjene, dintre care memoria documentelor mai păstrează numele Rozei
D. Constantinescu (n. 26 septembrie 1913) din comuna Cărăşeu, Ana S. Lazăr (n. 9
ianuarie 1922) din Zalău, s-au angajat ca infirmiere voluntare la Ambulanţa 38
munte a Diviziei 3 munte. Altele, printre care Maria Breje (n. 1926) din Chieşd,
a îndeplinit la cei 18 ani ai ei, misiuni importante de cercetare în folosul armatei ro1nânc.

In timpul celor 11 zile în care s-au desfăşurat luptele pentru eliberarea Săla
jului, pestP 200 de români din rîndurile acelora care dezertaseră din armata horthystâ ori din detaşamentele de muncă forţată, aflîndu-se ascunşi în Munţii Mezeşului şi Plopişului, împreună cu alţii care refuzaseră să dea ascultare ordinelor
urgente de chemare în armata horthystă, s-au înrolat voluntari în rindurile armatei române. Dintre ei am.intim numele lui Nicolae Sabău şi Pavel Farcaş din
Pria, Ioan Onisie din Cizer, Gheorghe Cristea din Boian, Vashle Băican, Dumitru
Chiorean, Ioan Trif, Trăian Opriş din Zalău, Victor Opriş, Remus Opriş şi Isaia
Trif din Stina şi mulţi alţii.
Unul din participanţii direcţi la luptele de pe teritoriul Sălajului, generalulmaior (în rezervă) Emil Ionescu (eroul sublocotenent de la Mărăşeşti, comandantul
unui pluton de mitraliere din Batalionul II al Regimentului 14 infanterie „Răz
boieni" cu care a luptat pentru eliberarea oraşului Zalău în 1919, apoi în 1944,
avînd gradul de colonel şi funcţia de comandant al Regimentului 18 infanterie a
luat parte, la 17 octombrie, la alungarea duşmanului din Zalău), notează printre
altele: „In acele zile memorabile fusesem numit comandant al Brigăzii 18 infanterie
din cadrul Diviziei 18 infanterie. Drumul de luptă al diviziei noastre - încadrată
în Corpul 6 armată - a trecut, din capul de pod de la nord de Mure~, pe la vest
de Cluj, Zalău, Valea lui Mihai, Carei ... Pretutindeni pe unde ne-au purtat misiunile am fost întimpinaţi cu o imensă bucurie, populaţia îşi manifesta spontan
dragostea sa faţă de ostaşii eliberatori români şi sovietici. Mai mult, ne-au ajutat
direct, în luptă, pentru a-i alunga cit mai repede pe cotropitori. Ţin minte că în
după-amiaza zilei de 15 octombrie ne aflam cu dispozitivul în faţa crestelor munţilor Meseş. Ştiam prea bine că munţii reprezintă un obstacol greu de depăşit, că
înălţimile nu se pot cuceri decit prin mari eforturi. Situaţia era cu atit mai dificilă cu cit inamicul ţinea sub tir intens punctele obligatorii de trecere, ·cu dt
subunităţile de geniu inamice aruncaseră în aer podurile şi podeţele, iar infanteriştii ţeseau în faţa noastră o reţea periculoasă de foc. Călare pe şoseaua care .5erpUia atacau unităţile Diviziei de gardă 4 sovietică, iar divizia noastră îşi croia
drum în flancul drept al acesteia. Misiunea noastră era să ne infiltrăm cu un
regiment printre unităţile inamice aflate în apărare, pentru a cădea în spatele lor
şi a uşura astfel acţiunea unităţilor sovietice care atacau pe direcţia principală.
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repetate tatonări, cercetaşii ne-au ajutat să găsim un drum nesupravegheat
de inamic, prin pădurea care ducea spre o aşezare răzleaţă de munte. Zona se
afla sub controlul artileriei inamice, dar tragerile acestuia nu erau chiar aşa precise. Locotenentul Cristea V. Cristea, un inimos ofiţer de stat major, a plecat în
recunoaştere la grupul de case răzleţe şi de acolo s-a întors cu doi săteni. Erau
foarte bucuroşi că ne pot da informaţii preţioase despre inamic şi că li se oferă
posibilitatea de a ne scoate in spatele frontului pe drumuri as.cunse, numai de ei
ştiute. Cu ei am stabilit potecile pe care ne strecurăm noaptea, fără a fi descoperiţi
de hitlerişti, pentru a ieşi la marginea de est a Zalăului, la triaj.
In primele ore ale serii am aşteptat să ne sosească din urmă hrana pe ziua
.aceea (se lua doar o dată :!ia 24 ore-noaptea), iar în jurul orei 21,00 am început
urcuşul muntelui cu o companie de avangardă. Cu elementele cele mai înaintate
a mers unul din săteni, iar celălalt cu mine, puţin mai în spate. Batalioanele după
noi. Ajunşi în creastă, pe la orele 2 noaptea, am dat repaus avangărzii pentru a
aştepta să ne ajungă din urmă grosul coloanei, iar
pe Ila ora ·3 am început
coborîrea. Aproape de zorii zilei, ne •găseam în grădinile de la marginea
de est a oraşului Zalău. Pe uliţe nici ţipenie de om. Doar pe şoseaua care cobora
din munţi, se auzeau zgomote de lupte, explozii, răpăit de arme, iar. în centrul
oraşului, zumzet de motoare. Cum limita sectoarelor de divizie dintre noi şi unităţile sovietice treceau pe la marginea oraşului, ne-am îndreptat atenţia spre triajul gării. Hitleriştii manevrau grăbiţi vagoanele şi le încărcau cu materiale de
război din magazia gării. I-am atacat prin surprindere. A avut loc un schimb
violent de focuri, dteva vagoane au fost cuprinse de flăcări, dar celelalte au fost
capturate intacte. Hitleriştii rămaşi în viaţă s-au predat. Incendiul din triaj a fost,
pentru unităţile sovietice, un semn. El marca prezenţa noastră în spatele trupelor
fasciste şi diminuarea capacităţii lor de rezistenţă·. Intre timp pe drumul deschis de
Regimentul 18 s-a înfiltrat întreaga brigadă de infanterie ... Satisfăcuţi că ne-am
îndeplinit misiunea şi că în noaptea aceea nu am avut nici un fel de pierderi,
i-am căutat pe cei doi săteni, să le mulţumim, dar ei, după ce participaseră şi la
luptele din triajul gării se întorseseră acasă, în munţii care acum respirau liberi"128.
Cei doi ţărani din Stina au fost găsiţi după 32 de ani de la evenimentele
relatate de generalul-maior Emil Ionescu, de către profesorul din Zalău, Gheorghe
Perneşiu, (maior, în rezervă), el însuşi veteran
al războiului antifascist, care în
1976 notează: „Cei doi ţărani de care se aminteşte în material, au fost verificaţi
de noi la domiciliu în satul Stina şi care sînt:
1. Opriş Ioan a lui Tilica din satul Stîna, grupul de case numit «Druia», în
prezent decedat şi atunci avea 50 de ani.
2. Al doilea, cel nominalizat şi în scrisoare, se numeşte Ciulea Gavrilă din
·satul Stîna, sectorul -«Druia», nr. casei 138, atunci avea 31 de ani, aflat şi în prezent în viaţă, e pensionar minier şi lucrează la reparat maşini la C.A.P.".
Gavrilă Ciulea, născut la 27 decembrie 1913, declară că „în anul 1944 am fost
acasă, întors de pe front, şi cu apropierea frontului primarul satului Paşca Petre,
m-au convocat la casa satului unde erau jandarmi unguri să mă trimită la trane5ee. De acuma frontul nu era departe, am fost convocat prin Ungrăşan Alexandru
(care) era «levente» şi dacă am aflat că de ce este vorba am fugit la pădure
împreună cu un nepot, Opriş Victor. Ne-am băgat în pădurea zisă «La iepure»
unde acolo se găsea în pădure toate rudele primarului, zis -«chiaburii»; eu nu
m-am oprit acolo, de m-am dus şi am trecut (de locul) zis -«Vojicul druii». Intre
timp au apărut nişte avioane nemţeşti, zis «Ştiuca» unde au tras după mine cu
armament şi am ajuns Ia locuii" zis -«Sub Piatra..., unde m-am întîlnit cu Opriş
Trăian şi aşa că eu am stat tot pe la pădure pînă ce s-au apropiat frontul, atunci
m-am retras la casa izolată zis «Din druie,.. unde locuieşte Opriş Gavrilă, la nr.
229. Cu retragerea maghiarilor au trecut pe acolo unde au vrut (unul) să mă
puşte şi am av'ut noroc cu altul că i-au spus ... te had beket» şi
aşa
am scăpat.
Maghiarii au fost goniţi dinapoi şi aşa că s-a făcut seară pe la ora 21,00, numai
văll că apare un soldat; unde strigă la poartă! «Halo, la casa asta este vreun om?».
12e Apărarea

Patriei, anul XXX, nr. 41. Hl74, p. 9.
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Eu cînd l-am auzit l-am întrebat că: -«Cine eşti matale?». El a zis: ... un osta.ş
român ... , şi atunci l-am chemat în casă şi prima dată l-am întrebat că nu i foame,
i-am dat ceva să mănînce şi l-am întrebat că ce ar dori. Soldatul mi-a spus că
l-a trimis dl. ·căpitan dacă găseşte vreun om pe aici. «Să faci bine să vii cu noi
aici în sus, la 500 de metri». «Bine, i-am spus, vin>+. Şi să vezi că era o companie
de români; mă duc aşa pe întuneric, Căpitanul cum mă vede îmi spune: ... Moşule,
aş avea o rugăminte la dumneata; să faci bine să ne conduci pînă la gara din
Zalău, dar aici peste pădurile astea», şi eu mi-am dat seama că ce am de făcut.
Tocmai atunci bătea cu ... catiuşa» sovietică de pe şoseaua Cluj pe lingă ... Popasul
romanilor ... , m-am luat peste locul zis ... oruia..., peste vîrful lui tot prin păduri pină
am ajuns (la locul) zis ;«Horlău». Am luat-o în direcţia spitalului din Zalău, unde
cînd ne-am apropiat de spital, eu şi trei cătane am căutat nişte găuri ca să putem
pătrunde ca să putem cerceta dacă cumva armata fascistă este pe acolo, şi am
reuşit de nu au fost, şi prima dată eu şi cu aceşti 3 soldaţi am cercetat dacă în
gară ar mai fi ceva fascişti, după UC'PPa în spatele spitalului au venit toată C'Ompani..a, au ocupat gara Zalău, unde în gară cruu nişte vagoane arzîncl C'Um au fost
încărcate cu lină de oi şi eu văzînd că am ajuns la gară m-am gîndit că eu mă
retrag înapoi, aşa că nu am zis către nimeni nimic, m-am luat şi am venit acasă
că deja ieşeau zorile zilei, şi că v-aş putea arăta ca martori, dar numai femei, pe
Opriş Valeria şi pe Opriş Victoria, care acestea locuiesc şi azi tot acolo, izolat şi
aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez şi să mă scuzaţi de scris
fiindcă eu am făcut şcoala la alfabet(izare) în regimul acesta şi vom aupta pentru
pace
Am uitat să menţionez că am trecut pe la ... Groapa cu spoială>+ cnre se află
fn muchea muntelui zis ... Druia».
Printre cei ascunşi în octombrie 1944 la locul numit „Druia" se mai aflau:
Băican Vasile, Zalău, str. Kossuth, nr. 67, Ghiran Dumitru, Zalău, str. Olarilor, nr.
22, Trif Isaia, Zalău, str. Republicii, nr. 37, Opriş Victor, din Stîna, care s-a înrolat voluntar în armata română, Opriş Trăian, Zalău, str. Cloşca, nr. 3, Opriş
Remus din Stîna, Trif Ioan din Stîna.
Cărturarul şi sfătuitorul întregului sat, a fost Opriş Florian, bătrinul luptător
din primul război mond~al, ce vorbea 7 şapte limbi" 129.
In aceaşi zi de 15 octombrie 1944, ţăranul Ioan Moldovan din satul Lupoaia,
comuna Creaca a făcut prizonieri un număr de peste 10 soldaţi horthyşti, alungind alţii de la un post de observaţie şi transmisiuni aşezat pe un virf de deal
numit «Dilmă», deasupra ... Pietrii Bortoasă», de unde se vedea tot şesul de pe
Valea Agrişului, de la Chichişa şi pînă la Creaca. Unul din martorii evenimentului, învăţătorul Ilarie Fărcaş din Fetindia îşi aminteşte că în ziua de vineri,
13 octombrie „un bătrîn din satul Jac veni la mama cu sacul în spate că la intrarea în Jac o santinelă de neamţ nu-l lasă să meargă acasă de la moara din
Brusturi. Mama îmi dă o buqată de pîine şi slănină şi mă trimite cu bătrînul la
Jac să vorbesc cu soldatul neamţ să-l lase să plece acasă. (Eram elev la liceul
cu limbă de predare română la Cluj şi în timpul ocupaţiei învăţasem puţină
germană).

Ajuns cu bătrînul în faţa soldatului constat că soldatul santinelă era maghiar
nu neamţ. Ii dau pîinea şi slănina şi îi spun ungureşte să lase pe bătrîn să
plece acasă în Jac că a fost la moară.
ln timp ce mai schimb cîteva vorbe cu santinela observ că prin porumb, pe
coasta Jacului, pe partea stingă a şoselei de la Jac la Creaca ostaşi maghiari răz
leţi lucrează ceva. Nu înţelegeam ce şi nici nu mi-am pus problema. La santinelii
veni un gradat maghiar şi-l certă de ce mă lasă să privesc. Mi-am dat seama
numai după terminarea luptelor cînd terenul a rămas minat şi au murit mulţi
civili ca: Bercean Ioan din Brusturi, doi ţărani din Creaca, un cetăţean de la
Leuca. Atunci am înţeles că ungurii minau terenul şi pregăteau o ambuscadă
românilor. Fasciştii minaseră un cordon lat de circa 100-150 m. de la Romita
şi pînă la Creaca. Se pregăteau ca să oprească trupele române şi sovietice pe
şi

129 Comitetul judeţean Sălaj al veteranilor din
dosar 1, filele 46-50 (în continuare C.J.S.V.R.A.).
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versantul dinspre Valea Agrijului, a muntelui Meseş ca să poată jefui Zalău! şi
Jiboul.
O duminică din octombrie (15 octombrie 1944). Sătenii din satul Brusturi erau
ascunşi prin păduri care pe unde putea. Cînd se lăsă seara circa 5-7 călăreţi
români intră în sat în recunoaştere. Pleacă grăbiţi spre Lupoaia, dar după două
ore se reîntorc spunînd că la Lupoaia sau Creaca au fost atacaţi de fascişti cu
arme.
Luni ... armata română a intrat în sat ... Fără să ştie părinţii care nu mă
lăsau, cobor în sat să văd armata victorioasă. Cînd ajung în sat ostaşii români
mergeau spre Lupoaia., dar în acel moment cîteva mitraliere fasciste au deschis
focul asupra satului ... Atunci eu iau direcţia pădure, spre «Piatra Bortoasă„ să
mă ascund. Fiindu-mi frică că «Piatra Bortoasă„ are deschiderea spre inamic mă
hotărăsc să fug unde erau ascuns jumătate satul, în «Mina de piatră din miază
noapte». Cînd ajung în vîrful dealului. numit -«Dîlmă» deasupra «Pietrii Bortoasă», doi ostaşi maghiari stăteau lingă un aparat în !formă de radio, dar ceva
mai mare. Cînd mă observă, unul din ei strigă la mine şi eu schimb direcţia şi
ajung la .punctul numit -«Miază-noapte de la Mina de piatră». Spun unor săteni că
în vîrful Dîlmii sînt doi soldaţi unguri care ascultă un radio.
La 10-15 minute prin «l\liază-noapte», în jos spre mină coboară un grup de
soldaţi unguri. Cînd îi vede, curajosul ţăran Moldovan Ioan din Lupoaia zice:
""Aştia trebuie dezarmaţi, aici în spatele românilor pot face mare prăpăd». Unii
din Brusturi şovăie. El pune mina pe o furcă şi fără să aştepte aprobarea celorlalţi se îndreaptă spre duşmani, dar se preface că merge în altă parte. Este urmat
de alţi ţărani din satul Brusturi: Moldovan Teodor din Brusturi (decedat) şi parcă
şi fratele său Moldovan Lazăr tot din Brusturi care trăieşte. Au mai fost şi alţi
ţărani al căror nume nu-l ştiu.
Moldovan Ioan din Lupoaia în frunte, cu furca în mină, strigă, strigă, cînd
se apropie de un gradat ce venea în frunte, se repede la el, cu dreapta prinde
arma, cu stinga ameninţă cu furca. Acesta, neaşteptindu-se la aşa ceva, ridică
miinile în sus. Ceilalţi cetăţeni sar la ceilalţi duşmani care văzînd gestul comandantului Iasă armele lor şi ridică mîinile sus.
Prizonierii au fost duşi în faţa ... Minei de piatră» unde era jumătate din satul
Brusturi.
La vreo 15 minute, de pe culmea de deal din apropiere se auzi: --Jos armele,
mîinile sus». Pe poziţie de tragere erau ostaşi români care observaseră pe duşmani.
Curajosul Moldovan Ioan din Lupoaia şi ceilalţi săteni români ridică armele
în sus strigînd: «Haideţi românilor că i-am dezarmat! ....
Românii s-au sculat de pe poziţie, s-au apropiat, au mai controlat odată pe
prizonieri prin buzunare şi haine.
Mă apropii de un ostaş român, ce părea a fi comandant şi spun că în vîrful
Dilmii mai sînt doi ostaşi maghiari, lîngă un aparat. Mă cheamă cu ei să le arăt
unde. După ce înconjoară locul .şi se apropie de punctul respectiv constată că
aparatul a fost părăsit şi s-au luat ceva piese de la el.
Comandantul mai exclamă: «Straşnic punct de observaţie, dt" aici vedeau
toată valea asta„. Cei doi ostaşi horthyşti văzînd sau auzind că civilii au sărit
la ai lor şi i-au dezarmat, s-au înfricoşat şi au fugit"IJO.
Eroul principal al acestei acţiuni, Ioan Moldovan, născut la 13 martie 1912,
domiciliat în satul Lupoaia, nr. 16, comuna Creaca, judeţul Sălaj, în 1976, într-o
declaraţie oficială, aducea noi amănunte şi completări importante: „Era în toamna
anului 1944, duminică, 15 octombrie, î:r:i. jurul orei 18,00.
Er.am refugiaţi într-o mină părăsită ii.a Brusturi în locul zis «Piatra Bortoasă», împreună cu familia şi cîteva familii din satul Brusturi.
De la adăpost am observat că în apropiere erau camuflate două grupuri inamice horthyste înarmate cu un tun mic, grenade şi arme automate. Pe urmă a
descoperit pe deal un grup de nemţi cu post telefonic. Spre apusul soarelui ei
erau instalaţi şi aşteptau, după cum am observat, trupele române care şi-au făcut
apariţia mai tîrziu.
Eu, împreună cu trei cetăţeni pe nume Ianchiş Iulian, Moldovan
Teodor
şi Vinţi Ioan · observînd pericolul pe care îl prezentau grupurile horthyste ne-am
130
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Idem, filele, 112-115.
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hotărit sa mcercăm să-i dezarmăm. Profitînd de faptul că unul dintre noi ştia
ungureşte, el s-a apropiat, vorbind ungureşte, noi l-am urmat şi le-am oferit ţigări.
,In momentul cind au lăsat armele jos pentru a lua ţigările eu am pus mina

pe armă şi am ordonat: «Jos armele». Atunci toţi tovarăşii mei au pus mina pe
arme. Am luat toată muniţia care era alcătuită din armele Z.B., grenade, cartuşe,
tun şi proiectile.
Erau în număr de şase, i-am dus la adăpostul nostru şi imediat au sosit
trupele române.
Am mers în faţa lor spunîndu-le că imediat în apropiere sînt instalate încă un
grup de horthyşti şi unul de nemţi iar noi avem şase prizonieri şi armament.
Trupele române i-au luat pe prizonieri, au reuşit să-i prindă pe ceilalţi din
grupurile aflate în apropiere şi i-au dus înspre comuna Bălan şi Gâlpîia.
Dimineaţa, trupele române au reuşit să elibereze, după o luptă de o noapte
satul Lupoaia, inaintînd spre Creaca, Brebi şi Zalău.
In aceea noapte, eu împrrună cu cîţiva cetăţeni din Lupoaia am încărcat
carele cu muniţii şi am plecat în urma frontului pînă la Hereclean, judeţul Sălaj.
In focul :luptei de eliberare a satului Lupoaiia au căzut cinci eroi care sînt
îngropaţi în cimitirul bisericii clin Lupoaia, dintre care unul este sublocotenentul
Vinga Carol.
. Notez că am participat pe front în zona Bixad-Satu Mare, ca trupe de sa-·
crificiu, pînă la alungarea din ţară a fasciştilor"lat.
Un alt martor al evenimentelor din acele zile, Isaia Trif din Stîna îşi aminteşte c;1 „în dimineaţa zilei .de 16 octombrie 1944 au sosit la marginea satului
trupele de eliberare, moment de mare bucurie pentru locuitorii satului. Eram
acasă cu părinţii şi fratele cel mic, Trif Ioan care la data de 13 octombrie 1944 a
sosit acasă fugit de la săpat tranşee în nordul ţării, fiindcă era dus cu premilitarii
(„levente").
. In virful Meseşului era un observator, chiar în locul unde există şi azi, de
unde militarii maghiari au observat că trupele de eliberare au intrat în sat. Atunci,
din capătul oraşului Zalău, mai bine zis din locul unde era oboru[ de vite (pe
strada Republicii), unde erau instalate nişte obuziere, au început tragerea. Cînd
am auzit şuieratul proiectilelor peste vîrful casei, am ieşit din casă, am observat
că exploziile şi proiectilele se apropie de sat, am dat drumul vitelor clin grajd,
şi am fugit peste nişte grădini la capătul ieărora era o ripă unde m-am întîlnit cu
părinţii, fratele şi mai mulţi cetăţeni. Acolo au ajuns trupele române printre care
era şi un pluton de militari avînd aruncătoare de branduri. Le-am dat indicaţii
să tragă spre observator. După scurt timp am observat din nişte pomi cum observatorul s-a dărîmat iar din acel moment nu au mai tras peste sat obuze. După ce
s-a înserat am mers acasă cu părinţii, am· văzut că grădina era plină cu căruţe
cu cai, adică erau ostaşi sovietici. Am intrat în casă, am găsit un căpitan sovietic
şi l-am servit cu cină. Acest ofiţer s-a dus la vecini, a mai invitat la cină nişte
ofiţeri pentru că în case-le din vecini nu era nimeni (... ). Au fost foarte mulţumiţi
de felul cum i-am tratat. In timpul nopţii cu fratele mţ?U am plecat prin grădini
unde am găsit varză, am dus la cazan să facă mîncare pentru soldaţi.
Dimineaţa, înainte de a se face ziuă s-a primit ordin ca armata să înainteze
fiindcă oraşul era deja eliberat. Eu am mers cu acel ofiţer pînă am ieşit cu că
ruţele la şosea, adică la «Popasul romanilor», de unde ne-am despărţit. Cînd a
ieşit din casă le-a mulţumit părinţilor mei de felul cum i-a primit şi tratat.
A fost o mare bucurie cînd am văzut că Meseşul a fost trecut de trupele române şi că oraşul Zalău, a fost eliberat fără multă jertfă, aceasta şi datorită sprijinului dat de către cetăţenii care cunoşteau bine potecHe pe unde se poate înainta
mai bine şi mai uşor"ta2.
După eliberarea Zallăului, ostaşii Regimentului 18 infanterie avea m1srnnea
principală de a înainta spre Carei. In drumul lor, au întimpinat dîrze rezistenţe
fasciste in zona Chieşd şi la trecerea peste Valea Crasnei.
Documentele militare au consemnat faptele de arme deosebite ale ţăranului
sălăjean Gheorghe Dragoş (n. 25 mai 1904-m. 13 mai 1954, Chieşd), în timpul luptelor din zona Chieşd. Trăind sub ocupaţia horthystă timp de patru ani, Gheorghe

m Idem, fila 136.
Idem, fila 49.
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Dragoş,

la fel ca ceilalţi români oprimaţi, aştepta cu nerăbdare .sosirea trupelor
eliberatoare. La data de 19 octombrie 1944, în preajma localităţii sale natale,
Chieşd (plasa Supuru de Jos) au apărut primele subunităţi ale Regimentului 90
infanterie. Trupele horthyste organizaseră în sat o puternică rezistenţă pentru a
întîrzia pe cit posibil înaintarea ostaşilor români şi pentru a-şi asigura propria
retragere. Un mare grup de civili din Chieşd, în frunte cu Gheorghe Dragoş, purtind în suflet ura adincă faţă de ocupanţi au organizat sprijinirea militară a trupelor române eliberatoare. Gheorghe Dragoş, om hotărît, curajos, om al acţiunii,
patriot înflăcărat, a pUs mina pe o puşcă mitralieră şi a rămas pe poziţie în rînd
cu ostaşii români. După luptă, a furnizat trupelor române linformaţii preţioase în
legătură cu direcţiile pe care s-au retras horthyştii 133 .
La 20 octombrie 1944 se dă publicităţii Comunicatul special al Marelui Stat
Major asupra desfăşurării operaţii.ilor militare în ZOilla Satu Mare - Carei: „11rupele române, luptind în strînsă legătură cu cele sovietice, au continuat luptele de
dezrobire a Transilvaniei, reuşind să treacă peste Munţii Făget, ultima barieră
din zona oraşelor de frontieră Satu Mare şi Carei.
Au fost ocupate numeroase localităţi, printre care: Sighetu! Silvaniei, Corni,
Băiţa, ,Hodişa, Poiana Codrului, Bîrsăul, Fărcaşa, Buzeşti, Lăpuşul, Medieşul de
Pădure, Baia Mare, Finteuşul, Sărmăşag, Medieş, Bicău, Borleşti, Ardusat.
Avangărzile noastre in plină înaintare se găsesc numai la ciţiva kilometri
de oraşele Satu Mare şi Carei".
Istrate Ştefan din Zalău, fost ofiţer activ în Batalionul 10 vinători de munte,
Divizia II-a munte, refăcînd drumul de luptă al unităţii sale aminteşte că „o
parte dm ostaşii care erau încadraţi în trupele maghiare şi care erau din Ardeal
au început să se predea trupelor româneşti ştiind prea bine că aici s-au născut
şi că aici vor trăi. La fel au făcut ~i unii ostaşi de origine maghiară, care erau
născuţi, crescuţi în Ardeal (... ).
Batalionul 10 vînători de munte a fost încadrat şi cu o serie de ostaşi refugiaţi din teritoriul cedat care au luptat cu toată dragostea lor pentru t>liberarea
A:rdealuhti, unii dintre ei dindu-şi şi viaţa, alţii rămînînd inVlalizi, iar alţii s-au
întors acasă aşa cum au plecat".
25 octombrie 1944, ora 7.
,,sergentul Constantin Crăciun scoate de sub manta, ue Ungă inimă tricolorul pe care ostaşii din grupa lui îl poartă în luptă. Se apropie de centrul pieţ~i.
Dintr„un subsol o rafală de armă automată. Militarii nu dau înapoi. Tricolorul
trece prin gloanţe, fluturind în vîntul de octombrie. Sergentul Crăciun Constantin,
fruntaşul Vulpe Alexandru şi soldatul Neguloiu Alexandru apără cu trupul lor
drapelul patriei. Au ajuns. Inalţă în centrul pieţii drapelul românesc la hotarele
de veci ale ţării ... "1 34 • Comandantul Armatei a 4-a adresează următoarea telegramă la Bucureşti Consiliului de Miniştri: „In momentul cinel trupele Armatei a
4-a române au cucerit prin lupte grele frontiera de nord-vest a României, eliberînd pentru vecie ultimul colţ robit al pămintului românesc, împărtăşim guvernului ţării bucuria şi mîndria acestui fapt de arme menit să asigure unitatea
şi libertatea patriei"135.
Unul din mulţii sălăjeni înrolaţi în armata română eliberatoare, sergentul
T. R. Augustin Munteanu din Zalău, luptător în Grupul 18 cercetare din Divizia 118
infanteriP, grup comandat de căpitanul de cavalerie Dumitru Cristorianu, reconstituind acţiunile de luptă de la Adalin-Dragu-Hida-Unguraş-Chichişa-Stina
Ortelec-Crişeni-Şamşud-Chieşd-Ser-Bogdand
apoi Zalău-Recea-Vîrşolţ-Bă
dăcin-Şimleul
Silvaniei-Siciu-Guruslău-Dioşod-Coşei-Archiud-Mocirla-Săr
măşag-Derşida-Bobota-Săcăşeni-Tăşnad-Supuru de Sus-Chegea, relatează că

la 22 octombrie grupul a fost îndreptat spre Carei prin Tiream undP, la 24 octombrie grupul cantonează, ca rezervă, cu misiunea ca după respingerea inamicuhii~
să depăşească linia infanteriei pe direcţia Foieni-Urziceni-Vallaj-Feherkut
drumu: care străbate pădurea Pusztaterem, către N. V. Ujhaz.

reşti,

133 Bărbaţi ai datoriei. 23 August 1944 1985, p. 121.
13 • România liberă, 17 august 1979.
135 23 August 1944. Documente, II, p. 832.
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,.,La 25 octombrie - notează Augustin Munteanu - grupul reia mişcareâ
contactul cu inamicull, pe direcţia Tiream-Ferma Clara-sud-vest-CareiFoit?n!-Frziceni.
Patrula comandată de subsemnatul înaintează şi, la ora 11,00, depăşeşte bornele de hotar ale vechii firontiere dintre România şi Ungaria. Se continuă înaintarea pe direcţia Vâllaj-Pusztaterem. Patrula pătrunde în dispozitivul orupat de
'inamic şi la ora 15,50 este oprită cu· foc de arme automate şi aruncătoare ·de pe
liziera Csonkâstanya. Ne oprim la teren, rămînînd în conta.ct cu adversarul. La
scurt timp sosesc în zonă şi unităţi de infanterie ale Diviziei 18.
ln timpul acesta, unităţile române eliberează Careiul, prin· lupte deosebit de
crîncene.
·
Cînd am depăşit vechea frontieră dintre România şi Ungaria, cu toţii am
sărutat pămîntul scump al patriei, după care ne-am avintat în urmărirea inamicului".
Comunicatul special al Marelui Stat Major român din 25 octombrie 1944 scria:
„In Transilvania de nord-est trupele române de sub comanda generalului de corp
de armată Avramescu Gheorghe, în strînsă legătură cu cele sovietice, au ocupat
oraşele Carei .şi Satu Mare, după care au depăşit frontiera româno-maghiară,
dezrobind astfel întreaga Transilvanie (... ).
Ajunse azi pe frontiera din 1940, diviziile noastre sînt gata de un nou· efort
şi noi jertfe pentru consfinţirea defiI)itivă a drepturilor noastre prin luptă alături
de marii noştri aliaţi, pînă la înfrîngerea totală a forţelor germano-maghiare" 136 •
Ordinul general nr. 77 emis la 26 octombrie 1944 de Ministrul de război ·al
României, generalul de corp de armată Mihail Racoviţă, consemna, printre altele:
„O graniţă blestemată trasată din ură şi răzbunare a despărţit timp de 4 ani
părinţi de copii şi fraţii de fraţi.
.
Lanţurile robiei au fost rupte, graniţa fictivă şi odioasă a fost trecută într-un iureş de nebiruitele Armate Roşii şi de vitezele noastre batalioane (... ).
Răzbunătoru! strigăt strămoşesc. de la Poro!issum, de la Moigrad. şi Napoca
înfrăţit cu strigătul nostru de biruinţă, străbate azi văzduhul (... ).
Uniţi în luptă şi jertfă am reîmplinit drepturile noastre de viaţă în Ardeal.
Fiecare ostaş, fiecare român şi mai ales toţi cei scăpaţi de sub împilarea
maghiară, datorăm armatei sovietice pentru ajutorul ce ni .l-a dat şi pentru jertfele
făcute, slavă de recunoştinţă şi nepieritoare aducere aminte pentru cei ce au murit,
liberîndu-ne fraţiL
·
Sus fruntea ostaşi!
Reculeşi după izbinda atît de dorită şi aşteptată, treceţi la luptă camaradetească cu încredere şi bărbăţie pentru zdrobirea definitivă· a · duşmanului de
veacuri"137.
Organul Partidului Comunist Român, „Scinteia", într-un articol publicat la·
27 octombrie 1944, scria: „Ne amintim zilele cernite din toamna lui 1940, cînd
eîţiva trădători au semnat Dictatul de la Viena şi au dispus samavolnic de soarta
popoarelor român şi maghiar (... ).
Robirea Ardealului în 1940 a dus la robirea României (... ).
Eliberarea României în 1944 a dus la eliberarea Ardealului (... ).
Dar războiul nu s-a terminat.
Trebuie să :luptăm mai departe, să nimicim în birlogul său fiara hitleristă,
să nimicim din rădăcină imperialismul german şi uneltele sale criminale maghiare,
de felul lui Szâlasi.
lnainte, spre Budapesta şi Berlin!
Să piară asasinii popoarelor, jefuitorii hitlerişti!
Ardealul dezrobit să fie pe veci liber, iar întreaga Românie - eliberată de
sub jugul nazist şi de năpîrcile legionare dinăuntru - să devină realmente democratic"138.
eăutînd

us Idem, p. 831-832.
1a1

Idem, p. 833-834.

us Scînteia,

Bucureşti,

27 octombrie 1944.
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Populaţia Sălajului, cel mai greu încercată de către ocupanţii. horthyşti, a trăit din plin bucuria eliberării mult aşteptate. O eliberare plă
tită foarte scun.)p prin mii de jertfe omeneşti (copii, femei, bărbaţi, tineri
şi bătrîni), prin durere şi jale, neajunsuri şi împilări, batjocoriri de tot

felul, umilinţe. Infruntînd teroarea, regimul de oprimare şi deznaţiona
lizare instituit de ocupanţii horthyşti, rezistenţa antifascistă, antihorthystă a populaţiei sălăjene, prin gaima-i :largă de exprimare: de la formele de rezistenţă economică, oulturală, spiTituală, naţionall.-revoluţiona
ră pînă la lupta cu arma în ,mînă, şi-a avut, fără îndoială, partea ei de
contribuţie la alungarea cotropitorilor horthysto-hitlerişti, la eliberarea
întregului rt:eritoriu al ţă-rii ·Şi :reintegna·rea nord-vestului Transi[vainiei în
hotarele fireşti ale României.
GHEORGHE I. BODEA

DATEN UBER DIE NATIONAL-REVOLUTIONAREN, ANTDIORTHYSTISCHE
BEWEGUNG IN DEM KREIS SALAJ. 1940-1944
(Zusammen fassung)
Dus vorliegende Studium welches eine weniger untersuchte Thematic cler
Geschichtsschreibungs anschneidet, beruht auf einer weitlăufigen, unfangreichen Dokumentation aus inlăndischen wie auch weitlăndischen Archiven.
Dieselbe stiltzt sich sich auf geschichtliche Forschungen ilber die antifaschistische
Widerstandsbewegung im nord-westlichen Teile Rumănieils, welcher auf Grund
des "'lheilvollen Wiener Diktats von August 1940 der faschistisch- hortystischen
Okkupation unterworfen war.
Unser Studium schleust in der Kreislauf der historischen Forschung unverufentliche Dokumente und neue Interpretationen bezilglich der Valenzen und
Ausdrucksformen des national- rev,olutionaren Kampfes auf dem Gebiete des heuligPn Distriktes Sălaj in der Zeit der horthystisch- hitleristischen Besetzung, des
Kampfes filr Befreiung des ganzeil Territoriums des Landes und der Wiederergănzung der natilrlichen Grenzen Rumaniens welche durch bewaffneten Kampf
unei blutigen Opfern in Oktober 1944 bewerkstelligt wurden.
rumănischen
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DOCUMENTE ALE COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE,
SECŢIA PENTRU TRANSILVANIA DESPRE POROLISSUM.
1922-1937.
Desăvîrşirea statului naţional unitar prin actul istoric de la 1 De:..
cembrie 1918 a constituit pentru poporul român cheia de boltă a unui
edificiu pentru a cărui fiinţare ,,au răposat şi moşii şi părinţii". Izbînda
aducea cu sine, deopotrivă, satisfacţie dar şi imense responsabilităţi în
toate resorturile vieţii politice, economice, sociale, culturale şi artistice.
La o distanţă de şapte decenii mărturiile documentare întăresc sentinţa potrivit căreia „la vremuri deosebite, oameni deosebiţi".
ln momente de formare a structurilor poilitico-sociaJe cu implicaţii
cvasiplanetare două erau imperativele cărora trebuia să le facă faţă România Mare: pe de o parte reconstrucţia ţării după un ·război pustiitor
şi integrarea noilor provincii în angrenajul statal, iar pe de altă parte,
bătălia diplomatică, desfăşurată în sensul recunoaşterii pe plan internaţional a ceea ce voinţa poporului înfăptuia deja: Unirea.
Şi trebuie să ne înclinăm cu respect în faţa memoriei celor care
în vîrtejul atîtor evenimente decisive au găsit răgazul necesar de a
trasa no1le coordonate ale vieţii spirituale româneşti. Edificatoare în
acest sens este noua Lege pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, organismul creat ad-hoc, Comisiunea Monumentelor Istonce, avînd, prin:tre ,alJJtele nneni.rea „să supravegheze !toate săpătUJriJ.e
şi căutările de monumente şi obiecte vechi, care nu vor putea fi făcute
fără aprobarea C.M.I.".
lnfiinţarea la încey1tul deceniului al treilea al secolului XX a patru secţiuni regionale ale Comisiunii Monumentelor Istorice, între care
cea din Transilvania va juca multă vreme un rol însemnat în conservarea şi restauriarea monuunenteloir, a avUlt urmări benefice pentru păsitra
rea şi valorificarea bunurilor de patrimoniu cultural.
Intrată în fondurile dbcumentare. ale Complexului judeţean de istorie Cluj, arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru
Transilvania (inventarierea şi studierea acestei arhive este în curs de
desfăşurare, acoperindu-se pînă în prezent "intervalul 1921-1937) include numeroase documente din care reies preocupările constante ale
acestui organism pentru conservarea sitului arheologic de la Porolissum,
colaborarea cu autoritatea de stat întru interzicerea săp~1turilor neautorizate şi recuperarea pieselor găsite întîmplător.
Notabil este faptul că încă din 1922, la vremea cînd secţiunea
pentru Transilvani·a a C.M.I. se afla în faza de organizare, în urma unei
sesizări primită de la A. Buday, a luat atitudine fermă împotriva unor
săpături neautoriziate, somînd prefectura judeţului Săil.aj" a dispune de
urgenţă ca orice săpă.turi să se sis.teze imediart:, OI'.donînd totodat.ă organelor Dv. de a ne înainta raport detaliat asupra celor întîmplate
acolo", ceea ce se şi împlineşte după cum reiese dintr-uri raport înain-

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

698

C. Dumitrescu

plăşii Jibou, întocmit la 10 iulie acean.
Numeroase sînt documentele cu privire la arendarea prin licitaţie
publică a terenului de 8 iugăre rezervat săpăturilor arheologice ca şi
adreseil.e, procesele verbale, cereT"ile adresate jandarmeriei locaJe de
secţia pentru Transilvania a C.M.I. pentru recuperarea unor inscripţii
rezultate în urma săpăturilor neautorizate efectuate de localnicii din
Jac şi pedepsirea vinovaţilor. Intr-un asemenea caz (în care este pomerut şi Iuliu Maniu, personaJ.itate poli;tică ilnf:luentă a vremii, în calitate
de cumpărărtior al unei pietre cu inscripţii, l.Sicoasă la iveală de doi ţărani
din Jac şi poate toomai de aceea autoritatea locală, încearcă să-i disculpe
pe făptaşi) răspunsul Comisiunii este prompt şi fără drept de apel: „Scuza oamenilor inculpaţi că au aflat întîmplător acel monument nu poate
fi acceptată deoarece Comisiunea noastră e informată că asemenea cău
tări de monumente vechi se face în mod voit cu scopul de a le vinde"
(28 ianuarie 1935).
Popularizarea Legii pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice prin trimiterea către şcoli, primării, prefecturi a unei broşuri care explica această lege, articolJ.ele din presă, investirea unor intelectuali inimoşi cu statutul de membru corespondent al C.M.I. şi nu
în ultimul rînd realizările concrete obţinute de secţia pentru Transilvania au reuşit să trezească treptat interesul opiniei publice pentru p<itrimoniul cultural, semnalîndu-se prin scrisori, rapoarte şi memorii starea precară a unor monumente, descoperirile întîmplătoare de tezaure
monetare, inscripţii şi a:lte piese arheologice, săpăturile neautorizate ale
„căutătorilor de comori", distrugerile de monumente în urma unor exploatări industriale şi agricole, lăudabilă fiind în acest context şi intenţia primăriei Moigrad care adresîndu-se Comisiunii în 13 ianuarie
1937 ţinea să precizeze că: „Intrucit cetatea Porolissum era aşezată în
hotarul comunei Moigrad, comuna Moigrad ţine de sfînt[1 datorinţă ca
să îngrijească, împodobească şi să păstreze toate urmele rămase".
Cercetarea în continuare a fondului arhivist al Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania va oferi cu siguranţă noi
date despre situaţia terenului rezervat monumentelor istorice la Porolissum.

tat Comisiunii de primpretorul
laşi

CONSTANTIN DUMITRESCU

Anexe:
1.

Dragă

domnule Daicoviciu

La Porolissum (in hotarul comunelor Moigrad şi Jac, plasa Jibou) un maior
Zalău face săpături cu soldaţii, răscolind pămîntul. Ar trebui scris de urgenţă, eventual telefonat prefectului din Zalău pentru a interzice cu orice preţ
aceste săpături deoarece pot cauza pagube iremediabile. In continuare să fie date
instrucţiuni jandarmeriei pentru a-i amenda pe ţăranii localnici care fac săpă

din

turi ilegale.
A. Buday
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2.

11 Iunie 1922
Suntem informaţi că pe teritoriul anticului oraş Porolissum, în hotarul comunelor Moigi;ad şi Jac, plasa Jibău, un ofiţer superior face săpături cu ajutorul
unor soldaţi fără de a avea aprobarea Comisiunii. Cum ruinele şi resturile de la
Porolissum sunt declarate şi considerate de monument istoric, avînd o deosebită
importanţă pentru istoria acestor ţinuturi în temeiul Legii pentru Conservarea
şi Res. Monum. Ist., din 1919 [M.O. No 82 din 29 Iulie 1919] avem onoare a Vă
ruga să binevoiţi a dispune de urgenţă ca orice săpături să se sisteze imediat
ordonînd totodată organelor Dv. de a ne înainta raport detailat asupra celor întirnplate acolo, arătind numele celor ce au făcut săpăturile pentru a putea proceda contra lor conform celor prevăzute în legea susmenţionată.
In acelaşi timp cu onoare Vă atragem atenţia asupra adresei noastre cu
no 66 din 8/IV a.c., rugindu-Vă din nou a lua toate măsurile de cuviinţă pentru
paza tuturor monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Dvoastră.
p. Preşedinte
Dr. E. Dăianu

Dsale Domnului Prefect al

Judeţului Sălaj, Zalău

Parchetul Tribunalului

3.

Zalău

Suntem informaţi că la ruinele oraşului antic Porolissum, în hotarul comunei Moigrad, un ofiţer face săpături neautorizate. In baza legii dispuneţi imediat
sistarea acelor săpături şi porniţi cercetarea în contra celor vinovaţi.
Corn. Mon. Ist.
prPşedinte Lapedatu
l'rimpretorul Plasei Jibău. No 686-1922. Domnule Prefect La ordinul Dvs. No 811-Hl22 din ,15 Iunie 1922 referitor la săpăturile 'făcute la
ruinele vechii cetăţi „Porolissum" am onoare a Vă comunica că după cum am
constatat - chestiunea săpăturilor se reduce la faptul că Regimentul 17 Vână
tori, în ziua de 3 iunie făcînd o excursiune în acest ţinut, mai mult poate din
exerciţiu în cîteva locuri a făcut nişte gropi mici, cari departe n-au însemnă
tatea săpăturilor sistematice şi nu contribuie cu nimic la devastarea ruinelor.
De altcum din ruinele cetăţii Porolissum nu mai există nimic la suprafaţă,
teritoriUl este arat şi semănat de ţărani de zeci de ani, cercetătorii ştiinţifici
vor avea de a face cu fundamentele colosale aflate sub sol, sunt bine scutite şi
rezistente prin pătura de pămînt ce le acopere.
Jibou, la 10 Iulie 1922. Hetco dr. primpretor. Ls.
Prefectul

judeţului Sălaj

4. No. 811-1922.
Către Comisiunea Monumentelor Istorice, Secţia Regională pentru Transilvania, Cluj, str. Gen. Gherescu, No. 2.
La No. 80-1922.
Am onoare a vă înainta raportul primpretorului Jibou referitor la săpătu
rile de la Moigrad.
Zalău, la 16 iulie 1922
Prefect. I. Domşa
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Domnule Prefect

5.

21 august 1922
La adresa Dv. cu no 811/1922, cu privire la săpăturile de la Porolissum, avem
onoare a Vă comunica că Comisiunea noastră a luat act de raportul dlui prim-.
pretor al plăşii Jibou. Nu poate, totuşi, să nu dea expresie mirării sale că auto- .
rităţile civile şi militare îngăduiesc exerciţii militare, împreunate cu săpături,.
tocmai pe acele locuri care sunt puse sub ocrotirea legii şi a căror atingere e.
absolut interzisă.
Vă rugăm, deci, să binevoiţi a dispune ca pe viitor nici un fel de săpătll'rr,.
fie ele de orice natură, neautorizate de Comisiunea noastră, să nu mai fie tolerate, iar cei ce ar călca dispoziţi~le legii să fie traşi la răspundere.
Preşedinte

Al. Lapedatu
Dsale Domnului prefect al

judeţului Sălaj, Zalău

Domnule Consilier

6.

14 noiembrie 1928
Alăturat avem onoare a vă înainta dosarul de arendare a terenului rezervat
ln hotarul comunei Jac pentru monumentele istorice rugindu-vă să binevoiţi a
cere aprobarea cuvenită.
Suprafaţa e de 8 iugăre însă din acestea 2 j. sînt săpături aşa că la platii
vin numai 6 iugăre.
Acestea s-au arendat prin bună învoială fiind timpul înaintat lui Faur ~i
mion şi soţii din comuna Jac cu preţul de 1800 lei plus toate impozitele. Pe viitor îl vom scoate din bună vreme la licitaţie.

Agr. Reg. V. Agârbiceanu
DSale domnului Consilier Agricol

Zălau

Proces Verbal
Azi la 8 Novembrie 1928
7.
Subsemnatul V. Agârbiceanu, agronom regional avînd' în vedere că la comuna Jac în localitatea numită Pomăt s-a rezervat 8 jug. pentru monumentele
istorice şi avînd în vedere timpul înaintat am procedat la arendarea acestei suprafeţe prin bună învoială lui Faur Simion şi soţii agricultori clin comuna Jac
cu preţul per jug. 300 lei plus toate impozitele către stat şi comună. Notăm că în
acestea 8 jugăre 2 sunt neproductive săpături aşa că vom plăti arenda numai pentru 6 jug suma totală de 1800 lei.
Dr:ept care am adresat prezentul proces verbal
Arendaşi

Agronom Reg.
Agârbiceanu

Simion Faur
Taloş Vasili
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Consilieratului Agricol, Jibău, jud. Sălaj.

8.

La adresa Dv. No. 78 din 9 Ian. a.c., cu privire la arendarea celor 8 jugăre
din hotarul comunei Jac, rezervate pentru săpături arheologice, avem onoare a
Vă face cunoscut că se aprobă această arendare dar pe viitor vă rugăm a face
licitaţia cuvenită.

(27 martie 1929)

Preşedinte

[Comisiunea Monumentelor Istorice,
Dr. E. Dăianu.

secţia

pentru Transilvania[
10 decembrie 1929

Consilieratul agricol al

9.

judeţului Sălaj către

Domnule

CMIT

Preşedinte

Avem onoare a vă înainta alăturat un dosar ce cuprinde acte justificative de
arendare la licitaţie publică pe anul 1930 a terenului rezervat pentru monumente
istorice în suprafaţă de 8 jug. din comuna Jac.
Rugindu-vă să binevoiţi a aproba această arendare in favorul lui Pastor
Dioniziu din susnumita comună care a oferit suma de lei 3838 pentru întreaga
suprafaţă plus impozitele către stat şi comună.
Consilier agricol

Proces Verbal

10.

dresat în comuna Jac la 17 august 1929 cu ocaziunea arendării prin licitaţie publică a terenului de 8 jug., rezervat în localitatea numită Pomăt pentru monumentele istorice.
Se constată că ziua pentru arendare prin licitaţie publică a terenului de
mai sus din partea Regiunii agricole a fost adusă la cunoştinţa Primăriei cu
adresa No 483/929, aducîndu-se la cunoştinţă locuitorilor din partea domnului
primar prin strigare din deal. Amatori la licitarea acestui teren s-au prezentat
următorii: Pastor Dionisiu, Cocian Gavrilă, Epuran Vasilică, Pastor Rudolf, Epuran Andraş, Pripon Ţilică, Lupoian Ţilică, Taloş Ioan (loşca), Gălăţean
Ioan,
Epuran Găvrilă, Goron Ilie, Lupoian Găvrilă, Rus Văsălică, Taloş Alexandru (în
dreptul fiecăruia sînt înscrise sumele oferite la licitaţie].
Preţul de strigare se stabileşte la lei 200 jugărul adecă în total lei 1600.
Licitaţia răm~ne valabillă după aprobarea ei de către Comisiia Monumentelor
Istorice.
Cel ce a promis mai mult este Pastor Dioniziu cu suma de lei 3838.
celor ce au participat la
ale primarului comunei]

[Urmează semnăturile
şi

11. Onor. Consilieratul Agricol al

licitaţie,

ale agronomului regional

judeţului Sălaj, Jibău

23 decembrie 1929.
Avem onoare a vă face cunoscut că în şedinţa sa din 21 decembriP a.c.,
Comisiunea Monumentelor Istorice din Cluj a aprobat arendarea la licitaţie a
terenului în suprafaţă de 8 jug., rezervat pentru săpături arheologice în hotarul
comunei Jac, în favoarea lui Pastor Dionisiu, cu suma de lei 3838 [treimiioptsutetreizecişiopt}.
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Proces verbal

12.

astăzi

la 16 aprilie 1932

Subsemnatul V. Agârbiceanu şeful regiunei agricole Jibău avînd în vedere
ord. no. 924 din 15 martie 1932 al Serviciului Agricol Zălau prin care ni se arată
că on. Comisia Monumentelor Istorice aprobă ca terenul rezervat acesteia în hotarul comunei Jac pe Porolissum să fie scos din nou în arendare prin licitaţie
publică.

ln ziua mai sus arătată deplasîndu-mă in comuna Jac în hotarul căreia se
acest teren însoţit de domnul primar al comunei şi de mai mulţi săteni am
cercetat şi la faţa locului acest teren constatîncl că în el 1 jug. e cuprins de spini
şi tufari şi de mai multe gropi ~i sf1pături cum s-au căutat mai multe obiecte
vechituri, se mai constată şi că în urma unei ierni mari pămîntul rămînind foarte apătos în unele locuri lăsîndu-se în jos.
ln urma celor constatate de noi la faţa Jocului se scot în licitaţie numai
7 jug., un jug. rămînînd necultivat achitîndu-se la timp numai 7 jug. şi nu opt.
Avînd în vedere situaţia şi calitatea terenului, mai departe starea financiară
şi economică de azi se fixează preţul de strigare la 100 lei per jug. plus impozitele către stat şi comună care încă fac la jug. 60 lei. ..
Comisia avînd în vedere că Mastan Gheorghe a oferit suma cea mai avantajoasă
adică 132 lei la jug., plus impozitele către stat şi comună se consideră de adjudecat iar timpul fiind înaintat i se dă terenul in primire pentru anul 1932.
află

Şeful

Arendaş

Primar
Mac Ion

reg. agricole
V. Ag.1:-biceanu

13. [Legiunea de Jandarmi Rurali
C:luj, 28 ianuarie 1935]

Sălaj

către

Gheorghe Mastan

Comisiunea Monumentelor Istorice

La adresa Dvs. nr. 479/1935
Am onoare a vă comunica că din cercetările intreprinse de organele noastre
în subordine, s-a constatat că locuitorul Taloş Andrei din comuna Jac cu ocazia
unei arături sau săpături pe locul propriu a găsit la suprafaţă una piatră pe care
se aflau săpate unele inscripţii.
După ridicare din acel loc, piatra in cauză a fost trimisă de aceşti locuitori
prin avocatul Fodoreanu din comuna Jibou domnului Maniu la Bădăcin în schimbul sumei de 800 lei.
Pentru înstrăinarea acestui obiect s-a dresat acte de dare în judecată contra celor în cauză, cari cu raportul nr. 19/1935 al postului de jandarmi Lupoaia
s-au înaintat Dvs.
Pentru a se evita astfel de înstrăinări s-a dat ordin postului de jandarmi de
mai sus care a adus la cunoştinţa locuitorilor ca pe viitor astfel de pietre sau
obiecte să se predea postului de jandarmi care la rîndul său să vă comunice Dvs
singuri în măsură de a hotărî.
Pentru acei ce nu vor respecta aceste dispoziţiuni am dispus să se dTeseze
acte contra lor şi care se vor înainta Dvs.

14. [Postul de jandarmi Lupoaia,
Cluj, 20 ianuarie 1935]

Am onoare
la piatra scoasă
na Jac, vîndută
reanu cu sumă

Sălaj

către

Comisiunea Monumentelor Istorice

a înainta anexat aci un proces verbal dresat de noi cu refeTire
de individul prevăzut în adresa către Legiunea Sălaj din comudomnului Iuliu Maniu din Bădăcin prin domnul advocat Fodode lei 800 şi care piatră a fost aflată cu ocazia muncii pămintu-
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lui pe locul lor propriu iar nu scoasă din păreţii şi nimeni în apropiere (?) Totodată vă rugăm a ne comunica dacă acest loc numit „Porolissum" este sau nu
prin Decret Regal declarat monument istoric pentru a ne conforma legii respective.

15. [Legiunea de Jandarmi

Sălaj,

Postul de jandarmi Lupoaia]

Proces Verbal nr. 1811935
Astăzi

ziua

nouăsprezece,

luna Ianuarie, anul 1935

Avînd în vedere ord. no. 2641935 înregistrat la No 18/1935 prin care ne trimite adresa no 479/1935 a Comisiunii Monumentelor Istorice din Cluj şi ne ordonă a face cercetări cu referire la informaţia dată de Mureş.an Florea din Jac
contra individului Taloş Andraş a Ilii, Tamaş Gavrilă a Sisichii şi Tamaş Ladislau toţi din comuna Jac care sunt bănuiţi că în toamna anului 1934 săpînd pc
locul lor propriu pentru a scoate piatră de casă au aflat una piatră cu ceva inscripţii pe ea şi pe care au adus-o şi vîndut la Bădăcini domnului Iuliu Maniu
pentru suma de lei 800 prin domnul advocat Fodoreanu din Zălau.
Bazat pe cele de mai sus ne-am transportat la faţa locului în comuna Jac
unde am invitat la oficiul Casei Comunale .părţile în cauză, unde faţă de martori
asistenţi am luat cazul în cercetare iar rezultatul este după cum urmează:
1) Informatorul: mă numesc Mureşan Florea a lui Macovei, român de ani 42, de
confesiune ortodoxă, de profesiune agricultor, căsătorit, icu şapte copii, de loc din
comuna Jac, judeţul Sălaj, asupra faptului declar următoarele:
Din informaţii am aflat că individul Taloş Andraş a lui Ilii, Tamaş Gavrilă
a Sisichii, ambii din comuna Jac, prin luna decembrie 1934 săpînd după ceva
piatră pentru casă pe locul ~or propriu unde au aflat una piatră, mărimea 1 m
lungime şi 0,50 m lăţime cu ceva inscripţie pe ea, au transportat-o cu căruţa individudui Tamaş Ladislau din Jac Ja Băclăcini Sălaj, unde au vîndut-o domnului
Iuliu Maniu, fost preşedinte de Min'iştri, prin domnul advocat Fodoreanu, fost dPputat din Zalău, pentru suma de lei 800 şi despre icare eu deşi am fost ca supraveghetor peste acest teritoriu, numit „Porolissum", din jurul Jacului, pus pe Comisiunea Monumentelor Istorice diin Cluj, am aflat mai tirziu despre cele petrecute.
După ce am aflat de cele petrecute am mers pe la Cluj unde am denunţat
cazul la domnul preşedinte al Comisiei Monumentelor Istorice din Cluj.
Atît declar, susţin şi semnez propriu după cetire şi explicare a cuprinsului.
Mureşan

Bănuitul: mă numesc Taloş Andraş a Ilii,
todoxă, de profesiune agricultor, căsătorit, cu
judeţul Sălaj asupra faptului declar:

2)

Florea

român de ani 27, de confesiune ordoi copii, de fel din comuna Jac,

Recunosc că prin luna decembrie 1934 împreună cu Tămaş Gavrilă a Sisichii
din comuna Jac am săpat pe locul meu propriu ce se află pe locul numit „Porolissurn" din moşia Jacului pentru a scoate piatră pentru casă cum şi pentru a mai
curăţi locul fiind numai piatră şi buturugi pentru a-mi putea semăna la primă
vară porumb fiind om sărac şi neavînd alt pămînt, cu care am aflat în pămînt la
suprafaţă una piatră în mărimea 110,50 m cu ceva inscripţii pe ea pl' rnre
am
adus-o acasă în comuna Jac.
După aceasta am transportat-o cu căruţa ind. Tămaş Ladislau din Jac la Bă
dăcini în jud. Sălaj unde am vîndut-o domnului Iuliu Maniu fost prPşt>dinte
de
Miniştri prin d-l advocat dr. Fodoreanu din Zălau pentru suma de ll'i 800 plus
transportul căruţei lei 300 pînă la Bădăcini.
Eu nu am ştiut că dacă aflu ceva pe locul meu propriu cu ocazia muncii să
nu pot vinde sau unde să vînd pentru că eu nu am umblat PXpre după aceasta şi
am aflat cu ocazia muncii.
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Atît declar, susţin şi semnez prin punere de deget neştiind carte, după explicare.
3) Bănuitul: mă numesc Tămaş Gavrilă a Sisichii, român de ani 29, de confesiune
ortodoxă, de profesiune agricl.liltor, căsătorit, cu un copil, de loc din comuna Jac,
judeţul Sălaj declar:
Declar că prin luna decembrie 1934 am fost la Taloş Andraş din Jac pentru
a-i ajuta să cureţe un loc al numitului şi să scoată ceva piatră de casă, care se
află pe teritoriul numit „Porolissum" unde pe locul lui propriu a aflat piatra în
cauză şi am vîndut-o împreună cu cele de mai sus după cum declară numitul împărţind banii amîndoi.
Eu nu am ştiut că nu este permis pentru a vinde această piatră şi nici nu
am ştiut unde să se vîndă şi nici nu a fost pe locul meu, eu am fost numai pentru
a ajuta la lucru.
Atît declar, susţin şi semnez prin punere de deget neştiind carte după explicare.
4) Bănuitul: Tămaş Ladislau, român, de ani 25, de confesiune ortodox, de
profesiune agricultor, căsătorit cu doi copii, de fel din comuna Jac, judeţul Sălaj
nu s-a putut interoga, fiind lipsă de Ia domiciliu, rărmînind a se cita şi audia d~
către instanţele în drept la ziua judecatei.
Drept care am adresat prezentul proces verbal care se va înainta Comisiunei de Monumente Istorice Cluj spre cele legale.

16. [Comisiunea Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania, Cluj,
către
Postul de jandarmi rurali, Lupoaia, jud. Sălaj]
28 ianuarie 1935

La adresa dumneavoastră nr. 18 din 20. I. a.c., vă facem cunoscut:
Teritoriu[ pe care se află urmele fostului oraş roman Porolissum, în hotarul
comunei Jac, figurează în tabloul oficial al monumentelor istorice întocmit de
Comisiunea Monumentelor Istorice ungare din Budapesta şi, ca atare, constituie
legal un monument istoric.
De altfel, Legea pentru conservarea şi restaurarea Monumentelor Istorice
[publicată în M.O. nr. 82 din 29 Iulie 1919, la art. 2, al. a] impune: „îngrijirea şi
conservarea staţiunilor sau localităţilor preistorice, clasice, medievale şi în genPral istorice", chiar fără a fi fost declarate monumente istorice prin Decret Regal [care, după Lege, se cere numai pentru imobile] clădiri, etc. [şi obiecte]. Tot
<1ceastă Lege, la art. 2 şi 5, al. b şi c) opreşte orice căutare de obiecte istorice întreprinsă fără autorizaţia cuvenită, stabilind pedepse de la 100-5000 lei.
în afară de aceasta, potrivit Codului Penal din Transilvania art. 366, orice
„comoară" găsită trebuie declarată în curs de 8 zile autorităţilor. ln caz contrar,
ea :;e confiscu.
Scuza oamenilor inculpaţi că au aflat întîmµlător acel monument nu poate
fi acceptată deoarece Comisiunea noastră e informată că asemenea căutări de
monumente Ycchi se face în mod voit cu scopul de a Ie vinde.
De aceea Comisiunea Monumentelor Istorice, ca organ legal constituit pentru paza şi supravegherea monumentelor istorice vă invită să daţi curs legal cercetărilor de pînă acum deferind pe cei inculpaţi justiţiei, iar pentru viitor să luaţi
toate măsurile ca asemenea distrugeri a ruinelor antice să nu se mai întîmple.

lî. [Comisiunea Monumentelor Istorice
muna Jac·J

către Taloş Vasilică

al lui

Gavrilă

din co-

Domnule

Piatr::i romană găsită de d-ta în hotarul comunei Jac este un monument istoric şi, potrivit legii, aparţine patrimoniului naţional. Piatra nu poate fi distrusă,
nici vîndută la particulari, fără aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice. Co-
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misiunea Mon. Ist. oferă pentru această piatră suma de 500 lei [cinci sute] spre
a fi depusă în Muzeul Statului [al Universităţii] din Cluj. Transportul priveşte
Comisiunea.
Instrăinarea la persoane particulare sau distrugerea pietrei va fi pedepsită
conform Le~ii Monumentelor Istorice.

18.

[Primăria comunei Moigrad
pentru Transilvania, Cluj]

către

Comisiunea Monumentelor Istorice,

secţia

Moigrad, la 13 ianuarie ,1937

·\

· :nomnu!e" Preşedinte,
Subsemnata primane a comunei Moigrad cu onoare vă rugăm să binevoiţi
a interveni la Consilieratul agricol al judeţului Sălaj că Comisiunea Monumentelor Istorice să intre în folosinţa lotului ce a primit prin dispozitivul de parcelare care formează cetatea propriu zisă „Porolissum" şi nu lotul pe care îl foloseşte în prezent.
·
Intrucît cetatea Porolissum era aşezată în hotarul comunei Moigrad, -comuna Moigrad ţine de sfîntă datorinţă ca să îngrijească, împodobească şi să păs
treze toate urmele rămase.
ln starea actuală fiind parcelată la unii locuitori ai comunei Jac, din zi în
zi, prin diferite însămînţări îşi pierde caracterul său istoric.
Schimbarea loturilor în felul cum s-a făcut este în detrimentul scopului ce
urmăreşte Comisiunea Monumentelor Istorice, precum şi a locuitorilor din 'comuna Jac, întrucit cetatea proJ)<riu zisă folosită de ei este ·cu mult mai îndepărtată
deC'it lotul folosit de Comisiunea Monumentelor Istorice.

19. [Comisiunea l\fonumPntPlor Istorice,
Agrico~ al Judeţului S<llaj, Jibău]

secţia

pentru Transilvania,

către

Serviciul

4 februarie 1937
AV'em ·onoare a vă trimite, alătur-at, în copie, cererea primăriei comunei
Moigrad cu privire la schimbul de teren de la Porolissum.
· Vă rugăm a ne refera dacă acest schimb e posibil şi dacă nu aduce vreo
păgubire intereselor juste ale ·comunei Jac.
.
Comisiunea nu cire alt interes decit ca lotul rezervat pentru săpături să fie
menţinut ca atare şi dacă e posibil el să fie chiar pe cetatea romană.
Odată cu referatul, vă rugăm să ne trimiteţi şi o schiţă ca din ea Comisiunea
noastră să poată vedea clar situaţia şi să poate decide.
Preşedinte

D.M. Teodorescu

20. [Cerere
Istorice,

adresată de
secţia pentru

Tamba Gheorghe din Moigrad Comisiunii Monumentelor
Transilvania la 13. III. 1938]

Subsemnatul Tamba Gheorghe, locuind în comuna Moigrad, jud. Săilaj, cu
onoare vă rog să binevoiţi a mă numi paznic peste localitatea istorică „Porolissum" din corn. Moigrad - Sălaj.
Cer acest lucru din următoarele motive:
Jn anii din urmă, după informaţiile domnului profesor Daicovici, am aflat ca 10
această localitate nu este permis a se face nic'i o săpătură de către persoane nenutorizate de către On. Comisiune a Monumentelor Istorice ~i cum în prezent mai
mulţi locuitori din corn. Jac au făcut săpături pentru obţinerea pietrei necesară la
45 - Acta Mvsel Porolissensis - voi. XII/1988
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diferite fundamente, am crezut necesar a

vă

informa

şi

a

vă

ruga

să opriţi

acest

lUC"I"U.

ln schimbul pazei ce mă oblig a o face după informaţiuniJe ce-mi
da, vă rog să binevoiţi a decide să mi se dea pt. lucrare pămîntul expropriat
pentru această localitate şi care în prezent a fost dat pentru lucrare la diferiţi locuitori de către agronomul reg. Jibou.
Rămîn în speranţa că D-voastră îmi va satisface rugămintea.

veţi

AKTEN DER KOMMISSION FUR HISTORISCHEN DENKMA.LLER, ABTEILUNG
FUR SIEBENBURGEN, UBER POROLISSUM. 1922-1937
(ZusammenfJssung)
In Miirz 1921 ins Leben gerufen, strebte die Sektion
Siebenbilrgen der
Kommissioo fiir Historisehe Denkmăler (Comisiunea Monumentelor Istorice) satzungsgemiis das Ziel an, Ilir die Pflege und Schutz historischer Denkmăler und
archăologischer Funde zu wirken, um diese vor dem Verfall zu bewahren und
der Nachwelt zu erh<ilten. Glei>chzeitig sollte, die wissenschaftliJche Forschung
gefordet werden, unter besonderer Berilcksichtigung der Holzkirehen, wie auch
eine offentliche Diskussion in Gang gebracht werden, mit dem Zicl auf clie Verwirklichung dieser Anliegen.
Das kilrzlich in den Dokumentationsbestand des Musewns filr die Geschichte
Siebenbilrgens eingegangene Archiv der Kommission enthălt zahlreiche Aktenstilcke die sich auf die archăologische Fundstătte bei Porolissum beziehen.
In
enger Zusaimmenarbeit mit den lokalen Behorden wurden Massnahmen ergriffen
um nicht genehmigten Grabun.gen HaJ.t zu bieten und Zufallsfunde wiederzuerlangen.
Es werden Aktenstilcke aus dem Zeitraum 1929 bis 1937 veroffentlicht (bis
zu diesen Zeitpunkt ist das Archiv inventaI"isiert und wissenschaftlichen
Forschungen zugănglich), die sich ausschliesslich auf Porolissum beziehen. Einmal
rnehr wird die bedeutende Rolle, die der Sektion Siebenbilrgen zukam, hervorgestrichen. Die Sektion ilbernahm die Aufsicht liber alle systematische Grabung
arbeiten, verlieh Grabungsrechte und ahndete nilcht autorisierte Grabungen. Manwirkte in Hinblick auf die richtige Kenntinis, Auslegung und Befolgung des Gesetzes iiber historische Denkmale.r und bemiihte sÎICh, die Ergebnisse der Forschungen der Fachwelt in In- und Ausland bekannt zu machen.
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CARTE STRAINA, lN EDIŢII OLANDEZE DIN SECOLUL AL
XVII-LEA, EXISTENTA IN FONDUL BIBLIOTECII
DOCUMENTARE - ZALAU
(Catalog)

Aparent unitar, veacul al XVII-lea se caracterizează prin prezenţa
simultană a unor sisteme politice, sodale şi religioase contradictorii,
măcinate ele însele de contradicţii interne ce se .răsfrîng asupra membrilor societăţii. „Secolul al XVII-lea este epoca unei crize care afectează în întregime omul in toate activităţile sale, economică, socială,
politică, religioasă, ştiinţifică, artistică, şi în toată fiinţa sa, în profunzimea capacităţii siaile vitaile, în sensibilitatea şi voinţa sa" 1 • Manifesatîndu-se permanent, uneori cu accente de violenţă, această criză, cu tot
cortegiul ei de incertitudini, a avut urmări renovatoare, lumea europeană făcînd un mare salt dinspre medieval spre modern.

In comparaţie cu celelalte state europene, mai mult sau mai puţin
afectate de criză, Olanda are o situaţie înfloritoare: prima revoluţie
burgheză din Europa nu izbucneşte întîmplător în Ţările de Jos. Victoria în faţa absolutismului spaniol i-a asigurat libertatea politică şi religioasă; industria şi comerţul maritim iau un avînt deosebit. „Europa
de la finele secolului al XVI-lea era uimită, atunci cînd nu era îngrijorată de ceea ce se numea miracolul prosperităţii .olandeze" 2 • Referindu-se la amplificarea economiei Olandei după revoluţie, Marx arăta:
„era naţiunea C'apitalistă model în secolul al XVII-lea. Pescuitul, navigaţia şi manufacturile ei întreceau pe cele ale oricărei ţări. Capitalurile republicii erau poate mai importante decît ale întregului rest al
Europei".
Mărginită cu apele Mării Nordului, punte de legătură între porturile din sudul şi nordul Eur.opei, brăzdată de fluvii şi canale navigabile,
Olanda va străbate toate meridianele lumii, devenind în secolul al XVIIleu, „secolul ei de aur", una dintre cele mai mari puteri comerciale.
Pretenţiile burgheziei olandeze se întind peste mări, punîndu-se bazele
unui vast imperiu colonial.
Susţinută de puternice societăţi comerciale, precum Compania IndiHor Orientale, favorizată de deplasarea centrului internaţional al pie~ci monetare la Amsterdam, deţinînd o flotă comercială puternică, Olanda are nevoie de libertatea mărilor. Dind glas acestui deziderat, cunoscutul jurist, istoric şi diplomat, Hugo Grotius publică, în anul 1609,
lucrarea Marea liberă, proclamînd libertatea comerţului în largul mă
rii, principiu contestat de englezi, intraţi în concurenţă economicii şi
apoi în conflict cu Olanda.
1 H. Mousnier, Histoire generale des civilisations. Les XV /e et XV IIe siecle,
I V, Paris, 1967, p. 163.
~ N. Cordoneanu, Olanda, Bucureşti, 1973, p. 63.
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Economia olandeză cunoaste si momente de instabilitate determinate de războaiele europene, 'de ~onflictele comerciale pe oceane, de
tulburările sociale interne şi de alte dificultăţi generate de criză, accentuate spre sfîrşiiu1l secolului a[ XVII-lea. Dominantă rămîne, însă,
nota de progres, de prosperitate.
Puternica dezvoltare economică şi climatul de libertate politică au
determinat aici o înflorire culturală remarcabilă. „Privită în ansamblu,
această cultură se va prezenta ca o sinteză sau, mai curînd, ca un mozaic de tendinţe contradictorii, polarizată pe direcţii pronunţat utilitare.
Aceasta îi va limita poate, uneori, patosul, dar îi va da în schimb .echilibru, consistenţă şi o unitate stilistică"~.
Se consolidează acum epocalele cuceriri ale Renaşterii, ştiinţele
capătă impulsuri noi, devenind exacte, cercetarea fundamentală
este
strîns legată de tehnică. Olanda este o prezenţă culturală reală, activă,
de mare importanţă şi de înalt nivel european prin contribuţia unor
prestigioşi reprezentanţi: Rambramdt, Vermeer şi F.ranz Ha:l:s, 1n pictu-·
:ră, Spinoza, în filosofie, I. Lipsius, G. Vossius şi Hugo Grotius, în filologie, istorie şi drept, Vondel, în literatură, H. Boerhave, în medicină
şi alţii.

Un rol deosebit în popularizarea valorilor culturale, în răspîndirea
tuturor cuceririlor cunoaşterii umane l-a avut inventarea tiparului. Imprimeria va atinge o puternică dezvoltare în Olanda.
Activitatea editorială urmează prodigiosului avînt al puterii economice a ţării, recuperînd o întîrziere 'considerabilă, înălţîndu-se printre primele din lume în secolul al XVII-lea.
lnceputul activităţii tipografice în Olanda trebuie căutat la mijlocul secolului al XV-lea. „Istoricul olandez Hadrian Junius relatează în
lucrarea sa· Batavia, scrisă către 1588, că Laurenz Janszoon, supranumit
Coster din Haarlem, ar fi inventat imprimeria cu litere mobile în 1440" 4 •
Deci înaintea lui Gutemberg! I se atribuie aceluiaşi Coster din Haarlem
un fragment din Gramatica latină elementară a lui Aelius Donatus. Interesul manifestat pentru meşteşugul tipăririi cărţilor este dovedit de
i:nprimeria tabelară, deosebit de activă în Olanda. „Ediţia cea mai veche
a Bibliei sărmanilor, biblie figurată, este de origine olandeză şi datează
din 1430" 5 • „Fraţii vieţii în comun" scriu de mină textul cărţilor tabelare pentru o serie de ediţii olandeze, „maestrul grădinilor iubirii" şi
alţi meşteri necunoscuţi contribuie la răspîndi.rea imprimeriei tabelare,
folosită mult timp şi după inventarea tiparului cu litere mobHe. „Cele
mai vechi imprimări tipografice, purtînd o da.tă certă, sînt din 14 73" 6
în Olanda.
După începutul făcut de Nicolaas Ketelaer şi Gerard Leempt, la
Utrecht, imprimeria se dezvoltă repede, deschizîndu-se ateliere în toate
oraşele mai importante: Delft, Gouda şi Deventer (în 1477), Zwolle Şi
Nijmegen (în 1479), Leyda (în 1483), s'Hertogenbosch (în 1484), Schoonhoven (în 1495), Schi~dam (în 1498), Rotterdam (în 1501), Amsterdam
J

4

5
6

Idem, p. 124.
A. Flocon, Universul
Idem, p. 132.
Idem, p. 143.

cărţilor, Bucureşti,

1976, p. 142-143.
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(în 1506), Alkmaar, Haga, Zutphen (în 1518). Intre acestea, Dewnter
se situează pe primul loc, cu 150 incunabule.
În anul 1480, din peste o sută de centre tipografice existente în
Europa Occidentală, 8 sîrrt olandezei, iar la sfîrşitul secolului al XV-lea,
Olanda se numără alături de Flandra, Germania de Sud şi Italia de Nord
printre ţările cu o bogată reţea de tiparniţe.
Imprimeria şi comerţul cu cartea sînt dependente economic de fabricarea hîrtiei. „Olanda avea, la sfîrşitul secolului a1l XV-lea, fabrici
de hîrtie la Dordrecht, Utrecht şi Alkmaar, iar în primii ani ai secolului ur:nător vor fi construite altele în regiunea Zaandam şi în Ge1derland"8. Aceste fabrici nu satisfăceau decît parţial nevoia mereu crescîndă de hîrtie. In plin secol XVII tipografii olandezi procurau această,
atît de nccesar[l materie primă din Franţa sau din Germania. Cînd
importul se sistează din cauza războaielor, negustorii olandezi, cărora
le convenea comerţul cu cartea, investesc fonduri pentru dezvoltarea
papetăriei. Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, hîrtia şi cartea
olandez[1 vor invada piaţa europeană. Pentru a obţine produse de cea
mai bună calitate, în timp optim, meşterii olandezi aduc îmbunătăţiri
procesului de fabri.care a hîrtiei. Este demn de remarcat şi interesul
manifestat de tipografi pentru sporirea randamentului maşinilor de tipărrit. ,.Presa olandeză", daitorată ll.ui W. J. B1aeu, scurtează timpul de imprimare. Utilizarea ei pe scară largă explică, în bună măsură, progresul
realizat de presele olandeze, devenite tiparniţele lumii timp de peste
două secole.
In secole.Ic aJ. XVI-~ea şi a:l XVII-lea, în timp ce edi:torii şi librarii
europeni se loveau de mari dificultăţi, tipografii olandezi, liberi în gîndin>, concurenţi fără scrupule în metode, au furnizat Europei întregi,
cu toate interdicţiile, cărţi interesante, bine executate şi ieftine, impri:nînd în olandeză, latin~i, franceză, germană, engleză şi italiană 9 . La
sfîrşi tul secolului al XVI-lea Amsterdam ul devenise, după Paris, cel mai
mare centru de editare în limba franceză. Tipografii olandezi puteau
contraface cărţile apărute în Franţa, sau chiar imprima lucrările a c[lror publicare era interzisă în această ţară. Mai ales după anul 1680; numărul crescînd al lucrărilor nonconformiste din Franţa îşi găseşte editori siguri în Olanda; operele celor mai importanţi scriitori francezi
sînt publicate în str[linătate, îndeosebi în „secolul luminHor". „Librarii
olandezi cî~tigii un milion pe an de pe urma spiritului francez" constata
Voltaire.
Olanda dă „o patrie liberei gîndiri, persecutate în toată Europa şi
editori pentru toate cărţile de ştiinţă şi polemică" afirma H. Taine. Sînt
numeroşi cei care îşi găsesc aici refugiu, linişte şi libertate de creaţie.
Este elocvent cazul savantului şi filosofului Descartes, care, stabilit în
Olan el a îşi wde publicată, în 1637, cartea Discurs asupra metodei . . „
lucrare capiblă, lovitură de graţie dată scolasticii. Tot în Olanda îi sînt
ti pC1rite: Principiile filosofiei (Amsterdam, 1644, la Lodewijk Elsevier) şi,
" L. Febvre ct H. J. Martin, L'apparition du livre, Paris, 1971, p. 262.
' N. Cordoneanu, op. cit„ p. 79.
~ A. FloC'on, up. cit., p. 244.
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postum, Tratatul despre om, (Amsterdam, 1662, la P. Leffen şi F. Moyard), cu doi ani înainte de publicarea Tratatului despre lume.
Activitatea editorială olandeză este susţinută şi de dezvoltarea învăţămîntului, de înmulţirea colegiilor. Cărţile şcolare, aduc un venit sigur tipografilor, acestea bucurîndu-se de un mare succes de librărie.
Avîntul puterii maritime olandeze şi construcţia de nave determină
publicarea cărţilor tehnice, a hărţilor şi atlaselor geografice, a literaturii de călătorii, lucrări cc conţin informaţii precise, folositoare, rezultate din cunoacşterea realităţii. Este renumit, pentru hărţile şi atlasele
sale, W. J. Blaeu (1575-1638), gravor şi tipograf cu o pregătire multilaterală, ce-a lucrat la Amsterdam. „Adevărate enciclopedii de geografie
politică" 10 sînt lucră1°'me publicaite de Elseviri în colecţia „Miicile republici".
Cu începere de la mijlccul secolului al XVII-iea, editorii specializaţi
in cărţi religioase îşi vînd mai greu marfa. Este căutată şi se editează
literatura profan[1, romanele cavalereşti, în limba olandeză, destinate
adesea unui public care ignora latina. Se tipăresc de asemenea, cărţi de
ştiinţă, se reeditează clasicii latini, apar publicaţii cu periodicitate săptă
mînală sau chiar zilnică.
Numărul atelierelor tipografice şi al publicaţiilor imprimate creşte
considerabil. Numai tipografii din fram!Liia Eisievir, care au domniat aativitatea editorială din secolul al XVII-lea, au tipărit în oficinele lor din
Leyda şi Amsterdam peste 2000 de titluri, cu o largă diversitate tematică.

Prestigiul imprimeriei olandeze este datorat activităţii desfăşurate
de numeroşi editori şi tipografi ale căror lucrări au circulat în toată
Europa. Alături de Ilseviri şi W. J. BLaeu, deja menţionaţi, mariJe firme Wetstein şi Waesberghe ocupă un loc de frunte printre intreprinderile editoriale din Amsterdam. Oraşul Leyda, favcrizai '?i de existenţa
renumitei universităţi, avea la mijlocul sec. al XVII-lea nouă tipografi
ce lucrau în 23 de tiparniţe. Aici funcţionau oficinele Plantiniana-Rafelengus, J. Mai re, I. Commelini, Hackiana, F. Mogardi, A. Doude, i\. Severi ni şi altele. Către sfîrşitul secolului al XVII-19~ tipografii din farni~iia V:an der Aa co111tinuă .activHiatea EJlsevi,rifor fa Leyda. Foarte productive sînt şi atelierele tipografice din Rotterdam, Utrecht, Haga, Dcventer, Franeker.
Solicitarea unui număr cît mai mare de cărţi schimbă destinul, conţinutul şi forma acestora, le provoacă diferenţierea. Cartea nu mai este
un obiect preţios, de lux, ca la începutul Evului Mediu. Paginile de lectură, mai puţin ornamentate, mai „aerisite", devin modeste foi imprimate, avînd, însă, frumuseţea şi semnificaţia lor totală - de suport al
gîndirii umane. Totuşi „orice carte care se respectă urc frontispiciul
gravatu legătura frumoasă. Pre.feţele, dedicaţiile, laudele adresate protectorului sau autorului ocupă, uneori, o bună parte din fondul ei de
pagini. Cartea capătă aspectul robust şi simplu al unui obiect de uz curt>nt.
to Idem, p.
11

288.
Idem, p. 293.
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Sînt folosite for:natele mijlocii şi, cu oarecare reţinere, cele în 12°
sau în 24 °, în locul monumentalelor, dar incomodelor, in-folio.
1n ciuda faptului că autorii şi cititorii sînt exigenţi, cartea secolului
al XVII-lea, ca orice produs de serie, nu este perfectă.
în general, se tipăreşte mediocru, cu greşeli, pe hîrtie de proastă
calitate 12 • Editorii şi tipografii olandezi se dovedesc corecţi şi pretenţioşi. „Prin calitatea ei cartea olandeză a avut întîietate în Europa; în
socotelile comerciale dintre librarii olandezi şi .germani, o carte olandeză
avea echivalentul a 2-4 cărţi germane, datorită corectitudinii tiparului
îngrijit şi calităţii hîrtiei u13.
Difuzarea cărţii s-a făcut prin librării specializate, iar la nivel internaţional prin tîrguri. In a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi pînă
la mijlocul secolului al XVII-lea, tîrgul din Frankfurt era cel mai mare
centru de difuzare a tipăriturilor în germană şi o piaţă internaţională
a cărţilor latineşti 14 • După declinul acestuia, datorat Războiului de 30 de
ani şi folosirii tot mai reduse a limbii latine, înlocuită lent, dar sigur,
de limbile naţionale, tîrgul de la Leipzig îi ia locul. Aici se întîlnesc,
însă, numai librari germani din Rusia, Polonia, Olanda şi din ·alte ţări,
iar lucrări în limba latină se vînd în proporţie din ce în ce mai redusă.
Comerţul internaţional de care se fărîmiţează, închizîndu-se, pentru o
perioadă, între graniţele unei ţări.
Cărţile circulă, totuşi, pretutindeni prin intermediul colportorilor, al
călătorilor şi al tinerilor veniţi să studieze în renumitele universităţi
europene. Aşa au ajuns, se pare, şi în bibliotecile din ţara noastră, numeroase cărţi tipărite în vestite oficine din Europa.
Fondul de carte străină veche al Bibliotecii Documentare - Zalău
cuprinde, alături de lucrări publicate în diferite centre tipografice, 365
de publicaţii, dovezi ale prodigioasei activităţi editoriale din Olanda secolului al XVII-lea.
Din totalul de 365 de ediţii olandeze, 181 de cărţi sînt prezentate
în catalogul aflat în anexă; celelalte au constituit subiectul a două lucrări anterioare 1;;, referitoare la ediţiile elseviriene şi la cărţile imprimate Ia Amsterdam, aflate în biblioteca noastră.
Cele mai multe dintre cărţile acestui catalog au fost editate la
Leyda, Utrecht, Roitterdam şi Franeker. Sînt opere ale unor autori valoroşi: Erasmus, J. Lipsius, G. J. Vossius, Terenţiu, Juvenal, Plaut, Suetoniu, Florus, Apuleius, Boetius, Cicero, Machiavelli şi alţii, scrise în latină
(majoritatea), franceză, germană.
Raportat la numărul cărţilor din catalog, sînt bine reprezentaţi editorii şi tipografii: J. Luchtmans, J. Maire şi F. Hackius din Leyda, R.
Leers din Rotterdam, J. Gyselaar şi L. Strik din Franeker, precum şi
asociaţii J. Ribbius, F. Hal:na şi J. van de Water din Utrecht.
Cercetînd aceste cărţi, se constată că au legătura sobră, majoritatea
în pergament. hîrtia ~i cerneala de bună calitate, permiţîndu-le să Sl'
12
13

Idem, p. 293.
Jdem, p. 286-287

L. Febvre et H. J. Martin, op. cit., p. 33.
V. Stan, în Acta MP, 9, 1985, p. 625-633; 11, 1987, p. 493-528; 10, 1986:,
p. 532, nr. 111.
14

i:;
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menţină

în satisfăcătoare stare de conservare pîn[i astăzi, cu excepţia
dtorva exemplare desprirnse sau cu foi lipsă. In ceea ce priveşte
formatul, predomină cărţile in 8° şi in 4°, un număr de 41 volume
fiind mai mici, in 12 °.
Ex libris-urile şi însemnările manuscrise de pe paginile acestor
cărţi, deşi decolorate de vreme, menţionează numele diverşilor posesori,
anul, preţul sau locul de unde au fost achiziţionate. Unele volume au
fost procurate chiar din Olanda, la dtva timp după ce au fost tipărite.
Astfel, Theologiae practicae, a lui J. Hoornebeek, imprimată la Utrecht,
în 1689, provine de la Franeker, din aprilie 1698; cartea Hierozoici .. .,
a lui S. Bochart, tipăriltă rtot la Fra.neker, în 1690, ,aparţine, în 1697, lui
Georgi Zovany şi a fost cUll11părată de lia Leyda; conform ,ex libris-ului,
aflat pe pagina de titlu, acelaşi Zovany a cumpărat de la Franeker, în
august 1696, pentru trei florini, cartea De oeconomia foederum Dei cum
hominibus .. ., imprimată, în 1694, la Utrecht.
Procurate direct din sursă olandeză, sau trcdnd prin diverse filiere,
aceste cărţi au avut diferiţi posesori din Cluj, Sighet, Aiud, Şimleu Silvaniei, Zalău. Literatură patristică sau laică, cărţi de popularizare a
ştiinţei sau de delectare, manuale şcolare sau tratate universitare, aceste
publicaţii au satisfăcut nevoia de lectură, de cunoaştere, de informare
alături de Cartea românească de învăţătură, a lui Coresi, Cazania, lui
Varlaam, Psaltirea în versuri, a lui Dosoftei sau de vechi'le pravile româneşti, care au circulat în Transilvania şi pe tot pămîntul românesc
în decursul secolului al XVII-lea şi în veacurile ce au urmat.
Semn exterior al cunoaşterii, vehicul al gîndirii, cartea s-a perfecţionat continuu, a înzestrat bibliotecile, devenind indispensabilă pentru .cei ce vor să fie ~a curent cu tot ce a reali7iat şi realizează omenirea. Privind la cărţile de astăzi, la explozia informaţională a secolului
XX, gîndul ne duce la vechile cărţi tipărite, la cei care, conduşi de curiozitate, pasiune sau nccesitute, au creat opere durabile, capabile să
înfrunte secolele.
Modestă numeric, în comparaţie cu bogata activitate editorialii din
Olanda secolului al XVII-lea, colecţia de carte din fondul Bibliotecii Documentare din Zalău relevă un trecut îndepărtat al imprimeriei, precum
şi circulaţia acestor valori culturale în ţara noastră.
VERGILIA STAN

Anexa

1603
1. BUCHANANUS, GEORGIUS SCOTUS:
PARAPHRASIS PSALMORUM DAVIDIS POETIC;\, AUCTORE GEORGIO BUCHANANO, SCOTO, l'OETARUM NOSTRI SAECuLI FACILE l':l!NC!l'E. EX
OFFICINA PLANTINIANA RAPHELENGII. (1003).
207 p.; in 8 (11 cm); 43 r. 9 X 4 cm); legătura: pergament. Volum slab conservat.
C«'.ligat cu: „Aurelii Prudentii C!ementis V. cons. Opera, ex recensione Victoris
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Gi5c>lini. Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, (1596)"w.
Nr. inv.: 9003
Bibl.: In Graesse vol. I, p. 563 este menţionată ediţia din anuI 1621, a Elsevixilor.
1613
2. LIPSIUS, JUSTUS:

JUSTI LIPSI EPISTOLARUM SELECTARUM CHILIAS, IN QUA I. II. III. CENTURIAE AD BELGAS, GERMANOS, GALLOS, !TALOS, HISPANOS, IV. SINGULARIS AD GERMANOS ET GALLOS. V. MISCELLANEA,. VI. VII. VIII. AD BELGAS. IX. ET X. MISCELLANEAE POSTUMAE. EPISTOLICA INSTITUTIO
EJUSDEM LIPSI. ACCESSIT IN GRATIAM STUDIOSAE JUVENTUTIS, RERUM
ALIQUOT INSIGNIUM ET ELEGANTISSIMARUM SIMILITUDINUM, QUAE IN
N"ONNULLIS EPISTOLIS OCCURRUNT, INDEX LOCUPLETISSIMUS. ANNO M.
DCXIII.
(16), 1207, (25) p.; in 8 (17 cm); 36 r. (12,5 X 7 cm); legătura: pergament. Volum
slab conservat.
Insemnări: „Georgius Janus Lubekens Lusaly". (p. titllu)
Cota/ 2457
1620

3.
ACTA ET SCRIPTA SYNODALIA DORDRACENA MINISTRORUM REMONSTRANTIUM IN FOEDERATO BELGIO, HERDERWICI, EX OFFICINA TYPoG'RAPHI SYNODALIS. ANNO M. DC. XX.
(167;--211; (2), 370; (2), 340, (1) p.; in 4 (23 cm); 40 r. (18,5 X 12 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
însemnări: „Gottfridus Oleavins Lip.siensis. Lugduni Batavorum 1694. (p. titlu).
„Samuelij Lascai" (foaia de gardă 2, verso)
„ ... Jacobus Picardies" (foaia de gardă 1)
Cota: 2662
1624
4. ERASMUS, DESIDERIL"'S ROTERODAMUS:

DES. ERASMI ROTERODAMI, INCHIRIDION MILITIS CHRISTIAN!. EJUSDEMQUE ORATIO DE VIRTUTE AMPLECTENDA LUGDUNI BATAVORUM, APUD
ANDR. CLOUCQUIUM. (1624).
240 p.; în 8 (12 cm); 33 r. (9 X 4,5 cm); legătw-a: pergament. Volum deteriorat.
Insemnări: „Georgii P. Batori a. 1775" (foaia de gardă 3)
„Idem dona cledit Scholae Reformat. Zilahensi a. 1817 die 8 aprilis".
(foaia de ganlt1 3).
Cota: 5075, collig. cu nr. 5
Bibi.: Ciraesse, voi. II, p. 494
5. EHASMUS, DESIDERIUS ROTEHODAMUS:
DE.':>. ERASMI ROTERODAMI, LINGUA SIVE, DE LINGUE USU ATQUE ABUSU.
LIBER UNUS. LUGDUNI BATAVORUM. APUD ANDR. CLOUCQUIUM. (1624)
(!..UGDUNI BATAVORUM, TYPIS PETRI MYLLERI, 1624) - în colofon.
:i22, (14) p.; in 8 (12 cm); 33 r (9 X 4,5) cm.
Cota: 5075; collig., cu nr. 4

6. SIBELIUS, CASPARUS:
SCHOLA DIVINARUM TENTATIONUM IN SACRIFICIO ABRAHAMI, POPULO
DAVENTRIENSI CONCIONJBUS XXXI EXPLICATA A CASPARO SIBELIO.
16

V. Stan, în Acta MP, 10, 1986, p. 532, nr. 117,
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ROM. IV. VERS: 18. ABRAHAMUS CONTRA SPEM SUB SPE CREDIDIT. DAVENTRIAE, EX OFFICINA SEBASTIAN! WERMBOUTIJ BIBLIOPOLAE, ANNO
(16~4).

.

(8), 549, (11) p.: in 8 (16 cm); 31 r. (12,5 X 7,5 cm) legătura: pergament. Volum
deteriorat (hîrtia îmbrunită).
însemnări: „Georgii Beretzqui D.D.T. Sz. a. 1823, 11 febr." (forzaţ 1).
„Gymn. ev. ref. Zi:ahcnsi d.d. Georgius Beretzki, 1823" (forzaţ 2).
„Ex libris ( ... ) comp. Groningae Frisior 1728". (forzaţ 2).
Cota: 5019
Bibl.: Graessc, vol. IT, p. 494.
1625

7. WALAEUS, ANTONIUS:
COMPENDIUM ETHICAE ARJSTOTI-:LJCAE AD NORMAM VERITATIS CHRISTIANAE REVOCATUM, AB ANTONIO WALAEO, SS. THEOLOGIAE, IN ACADEMIA LUGDUNENSI, DOCTORE AC PROFESSORK SECUNDA EDITIO, AUCTIOR
ET EMENDATIOR, EX POSTREMA AUTORIS HECOGNITIONE. LUGDUNI BATAVORUM, IMPENSIS ASINGAE EIHARDI FRISIJ, BIBLIOPOLAE. ANNO (1625).
(LUGDUNI BATAVORUM, EXCUDIT JOHANNIS CORNELI WOURDANUS, ANNO
1625) - în colofon.
(12), 2ul p.; in 12 (14 cm); 25 r. (11 X 5 cm); legătura: pergam<'nl.
Volum sl<1b consP!·vat.
Cota: 2J:m
Bibl. ln: Graessc, vol. VI, p. 410 Pste menţionatt1 ediţia clin anul 1627 editată de Elsevir:
1627

8. RIVETUS, ANDREAS:
ANDREAE RIVETI PICTAVI, S. THEOLOGIAE D. ET. PROFESSORIS, IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVIA, ISAGOGE, SEU INTRODUCTIO GENERALTS, AD
SCRIPTURAM SACRAM VETERIS ET NOVI TESTAMENT!. IN QUA EJUS NATURA, EXISTENTIA, AUTORITAS, NECESSITAS, PURTTAS, VERSIONUM ET
INTERPRETATIONUM RATIONES ET MOD!, INDAGANTUR, EJUSQUE DJGNITAS
PERFECTIO, ET USUS, ADVERSUS VETERES ET NOVOS SCRIPTURARUM
LUCIFUGAS, ASSERITUR; ET DE VF.HO CONTROVERSIARUM FIDEI JUDICE,
FUSIUS DISPUTATUR. ADJUNCT! SUNT INDICES NECESSARIJ. LUGDUNI
MATAVORUM, IN BIBLIOPOLIO ISAAC! COMMELINI, ANNO (1627).
(LUGDUNI BATAVORUM, SUMPTIBUS ISAAC! COMMELINI. TYPIS ICHANNIS
NICOLAI A DORP, 1627) - în colofon.
Cl2), 520, (3u) p.; in 4 (21 cm); 39 r. (15,5 X 11,5 cm); legătura: pergament. Volum
nesatisfăcător conservat.
însemnări: „Coll . .ref. Claud". (p. titlu)
„Steph. G. Jiniy" (p. titlu).
Cota: 3036

!;). LIPSIUS, IUSTUS:

IUSTI LIPSI POLITICORUM SIVE CIVILIS DOCTRINAE LIBRI SEX, QUI AD
PRINCIPATUM MAXIME SPECTANT. ADDITAE NOTAE AUCTIORES, TUM ET
DE UNA RELIGIONE LIBER. OMNIA POSTREMO AUCTOR RECENSUIT. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA IOANNIS MAIRE. (1628).
605 p.; in 8 (12 cm); 30 r. (8,5 X 4,5); legătura: pergament. Volum satisfăcător
eonservat.
însemnări: „Samuelij Laskai 283) (forzaţ 1).
Cota: 2291.
Bibl. în: Graesse, vol. IV, p. 220 sînt menţionate ediţiile apărute în anii 1590
şi 1599.
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1632
10. AMESIUS, GUILIELMUS:
GUILIEIMI AMESII DISPUTATIO THEOLOGICA ADVERSUS METAPHYSICAM.
PLATO IN GORGIA.
LUGDUNI BATAVORUM, APUD IUSTUM LIVIUM, (1632).
18 p.; in 12 (13 cm); 27 r. (10 X 5,5 cm); legătura: pergament. Volum cu legătura
desfăcută.

Nr. inventar: 18588; collig. cu nr.: 11, 14, 15, Hi.
11. AMESIUS, GUILIELMUS:
GUILIEIMI AMESII DEMONSTRATIO LOGICAE VERAE.
RUM, APUD IUSTUM LIVIUM, IN PRINCIPIO. (1632).
47 p.; in 12 (13 cm); 28 r. (9,5 X 5,5 cm).
Nr. inv. 18588; collig. cu nr.: 10, 14, 15, 16.

LUGDUNI BATAVO-

12. MARCELLINUS, AMMIANUS:
HISTORIAE AUGUSTAE SCRIPTORUM LATINORUM MINORUM PARS QUARTA,
ET ULTIMA; IN QUA AMMIANI MARCELLINI QUAE EXSTANT.
(AMMIANI MARCELLINI RERUM GESTARUM QUAE EXSTANT. M. BOXHORN
- ZUERIUS RECENSUIT, ET ANIMADVERSIONIBUS ILLUSTRAVIT. LUGDUNI
B.ATAVORUM. EX OFFICINA IOANNIS MAIRE. (1632). - pe foaia frontispiciu.
(22), 864 p.; in 12 (14 cm); 29 r. (9,5 X 5 cm); legătura: pergament. Volum slab
conservat.
Cota: 844.
13. SPARTIANUS, AELIUS; CAPITOLINUS, JULIUS; LAMPRIDIUS, AELIUS;
GALLICANUS, VULCATIUS; POLLIO, TREBELLIUS ET VOPISCUS, FLAVIUS,
HISTORIAE AUGUSTAE SCRIPTORUM LATINORUM MINORUM, PARS TERTIA:
IN QUA AELIUS SPARTIANUS, JULIUS CAPITOLINUS, AELIUS LAMPRIDIUS,
VULCATIUS GALLICANUS, TREBELLIUS POLLIO, ET FLAVIUS VOPISCUS.
(M. BOXHORN-ZUERIUS RECENSUIT ET ANlMADVERSIONIBUS ILLUSTRAVIT.
LUGD. BATAVO. EX OFFICINA IOANNIS MAIRE. A. 1632) - pe foaia frontispiciu.
(36), 816 p.: in 12 (14 cm); 29 r. (9,5 X 5 cm); legătura: pergament.
Volum bine conservat.
Cota: 844.
1633
14. AMESIUS, GUJLIELMUS:
GUIL. AMESII DISCEPTATIO SCHOLASTICA DE CIRCULO PONTIFICIO, ET
EORUM OMNIUM AKADZALIPSIA, QUI IN SCRIPTURIS NON ACQUIESCUNT.
!TEM EJUSDEM DISQUISITIONES THEOLOGICAE, DE LUMINE NATURAE ET
GRATIAE. PRAEPARATIONE PECCATORIS AD CONVERSIONEM. ADORATIONE CHRISTI MEDIATORIS. AC DENIQUE ORATIONE DUAE, ANTEHAC NON
EDITE, QUIBUS SUBJECTA EST D. ESTETI ORATIO, DE CERTITUDINE SALUTIS. LUGDUNI BATAVORUM. EX OFFICINA JUSTI LIVII, (1633).
140; 48 p.; in 12 (13 cm); 29 r. (11 X 5,5 cm);
Nr. inv. 18588; co!lig. cu nr.: 10, 11, 15, 16.
1634
15. AMESIUS, GUILIELMUS:
GUIL, AMESII RESCHIPTIO SCHOLASTICA ET BREVIS AD NIC. GREVINCHOVII RESPONSUM ILLUD PHOLIXU[MJ, QUOD OPPOSUIT DISSERTATIONI DE
REDEMPTIONE GENERALI, ET ELECTIONE EX FIDE PRAEVISA. ACCESSERUNT EJUSDEM DISCEPTATIO SCHOLASTICA DE CIRCULO PONTIFICIO,
ALLIQUE THEOLOGICI TRACTATUS. EDITIO ALTERA, PRIORE EMENDA·
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TIOR. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA IUSTI LIVJI.
XXXIV.
(24), :J4î, (1) p.; in 12 (13 cm); 29 r. (11 X 5,5 cm.).
Insemnări: „Aj Nyarady La.silo, 1897, VIIL XII. (p. titlu, verso).
Nr. inv. 18588; collig. cu nr.: 10, 11, 14, 16.

ANNO M.

D.

16. STRESO, GASPARUS ANHALTINUS:

BREVIS ET MODESTA RESPONSIO AD APPELIATIONE INNOCENTIAE LUTHERANAE, ETC. ID EST, AD DISPUTATIONEM QUANDAM D. IOH. BODSACCI,
RECTOHIS GYMNA.SII DANTISCANI, ETC. QUA ILIE IN PERICULUM ADDUCERE CONATUS EST FAMAN D. D. GUILIELMI AMESII, P. M. OB HAERESE0S NOTAM, UT PUTAT, LUTHERANIS IMPACTAM. IN QUA CE):,EBERRIMI
ET BENE MERITI THEOLOGI D. AMESIS FAMA ABSQUE RECRIMINATIONE
IN INTEGRUM RESTITUITUR, ET OFFENDICULUM PACIS E MEDIO TOLLITUR GHATITUDINIS CAUSA EHGA
DESIDERATISSIMUM. PRACEPTOREM
ADORNATA A CASPARO STRESONE ANHALTINO, LUGDUNI BATAVORUM,
EX OFFICINA JUSTI LIVII, (16:J4).
83 p ..;. in 12 (13 cm); 28 r. (!J,5 X 5,5 cm).
Nr. fov.: 18588; collig. cu nr.: 10, 11, 14, 15.
17. THALYAEUS, Z. MARTINUS:

ANATOME SAMOSATENIANISMI. SIVE CENSURA BREVJS AC MODESTA RESPONS10NIS CUIUSDAM N. N. TRANSYLVANII INSTITUTAE AD ARGUMENTA
FERE OMNIA ORTHODOXORUM DE DOCTRINA S. S. TRINITATTS. UBI SIMUL
ALIORUM ETIAM SAMOSATENIANORUM LATIONE, NEMPE: F: SOCTNI, G.
ENYEDINl, C. OSTORODlJ, V. SMAICIJ, ETC. EXAMINATUH A l\I,ARTINO Z,
THALYAEO, UNGARO. LUGDUNt BATAVORUM, APUD FRANCISC1'JM HEGE.;.
llUM; .E REGIONE ACADEMIAE, 1634.
(32),' 39Y; (19) p.; iri 8 (17 cm'); 35 r. 12 X 7 cm); legătura: pergament. Volum s1ab
con'sei'vat. '
Insemnări: „Est Stephani Dezprimi val. 2 den:, 25." (p. de titlu).
Obs:: Pe roperta exterioară I sînt, incizate iriiţiallele: S.P.M. 7i· anul 1634.
Cota: 4922:
· ·
1635
18. RIVETUS, ANDREAS:
VIA VITAE l\IEDITATIO IN PSALMUM CXIX. ANDREAE RIVETI, DOCTORIS
ET PROFESSOHIS THEOLOGI. LUGDUNI BATAVOHUM, EX OFFICINA JOANNIS MAIRE. (1635).
403 p.; in 12 (11 cm); 29 r. (9,5 X 4,5); legătura: pergamc'nt. Volum· bine conservat.
·
' ·
' · · ·
·
·
·
Cofa: 5619; collig: cu: ;,loh. Cloppenburgii, J\mstelredamcnsis, Sacrificiorum patriarchalium ... Lugd. Batav„ Ex. ofkina Elsevirionum, 1637"1 7 •
1640
19. CLUVERUS, IOHANNES:

JOHANNIS CLUVERI, HISTORIARUM TOTIUS MUKDI EPITOME, A PRIMA
FERUM ORIGINE, USQUE AD ANNUM CHRISTI MDCXXX, E SEXCENTIS AMPLIUS AUTHORlBUS SACRIS PROFANISQUE, AD IvIARGINEM ADSCHIPTIS,
DEDUCTA, ET HISTORIA UNAQUAEQ[UE] EX SUI SECULI SCRIPTORIBUS,
UBJ HABERI POTUERUNT, FIDELITER ASSERTA. ACCESSIT. :PER IPSUM
AUTHOREM CONTINUATIO HISTORIAE AD ANNUM MDCXXXIII. EDITIO TERTIA CotrnECTibR; pjM UMBERRIMO INDICE. LUGDUNI BATAVORUM, APUD
JACOBUM MARCI; (1640). CUM PRIVILEGIO.
\

{'

11

I

V. Stan, în Acta MP, 9, 1985, p. 629, nr. 8.
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(LVGDUNI BATAVORUM ANNO MDCXL. IMPRIMEBAT SUIS TYPIS AC
SUMPTIBUS IACOBUS MARC!. PROSTAT ETIAM VENUM AMSTERODAMI
APUD LUDOVICUM ELZEVIRIUM) - .în colofon.
(4), 852, (32) p.; in 4 (19 cm); 47 r. (15,5 X 11,5 cm); legătura: pergament. Volum
slab conservat.
Insemnări: „A, Zilahi ref. gymnasiume 1851" (foaia de gardă 1) .
.,
„Sum ex bibliotheca Samueilis Roth â Rothenfelj a. 1648". (p. titlu).
Cota: 2765; collig. cu nr. 22.
20. CUNAEUS, PETRUS:
VIRI CL. PERTI CUNAEI J.C. ORATIONES VARII ARGUMENT!. ACCEDIT PRAETER ALIAS EJUSDEM DISSERTATIONES CONSILIUM IN CAUSA POSTLlMNII. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA ISAAC! COMMELINI, ANNO
MDCXL.
(8), 307, (3) p.; in 8 (16 cm); 30 r. (12 X G,5 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
Obs.: Pe foile de gardă 1 şi 2 sînt note de lector.
Gota: 5604.
21. SCHOTANUS, MEINARDUS:
SYSTEMA CONCIONUM QUIBUS DOCTRINA CHRISTIANA, PRAXIS FIDEi ET
VERAE RELIGIONIS TRADITUR, ACCOMMODATARUM OMNIBUS FERE PER
ANNUM OCCASIONIBUS PECULIARIBUS, PER MEINARDUM SCHOTANUM
THEOL. D. PROF. ET PAST. IN ACAD. ULTRAJECTINA. FRANEKERAE, IMPENSIS IOANNIS FABIAN! DEURING, BIBLIOPOLAE. ANNO MDCXI, TYPIS
IDZARDI ALBERT!, TYPOGR. IN ACAD. FRANEKERANA.
(16), 682, (13); 67 p.; in 4 (19 cm); 37 r. (15 X 11 cm); legătura: pergament. Volum
slab conservat.
Insemnări: „R( ... ) ac erudito viro dno. Georgio S. Myij ministri
verbi divini
mittit Debrecino Nicolay N. Szobiflaj. Anno grat. 1686." (forzaţ 1).
„Franc. Szathmary ab a. 1788" (p. titlu)
„Ex lib. Matthia Rosgony anno 1656" (p. titlu)
„Ex libris Pet:ri Simon ab a. 1763". (p. titlu)
„R. Josephi E. Vjvari". (p. titlu)
„Coemit hunc mithorem in usum ... recordationis vir Johannis Borisov Abonin'>is anno salutis repartitie 1647" (foaia de gardă 1)
„Mortuus Jam jacit Godelavin Georgius Sălaj" (foaia de ,gardă 1)
„App. Matthias B. Rozgoniy., .. ~656" (foaia de gardă 1)
Cota: 4898
. ·
·,
..
1641

22. BOCCALINUS, TRAIANUS VON ROM:
HUNDERT EIN UND DREISSIG RELATIONES ODER NEWE ZEITUNGEN AUS
PARNASSO AUS DEN ITALIENISCHEN DES VORTREFLICHEN UND· HOCHBERUHMBTEN D. TRAIANI BOCCALINI VON ROM. OBERSETSET UND
AUFFS NEWE UBERSEHEN. GEDRUCKT ZU LEYDEN BEY JACOB MARC!,
(1641)
(ZU LEYDEN, GEDRUCKT BEY IACOB MARC! BUCHFUHRER DASELBST IM
IAHR 1641) - în colofon.
(8), 251; 62, (1) p.; in 4 (19 cm); 45 r. (15,5 X 9,5 cm); legătura: pergament. Volum
slab conservat.
Cota: 2765; collig. cu nr. 19.
23. ERASMUS, DESIDERIUS ROTERODA.MUS:
DESIDERII ERASMI ROTERODAMI APOPHTHEGMATUM, EX OPTIMIS UTRIUSQUE LINGUAE SCRIPTORIBUS COLLECTORUM, LIBRI OCTO. EDITIO
NOVA, A MULTIS QUIBUS ANTEA SCATEBAT MENDIS, DILIGENTER REPURGATA. HAGAE COMITIS, EX OFFICINA THEODOR! l\1ATRE. (li:4D.
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(22), 630 (72), p.; in 12 (15 cm); 41 r. (11 X 6,5 cm)
conservat.
„Mich. FUlopyies - 100 dr." (p. de titlu)
„Steph. Tor<ik (p. titlu)
Cota: 1832
Bibi.: Graesse, voi. II, p. 497

legătura:

pergament. Volum

satisfăcător
lnsemnări:

24. LAETUS, GEORGIUS:
IN CONVERSIONEM PAULI APOSTOLI COMMENTARIUS PRACTICUS, ETC.
AUTORE GEORGIO LAETO. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA IOANNIS MAIRE, (1641) 378, (19) p.; in 8 (16 cm); 28 r. (12 X 6 cm); legătura: pergament.
Volum cu legătura desfăcută.
Cota: 5082.
25. MAGIOROSI, ALEXIUS:
PANOPLIA CHRISTIANA VERAE FIDEi HOSTIBUS OPPOSITA, STUDIO
ALEXII MAGYOROSI HUN TRANSYLVANI, FRANEKERAE, EXCUDEBAT IDZARDUS ALBERT!, TYPOGRAPHUS IN ACADEMIA FRANEKERANA, 1641.
(8) 111 p.; in 8 (16 cm); :i8 r. (13 X 7 cm); legătura: pergament. Volum cu legătura
desfăcută.

lnsemnări: „A' Zilahi ref. gymnume" (forzaţ 1)
Obs.: Note de lector pe majoritatea foilor albe ce
Cota: 5540

separă

paginile

tipărite.

1644
26. DISSERTATIONUM
LUDICRARUM ET AMOENITATUM. SCRIPTORES
VARII. EDITIO NOVA ET AUCTA. LUDG. BATAVOR. APUD FRANCISCUM
HEGERUM. 1644.
(7), 666 p.; in 12 (14 cm); 30 r. (10,5 X 5 cm); legătura: pergament.
Volum bine conservat.
Cota: 4575
1645
27. PLAUTUS, MACCIUS TITUS:
MACCI PLAUTI COMOEDIAE. ACCEDIT COMMENTARIUS EX VARIORUM
NOTIS AC OBSERVATIONIBUS, QUARUM PLURIMAE NUNC PRlMUM EDUNTUR. EX MUSEO MARC! ZUERII BOXHORNll. LUGD. BATAVORUM, APUD
FRANCISCUM HACKIUM. A. (1645)
(16) 1136, (48), p.; in 8 (20 cm); 35 r. (14,5 X 8,5 cm); legătura: piele. Volum foarte
bine conservat.
Cota: 3835
Bibl.: Graesse, vol. V, p. 329.
1646

2B. TERENTIUS, PUBLIUS AFER:
PUB. TERENTll COMEDIAE SEX QUIBUS ACCEDIT INTERPRETATIO BELGICA, H: O. ROTERODAMI, EX OFFICINA SEBASTIAN! MATTHEI WAGENS,
A. 1646.
(8), 593, (8); in 12 (14 cm); 38 r. (10,5 X 6 cm); legătura: pergament. Volum cu legătura parţial desfăcută.

lnsemnări:

„Jos. Salamoniy" (foaia frontispiciu)
„Ev libris Salamon Josef". (foaia frontispiciu)
Obs. Cartea este precedată de o dedicaţie semnată: Henricus Osterharius.
Cota 569
Bibi. Graesse, voi. VI, p. 59
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1647
29. MACHIAVELLI, NICOLAUS:
DE HEGNO ADVERSUS NIC. MACHIAVELLUM LIBRI TRES. LUGD. BATAVORUM. APUD HIERONYMUM DE VOGEL. 1647.
(24), 594, (16) p; in 12 (13 cm); 39 r. (11 X 5 cm); legătura: piele. Volum bine conservat.
Insemnări: „Gregorii C. de Bethlen comp. Udino in stati Veneto a. dni. 1754."
(foaia de gardă 1)
Cota: 3330
1648
30. DlETERICUS, CUNRADUS:
EPITOME PRAECEPTORUM DIALECTICAE, IN USUM CLASSICORUM INFERIORUM EX INSTITUTIONIBUS LOGICIS COMPENDIOSE
COLLECTA A
CUNRADO DIETERICO, PHILOSOPHIAE MORALIS PROFESSORE ET PAEDAGOGIARCHA. LEOVARDIAE, APUD STEPHANUM GERHARD! SAMPLONIUM.
1648. CUM CONSENSU MAGISTRATUS LEOVARDIENSIS.
(12), 128 p.; in 12 (14 cm); 30 r. (10 X 6 cm); legătura: piele. Volum cu deteriorări
specifice folosirii .
.lnsemnări: „Andreae Bodok.iy" (p. titlu)
„A. 1718 die 23 maij Andreae Bodoki mittit frater ex Ill.
Acad. Franq. Martini Bodoki" (foaia de gardă 4)
„Accepi ad m. per D. M. Nagy 1740 die 29 aprW (forzaţ 2).
Obs.: Foile tipărite sînt separate prin foi albe.
Cota: 2320.
31. DU MOULIN, PIERRE:
ESCLAIRCISSEMENT DES CONTROVERSES SALMURIENNS OU DEFENSE DE
LA DOCTRINE DES EGLISES REFORMEES SUR L'IMMUTABILITE DES DECRETS DE DIEU, L'EFFICACE DE LA MORT DE CHRIST, LA GRACE UNIVERSELLE, L'IMPUISSANCE A SE CONVERTIR: ET SUR D'AUTRES MATIERES. PAR PIERRE DU MOULIN, MINISTRE DE LA PAROLE DE DlEU, ET
PROFESSEUR EN THEOLOGIE A SF;DAN. A LEYDEN, DE L'IMPRIMERIE op;
.JEAN MAIRE, 1648.
(42), 274, (1) p.; in 8 (16 cm); 30 r. (12,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum
lleteriorat (hîrtia fragilizată).
Cota: 5539.
32. FLORUS, LUCIUS ANNAEUS:
L. A. FLORUS EX RECENSIONE N. BLANCKARDI. ACCEDIT EIUSDEM EX
OMNIUM OBSERVATIONIBUS EDITIS AC INEDITIS SALMASII COMMENTARIUS. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA ADRIAN! WYNGAERDEN.
A. 1648.
(32), 595, (69) p.; in 8 (19 cm); 43 r. (14,5 X 8,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
Bibi.: Graesse, vol. II, p. 605;
Cota: 5ri3.
3:J. HEGEDUS MIKOLAUS JANOS:
AZ MENNYEI (..... ) TUZESOSZLOPA MELLY EZ NYOMORUSAGOS f:LET
KERENGO PUSZTAJABAN, AZ ISTEN SZERELMES ELLANKHADENE PENTEK
A' FOK TEVELYGESEKS' ERETNEKSEGEK FETET ETTZAKAJAN ES AZ ILY
FOK ISTENLENFEGEK S'MEGVESZTO GONOSZ PELDAK SZOVEVENYI KOZOTTIS, VILAGOSON MEGMUTATTYA, MELLY UTON IUTHATNAK BE A
MENNEYI CANAHAN NYUGODALMABA. FORDETATOTT MIKOLAI HEGEDUS
JANOS ALTAL VAESBERGIANOS ALTAL NYOMTATTATOTT, ULTRAJEC~rOMBAN, A TARASZI MASODIK HOWBAN, 1648 ESZTF.NDOBE::-J.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

720

Vergilia Stan

(8), 137; (15), 94 (4), 44; 18. p.; în 12 (14 cm); 29 r. (10 X 6 cm); legătura: pergament. Volum slab conservat.
Tnsemnăn: „Successit în possessionem Mikhaelei Racs a. 1742 die 17 iulii". (foaia
de gardă 1)
Cct<J: 2888.
34. MARESIUS, SAMUEL:
SAMUELIS MARESII IN ACADEMIA PROVINCIALI GRONINGAE ET OMLANDIAE THEOLOGIAE D. ET PROFESSORIS, EXORCISTA, SIVE DE EXORCISMIS, LIBER SINGULARIS, CUI ADIJCIUNTUR DISSERTATIONES TRES, 1. DE
DEO MAOZIM. 2. DE CALICE EUCHARISTICO. 3. DE PRECIBUS PRO MORTUIS. GRONINGAE, TYPIS JOANNJS NICOLAI. ANNO 1648.
(18), 276 p.; in 12 (13 cm); 29 r. (9,5 X 4,5 cm).
Cota: 5619; collig. cu nr. 18.
1649

35. MACHIAVELLI, NICOLAUS:
NICOLAI MACHIAVELLI FLORENTINI DISPUTATJONUM DE REPUBLICA,
QUAS DISCURSUS NUNCUPAVIT, LIBRI III. QUO MODO IN REBUS P. AD
ANTIQUORUM ROMANORUM IMITATIONEM ACTIONES OMNES BENE MALEVE INSTITUANTUR. EX ITALICO LATINI FACTI. LUGDUNI BATAVORUM,
APUD PETRUM LEFFEN, ANNO (1649). (LUGDUNI BATAVORUM, TYPIS PHILIPPJ DE CRO-Y, ANNO (1649) - în colofon 432 p.; in 12 (14 cm); 40 r. (11 X
6 cm); 'legătura: pergament. Volum cu legătura parţial desfăcută.
Insemnări: „Coli. K Eny. 1718" (p. Utilu)
Cota: 2'.'110
Bibi.: Graesse, vol. IV, p. 326
1650
36. APULE1US, LUCIUS:
L. APULEII MADAURENSIS, METAMORPHOSEOS LIBRI XI, CUM NOTIS ET
AMPLISSIMO INDICE IOANNIS PRICAEI. ACCESSIT EJUSDEM INDEX ALPHABETICUS SCRIPTORUM QUI IN HESYCHIJ GRECO VOCABULARIO LAUDANTUR. GOUDAE TYPlS GUILIELMI VANDER HOEVE. MDCL.
262; 758, (64) p.; in B (19 cm); 33 r. (14 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
lnsemnări: „Balog" (forzaţ 1).
Cota: ll42
1651
37. GRONOVIUS, JOHANNES FREDERICUS:
JOHANNIS FREDERIC! GRONOVII OBSERVATORUM IN SCRIPTORIBUS ECCLESIASTICIS, QUIBUS TAMEN PASSIM ET AEQUALWS ILLIS ET VETUSTIORES UTRIUSQUE LINGUAE AUCTORES INTERPOLAT! ET JLLUSTRANTUR ET EMENDANTUR, MONOBLIBOS. DAVENTRIAE, TYPIS JOHANNIS COLUMBII, ANNO (1651).
(26), 292, p.; in 12 ~14 cm); 32 r. (10,5 X 6 cm); legătura: pergament.
Volum
sati!'făcător conservat.
lnsemnări: „Jos. Salamony" (p. titlu)
Cota: 5073
38. VOSSIUS, GERARDUS IOANNES:
GERARD! IOANNIS VOSSII DE HISTORICIS LATINIS LIBRI III. EDITIO ALTERA, PRIORI EMENDATIOR, ET DUPLO AUCTIOR. LUGDUNI BATAVORUM,
EX OFFICINA IOANNIS MAIRE, 1651.
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(26), 830, (40) p.; in 4 (21 cm); 39 r. (16 X 10,5 cm); legătura: pergament. Volum
conservat.
lnsemnări: „Thecae Scholae Zilahiensis anno 1806" (foaia de gardă l)
Cota: 839
satisfăcător

39. VOSSIUS, GERARDUS !OANNES:
GER. JOAN. VOSSII ET ALIORUM. DE STUDIORUM RATIONE OPUSCULA.
ULTRAJECTI, TYPIS THEODOR! AB ACKERSDYCK ET GISBERTI A ZYLL,
MDCLI.
(5), 544, (1), p.; in 12 (14 cm); 30 r. (10,5 X 5,5 cm); legătura: pergament. Volum
satisfăcător conservat.
Insemnări: „Stephani B. Imbre anno 1736 mense ianuar cujus symb." (foaia de
gardă

1)

„~uccessit

Stephano Halmagyi 1737". (foaia de gardă 1)
Cota: 3746; collig. cu: „Ger. Joan. Vossii De cognitione sui libellus (..... ) Amstelodami, Apud Cornelium Joannis 1651 (..... ) MDCLV"le.
1652
40. MACOVIUS, JOHANNES:
JOHANNIS M~l\COVII SS. THEOL. D. ET PROFESSORIS DISTINCTIONES ET
REGULAE THEOLOGICAE AC PHILOSOPHilCAE. EDITAE OPERA AC STUDIO
NICOLAI ARNOLD!, SS. THEOL. D. ET PROFESSORIS IN ACADEMIA FRANEKER.ANA. FRANEKERAE, IMPENSIS JOHANNES ARCERII, 1652. CUM PRIVILEGIO.
(15), 206 p.; in 12 (13 cm); 28 r. (10 X 5,5 cm); legi'1tura: piele. Volum slab conservat.
Insemnări: „Alexander Malnast anno 1761" (forzaţ 1)
„Ex libris Thomae Baro (. .. )" (foaia de gardă 1)
„Steph. Kovassnai possidet ex gratuita oblatione B. M. Alex. Malnasi" (foaia
de gardă 1)
„Peculium (... ) ab a. 1747 die 20 sept. symbolum. Spe vivam, spe moriar,
spes mea Christus erit". (foaia de gardă 1)
„A' Zilahi ref. gymnume 1851" (foaia de gardă 2)
Cota: 2568

1653

41. DIES'I1IUS, HENRICUS:
HENRICI A DIEST SS. THEOL. DOCT. ET PROF. MELLIFICIUM CATECHETICUM. CONTINENS EPITOMEN CATECHETICARUM EXPLICATIONUM URSINO
- PAREANARUM. CUM AUCTARIO TESTIMONIORUM SCRIPTURAE MULTORUMQUE LOCORUM, PARTIM ADDITORUM, PARTIM INTERPOLATORUM.
ORNATUMQUE PERCOMMODA ANALYSI MARGINALI, NEC NON INDICE
GEMINO. EDITIO TERTIA, PRIORIBUS AUCTIOR. DAVENTRIAE, IMPENSIS
JOANNIS JANSSONII, (1653).
(16), 622 p.; in 8 (17 cm); 29 r. (12 X 6 cm); legătura: pergament. Volum cu legă
tura desfăcută.
lnsemnări: „Sum (... ) comp. Fran. Fris. 1709 die 3 aug." (forzaţ 1)
Obs.: Note de lector pe foaia de gardă 1
Cota: 3272
42. LARENUS, JODOCUS:
TUBA STEPHANJAE, AD EXCITANDUM E VETERNO POPULUM DEI,
ET
AVERRENDUM CAPTIVITATEM EJUS. CUM COMMENTATIONE HOMILIASTICA, DOCUMENTIS, ET EORUM USIBUS PER JODOCUM LARENUM, V.D.
18

V. Stan, în Acta MP, 11, 1987, p. 503, nr. 44, 45.

46 - Acta Mv•ei Porolissen•is - voi. XIl/1988
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MINISTRUM FLISSINGAE. MEDIOBURGI, EX OFFICINA ANTHONII DE LATER, TYPOGRAPHI ORDINARII INCLYTAE CIVITATIS MIDDELB 1653.
(32), 833, (5) p.; in 8 (16 cm); 36 r. 12,5 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
Insemnări: „Petri Simon 1768, d. 34" (p. titlu)
Cota: 5081
43. MARTINUS, JOHANNES:
ANALYTICA ET TOPICA DOMINICALIA TRIPERTINA. NIMIRUM, EUANGELICA, EPISTOLICA, CATECHETICA. SEU, ANALYSIS POPULARIS, ET OBSERVATIONES PRAECIPUAE EUANGELIORUM, ET EPISTOLARUM, UT VOCANT, TOTIUS ANNI DOMINICIS OLIM ASSIGNATARUM; UT ET CATHECHESEOS PALATINO-BELGICAE JN SUAS DOMINICAS DISTRIBUTAB. CONCINNATA A JOHANNE MARTINO DANT. SERVO JESU CHRISTI IN ECCLESIA GRONINGANA GRONINGAE, TYPIS JOHANNIS NICOLAI, ANNO MDCLIII
(16), 619, (5); (8), 341, (3); (8), 212, (3) p.; in 8 (16 cm); 28 r. (11,5 X 7 cm); legă
tura: pergament. Volum bine conservat.
Obs.: Volumul are trei părţi, fiecare parte avîntl pagină de titlu şi numerotare
separate.
Cota: 5084
-14. MORUS, ALEXANDER:
CAUSA DEI, SEU ALEXANDRI MORI ECCLESIASTAE, AC SS. THEOLOGIAE
PROFESSORIS DE SCRIPTURA SACRA EXERCITATIONES GENEVENSES. MEDIOBURGI, EX OFFICINA ANTHONII DE LATER, TYPOGRAPHI ORDINARII,
INCL YT AE CIVIT A TIS MIDDELB. 1653.
(6), 194 p.; in 4 (21 cm); 38 r. (16 X 12,5 cm); legătura: pergament. Volum slab
<'Onservat.
J,nsemnări: „M. Tovfai praecognitia et laudit" (p. de tilllu)
Cota: 5122
1654
45. TERENTIUS, JOHANNES:
MEDIT ATIONUM PHILOWGICARUM HEBRAEARUM TRIAS PRIMA. A UCTORE JOHANNE TERENTIO, LINGUAE SANCTAE PROFFESORE ORDINARIO,
IN ILIUSTRI FRISIORUM ACADEMIA. FRANEKERAE, EXCUDEBAT IDZARDUS ALBERT!, TYPOGR. IN ACAD. FRANEKERANA, 1654.
(16), 177 p.; in 8 (16 cm); 24 r. (11 X 7 cm); legătura: pergament. Volum bine conservat
Cota: 56:1:>; collig. cu nr. 46, 51
46. TERENTIUS, JOHANNES:
MEDITATIONUM PHlLOLOGICARUM HEBRAEARUM TRIAS ALTERA. AUCTORE JOHANNE TERENTIO, LINGUAE SANCTAE PROFESSORE ORDINARIO,
IN ILLUSTRI FRISIORUM ACADEMIA. FRANEKERAE, EXCUDEBAT IDZARDUS ALBERT!, TYPOGR. IN ACAD. FRANEKERAMA. ANNO 1654.
130, (5) p; in 8 (16 cm); 24 r. (11 X 7 cm).
Cota: 5633; collig. cu nr. 45, 51
16t5

47. ERASMUS, DESIDERIUS ROTERODAMUS:
DESID. ERASMI ROTEROD. COLLOQUIA, CUM NOTIS, TERTIA PARTE AUCTORIBUS, ET INDICE NOVO. ACCURANTE CORN. SCHREVELLIO. LUGD. BATAVORUM, APUD FRANCISCUM HACKIUM. A. (1655)
(12), 677, (21) p.; in 8 (19 cm); 34 r. (13,5 X 8,5 cm); legătura: pergament. Volum
nesalisfăcător conservat.
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Insemnări:

„Gymnasii... Szîgetensîs aere biblioth. comparat 1774"
„Sarlany Mihalyi 1839" (foaia de gardă 1)
„A' Zilahi ref. gymnasîume 1851 (foaia de gardă 1)
C:;ta: fi048
Ribl.: Grae~sc, '\ol. II, p. 495

(forzaţ

1)

48. SIBELIUS, CASPARUS:
CASPARI SIBELII, CONCIONUM SACRARUM ANNIVERSARIARUM IN DIES
FESTOS ET DOMINICOS, PA'RS PRIMA, CONTINENS CONCIONES IN FESTA
NATIVITATIS, CIRCUMCISIONIS, RESURRECTIONIS ET ASCENSIONIS IESUS
CHRISTI, ITEMQUE PENTICOSTES, SEU MISSIONIS SPIRITUS SANCT!. PRAEMISSA SUNT PROLEGOMENA DE FESTIS CHRISTIANORUM: ET SUBJUNCTI
TRES INDICES, UT NECESSARII, ITA LOCUPLETISSIMI ATQUE ACCURATISSIMI. DAVENTRIAE, TYPIS JOANNIS COLOMBII, ANNO (1655).
(20), 527 (43) p.; în 4 (20 cm); 35 r. (16 X 10,5 cm); legătura: pergament. Volumul
are legătura foarte deteriorată.
Cota: 4916
1656
49. BOETIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS:
AN. MANL. SEVER. BOETII, CONSOLATIONIS PHILOSOPHIAE LIBRI V.
EJUSD. OPUSCULA SACRA AUCTIORA RENATUS VALLINUS RECENSUIT,
ET NOTIS ILLUSTRAVIT. LUGD. BATAVORUM. APUD
FRANCISCUM
HACKIUM. A. MDCLVI.
(30), 214, (16); 116, (1) p.; în 8 (16 cm); 29 r. (12 X 7,5 em); kgătura: pergament.
Volum satisfăcător conservat.
Cota: 1787
Bibi.: Graesse, voi. I, p. 464
50. MARESIUS, SAMUEL:
SAMUELIS MARESII REFUTATIO PRAEADAMiITICAE, ABSOLUTA SEPTEM
PRIMARIIS QUAESTIONIBUS, CUM PRAEFATIONE APOLOGETICA PRO AUTENTIA SCRIPTURARUM. EDITIO ALTERA. GRONINGAE, TYPIS FRANCISC!
BRONCHORSTII CIVITATIS GRONINGANAE ORO. TYPOGR. ANNO MDCLVI.
(4), 115; 689, (2) p.; in 12 (13 cm); 21 r. (10 X 6 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
Insemnări: „A' Zilahi ref. gymnume" (foaia de gardă 1)
CÂ>ta: 5435.
51. SAHTORUS, JOANNES:
JOANNIS SARTORI ADAGIORUM CHILIADES TRES, SIVE SENTENTIAE PROVERBIALES GRAECAE, LATINAE, ET BELGICAE, EX PRAECIPUIS AUTORIBUS COLLECTAE AC BREVIBUS NOTIS ILLUSTRATAE. EX RECENSIONE
CORNELII SCHREVELII. LUGD. BATAV. EX TYPOGRAPHIA NICOLAI HERCLLIS l\IDCLVI.
(4), 696, (42) p.; in 8 (16 cm); 35 r. (12 X 7 cm).
Insemnări: „G.V." (foaia de gardă 1)
Cota: 5633; collig. cu nr. 45, 46.

52. SUETONIUS, CAIUS TRANQUILLUS:
C. SUETONIUS TRANQUILLUS, ET IN EUM COMMENTARIUS, EXIBENTE
JOANNE SCHILDIO. EDITIO QUARTA. LUGDUNI BATAVORUM. EX OFFICINA FRANCISC! HACKII. A. (1656).
(38), 852, (82) p.; in 8 (20 cm); 45 r. (14,5 X 8,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
Cota: 49:!
Bibi.: GraE"SSe, vol. VI, p. 522.
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53. TERTCLLIANUS, Q. SEPTIMIUS FLORENS:
Q. SEPT. FLORENTIS TERTULLIANI LIBER DE PALLIO, CLAUDIUS SALMA-

SIUS ANTE MORTEM RECENSUIT, EXPLICAVIT, NOTIS ILLUSTRAVIT. ACCEDIT VERA AD VIVUM EJUSDEM EFFIGIES. LUGDUNI BATAVORUM, EX
OFFICINA JOHANNIS MAIRE, (1656).
(16), 475, (74) p.; in 8 (19 cm); 34 r. (14 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
Cot\!: II. 1693.
~ibl.: Graesse, vol. VI, p. 59.
1657
54. LEUSDEN, JOHANNES:
JOEL EXPLICATUS, IN QUO TEXTUS HEBRAEUS PROPHETAE JOEL VARIIS
MODIS EXPLICATUR, SCIL. PER PARAPHRASIN CHALDAICAM, MASORAM
MAGNAM ET PER TRIUM PRAESTANTISSIMORUM RABBINORUM, COMMENTARIA RABBINICA. NEC NON PER VARIAS NOTAS PHILOLOGICAS: IN
FINE ADJUNCTUS ESTE OBADIAS, EODEM FERE MODO ILLUSTRATUS, AUTHORE JOHANNE LEUSDEN, LIB. ART. MAG. ET LINGUAE SANCTAE
IN
INCLYTA ULTRAJECTINA ACADEMIA PROFESSORE ORDINARIO. ULTRAJECTI, EX OFFICINA JOHANNIS A WAESBERGE, ANNO (1657).
(20), 284. (14) p.; in 8 (16 cm); 28 r. (11,5 X 7,5 cm); l~gătura: pergament. .Volum
cu copertele deteriorate.
Cota: 5067
·
1658
55. Sl!AVIS, PETRUS POLANUS:
PETRI SUAVIS POLANI HISTORIAE CONCILII TRIDENTINI LIBRI OCTO. EX
ITALICIS SUMMA FIDE AC CURA LATINI
FACTI ACCEDUNT HAC EDITIONE I. VITA AUTORIS. II. NOMINA, cqGNOMINA, PATRIAE, ET DIGNITATES ILLUSTRISS. ET REVERENDISS. PATRUM QUI AD CONCILIUM TRlIDENTINUM CONVENERUNT.' III. CONSILI-UM DELECTO'.RUM CARDINALIUM;
ET ALIORUM PRAELATORUM DE EMENDANDA ECCLESIA,' Jussu.: PAUL!
III. OONSCRIPTUM ET EXHIBITUM A. 1538.' SCRl'PTlÎM CERTE 1..ECTIONE'.:
DIGNUM, ET VERBATIM NIS! OBSTARET PROLIXITAS, HUIC COMMENTARIO UTILITER INSERENDUM, INQUIT AUTOR PAG. 73. EDITIO QUINTA ET
ULTIMA. GORINCHEMI, SUMPTIBUS PAULI VINK BIBLIOPOLAE, ANNO
MDCLVIII. (DORDRECHT, TYPIS NICOLAI FRISSII, MDCLVII.) - în colofon.
(3~). 766, (22) p.; in 4 (21 cm); 48 r. (16,5 X 11 cm); legătura: pergament. Volum
bi'ne conservat.
Inioemnări: „B. Volfangi Wesselenyi ·de Hadad anno 1761 constat flor. 1 den. 30."
(fO'aia de gardă 1)
„Andre Nistorsi 1741" (foaia frontispiciu)
„Est Georgii Szigrhi" (foaia frontispiciu)
Cota: 4736
1659
56. ESSENIUS, ANDREAS:
ANDREAE ESSENII, S. THEOL. IN ECCL. ET ACAD. ULTRAJ. D. SYSTEMATIS THEOLOGICI PARS PRIOH, . COMPLECTENS TITULOS, DE NATURA
THEOLOGIAE, DE FIDE, DE S. SCRIPTURA, DE DEO, DE PERSONIS DIVINIS,
DE DECRETO DEI, DE CREATIONE, DE PROVIDENTIA, DE FOEDERE LEGALI, ET DE PECCATO. UBI IN CONTROVERSIIS VERA SENTENTIA PASSIM
CONFIRMATUR ARGUMENTIS, AD CERTAS ET PAUCAS CLASSES REVOCATIS; CONTRA OBIECTIONES ET EXCEPTIONES ADVERSARIORUM, FONTES
SOLUTIONUM INDICANTUR; ATQUE USUS PRACTICI SUIS LOCIS ADSCRI-
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BUNTUR: ANTEHAC PUBLICIS DISPUTATIONIBUS PROPOSITA, AC DEINDE
RECOGNITA ULTRAJECTI, EX OFFICINA JOHANNIS A WAISaERGE, ANNO
(1659).
(8), 388 p.; in 4 (21 cm); 38 r. (16 X 11 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfiieător conservat.
Insemnări: ,,Est Johannis Bugiryei .1698". (forzaţ 1)
„Est Michaelis Agyagfalvi const. flori. :34" (forzaţ 1)
Obs.: Cartea se află în colligat cu vol. II, publicat în anul 1661 la Amsterdamie.
Cota: 4773
57. HEEREBOORD, ADRIANUS:
ADRIAN! HEEREBOORD, PROFESSORIS PHILOSOPHI, IN ACADEMIA
PATRIA, ORDINARII MELETEMATA PHILOSOPHICA; IN QUIBUS, PLEH.AEQUE
1;!.ES METAPHY.SICAE VENTILANTUR, TOTA ETHICA KATASKDASIKOS
AYASKDASIKOS EXPLICATUR, UNIVERSA PHYSICA PER THEOREMATA
ţ:T COMMENTARIOS EXPOJ:i[ITUR, SUMMA RERUM LOGICARUM .PER' .DISl',UTATIONES TRADITUR, EDITIO ALTERA, PRIO:~U EMENDAŢIOR, ET; SEXAGINTA TRIBUS ETHICIS, ATQUE ALIQUOT MISCELLANEIS, DISPUTATIONIBUS AUCTIOR. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA . FRANCISC!
MOYARDI. (1659).
(12), 38; 382; 136; 248; 68; 32 p.; in 4 (21 cm); 48 r. (15,5 X 12); legătura: pergament. Volum deteriorat.
.
însemnări: „Ex libris Alexandri S. Verestoy 15 febr. 1825" (p. 3)
Cota: 2678
!18. LAVATERUS, LUDOVICUS TIGUHINCS:
DE Sl'ECTRIS, LEMURIBUS ET MAGNIS ATQUE INSOLITIS FRAGORIBUS,
VARIISQUE l'JIAESAGITIONIBUS, QUAE PLERUMQUE OBITUM HOMINUM,
MAGNAS CLADES, MUTATlONESQUE IMPE;RIORUM PRAECEDUNT.
LIBER
UNUS. IN TRES PARTES DISTRIBUTUS. OMNIBUS VERITATIS ST.UDIOSIS
SU1\1ME UTILIS. AUTHORE LUDOV. LAVATERO TIGURINO. EDITIO SECUNDA PRIORI MULTO EMENDATIOR. LUGD. BATAVORUM. APUD HENR. VE)R•
BIJ:;ST. (1659).
(LUGD. BATAV. EX TYPOGR. JOH. ZARON. 1695) - în colofon. Volum satisfă
cător conservat.
(20), 245 p.; in 12 (13 cm); 35 r. (10 X 5 cm); legătura: pergament.
lnsc'mnări: „Alexandri Baldingeri, 1729" (p. titlu)
„Hcnrici Leretis 16li6" (forzaţ 1)
Cot;1: 3339

59. PATERCULUS, VELLEIUS:
C. VELLEIUS PATERCULUS CUM SELECTIS VARIORUM NOTIS ANTONIUS

THYSIUS J. C. EDIDIT, ET ACCURATE RECENSUIT. LUGD. BATAVORUM, EX
OFFICINA FRANCISC! HACKII. A. 1659.
.
.
(10), :3:34, (22) p.; in 8 (19 cm); 46 r. (14 X 8,5 cm); legătura: carton şi piele. Volum
~atisfăcător conservat.
rnsemnări: „Oswath mp. Claud. 1808~ (foaia de gardă 1)
,,Sam M. Bt:iltini 1784 P.B." (foaia frontispiciu)
Ex libris: „Salamon Josef" (foaia frontispiciu)
l'.ota: li~~'·
Bibi.: In: Graessc, vol. V, p. 162 este menţionată ediţia din anul 1653.
1662
GO. TEI1ENTilTS, PUBLIUS AFER:

PUBLII TERENTII COMOEDIAE SEX, POST OPTIMAS EDITIONES EMENDATAE. ACCEDUNT, AELII DONATI, COMMENTARIUS INTEGER. CUM SELECTIS Gl:IETI ET VAHIORUM NOTIS, MULTO AUCTORIBUS, QUA ANTEHAC.
ia

Idem, p. 505, nr. 55.
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INDICES, TERTIA FERE PARTE LOCUPLETIORES. ACCURANTE CORN.
SCHREVELIO. LUGD. BATAVORUM, APUD FRANCISCUM HACKIUM. A. (1662).
(48), 864, (60) p.; in 8 (21 cm); 46 r. 14 X 8,5 cm); legătura: pergament. Volum cu
legătura desfăcută.
lnsemnări: „Mart.

Polgari". (foaia frontispiciu)
„Hunc librum accepi die sexto februiarii

1787" (foaia frontispiciu.
verso)
Ex libris: „Salamon Josef" (foaia frontispiciu)
Obs.: Pe coperta a doua, exterior, este incizat anul Hi67 şi cuvîntul „GOVDA."
Cota: 846
Bibi.: Graesse, vol. VI, p. 59.
l(i(j]

l>l. AB HAMERSTEDE, JOANNES:
MERETRIX BABYLONICA ET SPONSA CHRISTI DETECTAE; ILLA IN ROMANO-PONTIFICIA, HAEC IN REFORMAT A ECCLESIA. CONTRA ANONYMUM
QUENDAM CAPUCINI EXCUCULLATI ANTAGONISTAM LOVANIENSEM. AUTHORE JOANNE AB HAMERSTEDE, ECCLESIAE, QUAE CHRISTO TRAJECTI
AD MOSAM COLLIGITUR, PASTORE. GORICHEMI, EX OFFICINA PAULI
VINK, BIBLIOPOLAE. ANNO 1663.
(12), 280, (8) p.; in 8 (16 cm); 36 r. (12,6 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum cu
legătura parţial desfăcută.
lnsemnări: „Mihaly Lalvinics"

(coperta 2, exterior)
Ex J.ibris: „Alexandri Madass" (p. titlu)
Cota: 5029.
62. HOORNEBEEK, JOHANNES:
THEOLOGIAE PRACTICAE PARS PRIOR. AUCTORE JOHANNE HOORNEBEEK, S. LITTERARUM IN ECCLESIA ET ACADEMIA LUGDUNO BATAVA
DOCTORE ET PROFESSORE. ULTRAJECTI, EX OFFICINA HENRICI VERSTEEG. (1663).
(LUGDUNI BATAVORUM, TYPIS DANIELIS . WILHELM! VAN DER BOXE.
ANNO 1663) - în colofon.
(14), 886 p.; in 4 (21 cm); 38 r. (15,5 X 10,5 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfăcător conservat.
Cota: 3076
63. LANSBERGIUS, PHILIPPUS:
PHILIPPI LANSBERGII, ASTRONOMI CELEBERR1'MI, OPERA OMNIA,
MIDDELBURGI ZELANDIAE, APUD ZACHARIAM ROMAN. MDCLXlll.
(DORDRECHTI, EXCUDEBAT HENRICUS ET JOANNES ESSAEI, URBIS
TYPOGRAPHI ORDINARII) - în colofon.
(16), 9; 44; 55 - 118; (10), 74; (6), 53; (8), 34; (11), 41; 180; 181, (3); (3), 103 p.; in 4
(30 cm); 34 r. (22,5 X 13 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
Obs.: Volumul este o culegere ce cuprinde 8 lucrări antume şi postume ale lui
Philippus Lansberg, publicate între anii 1652-1663, de Roman Zacharias, tipărite
de Joannes ~i Henricus Essaeus. Lucrarea este însoţită de tabele, plan~e. figuri
geometrice.
lnsemnări: „Ill. I. b. Wolphangi Vesst'lenyi 1755" (foaia frontispiciu)
Cota: 1371
Bibl.: Graesse, voi. IV, p. 102.
64. STRESO, CASPARUS ANHALTlNUS:
DOCTRINA DE CONTRITIONE LEGALI, PER QUAM ELECTI ET REDEMPTI
ABDUCUNTUR A FIDUCIA IN OPERA LEGIS, ET l'HAEPARANTUR AD QUAERENDAM ET AMPLECTENDAM GRATIAM EV1\NGELII. NEC NON DE LUCTA
SCRIPTUALI REGENTIORUM ET JUSTIFICATOHUM, QL.\, POSTQUAM
IN
STATUM GRATIAE TRANSLAT! SUNT, PECCATI DOMINJO SE SUBDUCUNT,
ET LEGI DE! LABORANT ESSE OBEDIENTES. lN EXl'OSITIO~E CAPITIS
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SEPTlMI EPISTOLAE PAULI AD ROMANOS, ECCLESIAE CHRISTI,
QUAE
HAGAE COMITIS COLLIGITUR, PROPOSITA. PER CASPARUM STRESONEM ANHALTINUM. HAGAE-COMITIS, EX OFFICINA CASPARI DOLL. (1663).
(LUGDUNI BATAVORUM, TYPIS SEVERIN! MATTHIAE) - în colofon.
106; (12), 123; (4), 99, (7) p.; in 4 (21 cm); 40 r. (10,5 X 11,5 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
Obs.: Volumul este o culegere a lucrărilor lui StrPso Casparus. Fiecare parte a
volumului are pagină de titlu separată.
Insemnări: ·;,G. Szil. comp. in ill. coll. ref. Claud.
anno 1745, die 26 octobris,
68 den." (forzaţ 1)
·;,Sum... comparantis Trajecti ad Rhenum a. 1709 die 8 febrarii" (forzaţ

1)

„A' Zilahi ref. gymnasiume 1851" (foaia de

gardă

1)

Cota: 5707
1664
li5. JUVENALIS, JUNIUS; PERSIUS, FLACCUS AULUS:

D. JUNII JUVENALIS, AULI PERSII FLACCI SATYRAE: CUM VETERIS
SCHOLIASTAE, ET VARIORUM COMMENTARIIS ACCURANTE CORNELIO
SCHREVELIO. LUGD. BATAV. ET ROTEROD. EX OFFICINA HACKIANA. 1664.
(16), 604, (40) p.; in 8 (19 cm); 48 r. (14,5 X 8,5 cm); legătura: piele. Volum cu deteriorări specifice folosirii.
lnsemnări: „Comp. Viennae 1876, 10 ... cursus 28" (forzaţ 1)
„G.V." (foaia frontispiciu)
Bibl.: Graessc, vol. III, p. 520
Cota: 835
G6. PLAZZONUS, FRANCISCUS; NYMMANUS GREGORIUS; ARANTIUS,
JULIUS CAESAR:
FRANCISCJ PLAZZONI PATAVINI, PHILOSOPHI ET MEDICI ATQUE IN PATRIO GYMNASIO ANATOMIAE ET CHIRURGIAE PROFESSORIS ORDINARII,
DE PARTIBUS GENERATIONI INSERVIENTIBUS LIBRI DUO. QUIBUS OMNIUM ET SINGULORU[M] ORGANORUM UTRIUSQUE SEXUS, AD GENERATIONEM CONCURRENTIUM. STRUCTURA, ACTIONES ET USUS. ITEM ARANTII DE HUMANO FOETU LIBELLUS. ITEM GREGORII NYMMANI DE VITA
FOETUS IN UTEHO. DISSERTATIO. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA
FELICIS LOPEZ DE HARO, (1664).
(6), 184; 50; (7), 84 p.; in 12 (13 cm); 29 r. (9,8 X 4,5 cm:); legătura: pergament.
Volum slab conservat.
Obs.: Cartea este o culegere. Fiecare carte are pagină de titlu, datată: 1664, şi
acela~i editor.
Insemnări: „Est Stephani Ertsvuni" (p. titlu)
„Bartzi Andras" (fonaţ 1)
Cota: 1817; collig. cu „Col!egium phisicurn ... authore M. Francone Burgersdicio ... ,
Amste!odami, apuci .T. Janssonium, 1650 ... " 20 .

1665
67. ARNOLDUS, NJCOLAUS:

NICOLAI ARNOLD! SS. TH. DOCT. ET PROFESS. LUX IN TENEBHIS. SEU
BHEVIS ET SUCCINCTA VINDICATIO SIMUL ET CONCILIATIO LOCORUM
VET. ET NOVI TESTAMENT!. QUIBUS OMNIUM SECTARUM ADVERSARII
J\D STABILIENDOS ERRORES SUOS ABUTUNTUR. EDITIO SECUNDA, ALTERA PARTE AUCTIOR, AC UTILI SUB CALCEM INDICE LOCUPLETIOR.
I~RANEKERAE SUMPTIBUS
JOHANNIS WELLENS, ACADEMIAE TYPOGR.
SA:W. ARCERII ET HEN. RIGGE, BIBLIOPP. ANNO MDCLXV.
2

~

Idem, p. 501, nr. 32

şi

p. 504, nr. 48.
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(24), 531, (l); 500, (16) p.; in 4 (20 cm); 46 r. (15,5 X 11,5 cm);
Volum nesatisfăcător conservat.
Cota: 3014

legătura:

pergament.

68. DIESTIUS, HENRICUS:
HENRICI DIESTII, SS. THEOLOGIAE DOCTORIS ET PROFESSORIS, CONCIONES PARADIGMATICAE. IN QUIBUS PROPONUNTUR AC DISPONUNTUR.
OMNIS GENERIS TEXTUS BIBLICI, DOCTRINALES, CONSOLATORII, ADMONITORII, PROMISSORII, COMMINATORII, EXEMPLARES HISTERICI, PRECATORII, EUCHARISTICI, ALLEGORICI PARABOLICI, TYPICI: AD QUORUM
FORMAM SIMILLES ALIIJ FACILE PERTRACTARI POSSUNT, HIS SUBJUNCTA
EST, IN EARUM SUBSIDIUM, IN.STfiUCTIO DE ARTE CONCIONATORIA.
ARNHEMIAE, APUD JOHANNEM FRIDERICUM HAGIUM, BIBLIOPOLAM,
(1665).
(24), 771; 73, (2) p.; in 4 (20 cm); legătura: pergament şi carton marmorat. Volum
cu legătura deteriorat<I.
lnsemnări: „Stephani Kovats comp. Somlyoviae 1784" (foaia de gardă 1)
„A' Zilahi ref. gymnasiume 1871" (foaia de gardă 1)
„Ex libris Johannes P. 1737" (forzaţ 1).
Cota: 5983
69. PAULUS, S.:
S. PAULI APOSTOLI EPISTOLA AD ROMANOS CUM COMMENTARIO JOHANNIS COCCEI S.S. THEOLOG, PROFESSORIS. LUGDUNI
BATAVORUM,
EX
OFFICINA HENRICI VERBIEST, (1665).
(LUGDUNI BATAVORUM, EX TYPOGRAPHIA SEVERIN! MATTHIAE, 1665) in colofon.
(39), 785, (27) p.; in 4 (20 cm); 37 r. (15 X 10 cm.); legătura: pergament. Volumul
are legăţura deteriorată şi corpul cărţii găurit de insecte.
însemnări: „Ex libris Joh. Dusj comp. Claud. anno 1699" (forzaţ 1).
„Succ. Steph. D. Bodoki" (forzaţ 1).
„Deinde ex libris Michaelis Duso comp. N. Dobae a 1713 die 25. jan.
symbolurn" (forzaţ 1).
„Tandem Franciski Weoress a. 1730 cujus symbolum Deus proviidebi1".
(forzaţ 1).
„Successit Benjamini Weress a. 1760 symbolum. in te domine speravi".
(foaia de gardă 1).
Cota: 4671.
70. ONOMASTICUM SACRUM, 1N QUO OMNIA NOMINA PROPRIA HEBRAICA.
CHALDAICA, GRAECA, ET ORIGINE LATINA, TAM IN V. ET N.T. QUAM IN
LIBRIS APOCRYPHIS OECURRENTIA, DILUCIDE EXPLICANTUR, ET SINGULA PROPRIIS SUIS TYPIS DESCRIBUNTUR. ADDITUR IN FINE ADDITAMENTUM DE VASIS, PECUNIA ET PONDERIBUS SACRIS. EDITORE JOHANNE
LEUSDEN, PHILOSOPHIAE DOCTORE, ET LINGUAE SANCTAE IN ACADEMIA
ULTRAJECTINA PROFESSORE ORDINARIO. ULTRAJECTI. EX OFFICINA ANTHONII SMYTEGELT, ANNO (1665).
(TRAJECTI AD RHENUM, TYPIS WILHEMI CLERK, ANNO 1G65) - în colofon.
(8), 280 p.; in 8 (17 cm); 37 r. (13 X 7,5 cm); legătura: pergament.
Volum bine conservat.
lnsemnări: „Jos. Solomonyi" (p. titlu).
Cota: 5481; collig. cu nr. 82, 97.
1666
71. COCCEIUS, JOHANNES:
JOHANNIS COCCEI S. THEOL. PROFESSORIS OBSERVATA AD DANIELEM.
ACCEDIT PREFATIO EXHIBENS SYGHRONISMON PROPHETAE MOSIS ET DANIELIS. LUGDUNI BATAVORUM, EX! OFFICINA DANIELIS, ABRAHAMI ET
ADRIAN! A GAASBEECK, (1666).
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(32), 171 p.; in 4 (21 cm); 37 r. (15 X 10 cm); legătura: pergament.
Volumul satisfăcător conservat.
însemnări: „Georgiij de Weres" 1714 Ultrajecti" (p. titlu).
Cota: 4781; collig. cu nr. 74.
72. HORNUS, GEORGIUS:
GEORGI HORNI ARCA NOAE SIVE HISTORIA IMFERIORUM EX REGNORUM
A CONDITO ORBE AD NOSTRA TEMPORA. LUGD. BATAV. ET ROTEROD. EX
OFFICINA HACKIANA. 1666.
(32), 548, (44) p.; in 12 (14 cm); 33 r. (12 X 6 cm); legătura: pergament. Volum
foarte bine conservat.
Insemnări: „Samuelij Laskai" (forzaţ 1).
Obs.: Pe coperta exterioară 1 sînt incizate iniţialele: W.G.C.T. şi anul 1686.
Cota: 2313.
Bibl.: Graesse, voi. III, p. 370.
1667
73. LABADIE, JEAN DE:
L'ABRIVEE APOSTOLIQUE AUX EGLISES, REPRESENTEE PAR CELLES DE
L'APOSTRE SAINT PAUL, AUX EGLISES DE ROME ET DE CORINTHE, A DESSEIN DE LES RENOUVELLER A REPENTANCE, ET LES AYDER A SE SANCTIFIER DE PLUS EN PLUS PARA JEAN DE LABADIE PASTEUR A MIDDELBOURG, CHEZ JEAN MISSON, IMPRIMEUR ORDINAIRE DE MESSEIGNEURS
LES ESTATS DE ZELANDE. 1667.
(16), 83; 100; 71 p.; in 8 (16 cm); 29 r. (12,5 X 7 cm); legătura: pergament. Volum
cu copertele deteriorate.
Obs. C':.irtea este o culegere din lucrările lui Labadie.
Jnsemnări: „A'Zilahi ref. gymnume 1851" (foaia de gardă 1).
„Stephani Kovats ab a. 1775" (foaia de gardă 2).
„Şt. Kovats 1774 comp. Rotterodami" (p. titlu).
Cota: 4174.
74. PAULUS, S.:
S. APOSTOLI PAUL! EPISTOLA AD EPHESIOS CUM COMMENTARIO JOHANNI
COCCEI, S. THEOL. PRO~ESSORIS, PRAEFATIO AGIT DE TESTAMENTIS ET
INTERPRETE SCRIPTUR,\E. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA DANIELIS, ABRAHAMI ET ADRIAN! A GAASBECK, (1667).
64; 366, (1) p.; in 4 (21 cm); 37 r. (15 X 10 cm).
Cota· 4781; collig. cu nr. 71.
1668
75. RAPINUS, RENATUS.
REN. RAPINI SOC. JESU HORTORUM LIBRI 4. EDITIO ALTERA. LUGDUNI
BATAVORUM EX OFFICINA ARNOWI DOUDE 1668.
(30), 100 (11) p.; in 12 (14 cm); 36 r. (9,5 X 5,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
însemnări: „Sum Iacobi Sachse ab Hartenek, S.R." (forzaţ 1).
Crita: 3"i'8i.
Bibl.: Graesse, voi. VI, p. 28.
1669
76. PLAUTUS, MACCIUS TITUS:
MACCI PLAUTI COMOEDIAE ACCEDIT COMENTARIUS EX VARIORUM NOTIS ET OBSERVATIONIBUS, QUARUM PLURIMAE NUNC PRIMUM EDUNTUR
EX RECENSIONE IOH. FRIDERICI GRONOVII. LUGD. BATAV. ET ROTERD.
EX OFFICINA. HACKIANA 1669.
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(24), 1220, (52) p.; în 8 (19 cm); 40 ·r. (14,5 X 8 cm); legătura: piele. Volum bine
conservat.
Ohs.: Cartea are două volume, cu numerotarea în continuare. Volumul al II-lea
are pagină de titlu separată, dar aceleaşi date de editare.
lnsemnări: „Biblioteca illustr. coll. rf. Claudiopol ab a. 1765, 2 frbr. comp. flr. 4,
dr. 76" (foaia de gardă 1).
„M.P.Sz. 1760" (coperta 1, exterior).
Cota: II. 1907.
Bibi.: Graesse, voi. V. p. 329.
Hi70

77. FLORUS, LUCIUS ANNAEUS, MIN-ELLIUS, JOHANES ET AMPELIUS, LUCIUS: L. ANNAEI FLORI PERUM HOMANARUM LIBRI QUATUOR, ANNOTATIONIBUS, IN USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS, INSTAR COMMENTARII ILLUSTRATI. AUCTORE JOHANNE MIN-ELLIO. QUIBUS ACCEDUNT EXCERPTIONES CHRONOWGICAE, AD FLORI HJSTORIAS ACCOMMODATAE: ADDITUS DENIQUE L. AMPELIUS EX BIBLIOTHECA SALMASII. ROTERODAMI, EX
OFFICINA ARNOLD! LEERS. ANNO (1670).
(24), 405, (97) p.; in 12 (14 cm); 37 r. (11 X 6,5 cm); !Pgătura: pergament. Volum
sastifăcător conservat.
Insemnări: „Nicolai Wesselenyi" (foaia de gardă 1).
„Possidet hunc librum Jos. Reti est dono accedit Nicolaus Wesselcnyi
1809, 9 martio" (foaia de gardă 6).
Cota: II. 1927.
Bibi.: Graesse, voi. II, p. 605.
1671
78. BURMANNUS, FRANCISCUS:
FRANCISC! BURMANNI S. THEOL. DOCTORIS ET PROFESSORIS, SYNOPSIS
THEOLOGIAE, ET SPECIATIM EOCONOMIAE, FOEDERUM DEI, AB INITIO
SAECULORUM USQUE A CONSUMMATIONEM EURUM. TOMUS PRIOR PRAECIPUE COMPLECTITUR OECONOMIAM VETERIS TESTAMENT!. TRAJECTI AD
RHENUM, APUD CORNELIUM JACOB! NOENARDUM, BIBLIOPOL. (1671). CUM
PRIVI LEGI O.
(36), 771, (1) p.; in 4 (21 cm); 37 r. (15,5 X 10,5 cm); legătura: pergament. Volum.
satisfăcător conservat.
Cota: 2768.
79. COCCEIUS, JOH. HENRICUS:
HEYDELBERGENSIS CATECHESIS RELIGIONIS CHRISTIANAE EX S. SCRIPTURA EXPLICATA ET ILLUSTRATA A JOHANNE COCCEIO, DUM VIVERAT
IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA SS. THEOLOGIAE PROFESSORE. LUGDUNI
BATAVORUM, APUD FELICEM LOPEZ DE HARO. (1671).
(8), 441 p.; in 8 (16 cm); 29 r. (12 X 7 cm); nu are legătură. Blocul cărţii bine
conservat cu excepţia foilor de gardă.
lnsemnări: „Ex donatione ce;Ieberrimis viri, Quippe Admodism rvd. dn. Danielis
Csati, obtinet a George Kelecsenyi 1747, 5 octb. Dacta Karosini m.p."
(foaia de gardă 1).
„Vera Samue;ljs Szentes Possessio comparavi. . . anno reparatae salutUs
1759 clie 18 februarii". (foaia de gardă 2).
Obs.: Note de lector pe foile de gardă: 1, 2, 4.
Cota: II. 1574.
80. HORNUS, GEOHG:US·
GEORGI HORNI KEMN. PAL. ULYSSEA SIVE STUDIOSUS PEREGRINANS
OMNIA LUSTRANS LITTORA. LUGD. BATAV. EX OFFICINA CORNELII DRIEHUYSEN ET ARNOLD! DOUDE 1671.
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(8), 590 p.; in 12 (14 cm); 29 r. (10 X 5 cm); legătura: pergament. Volum bine
conservat.
Insemnări: „Stephan Kovăts 1775" (foaia de gardă 1).
,,A'Zilahi ref. gymnasiume 1851" (foaia de gardă 1).
Cota: 2316.
1672
81. HEIDANUS, ABRAHAMUS:

ABRAHAMI HEIDANI, S. THEOLOGIAE D. ET PROFESSORIS SENIORIS ORATIO, DE COMPONENDA INTER DISSIDENTES CHRISTIANOS ALIQUALI PACE
ET CONCORDIA, ET DE VIA, ET MEDIIS HUIC CONCILIANDAE VEL ACCOMMODA TIS, VEL MINUS APTIS, AUT ETIAM ADVERSIS. PRAECIPUE MUTUA
TOLERANTIA, AD PARTES VOCATUR, ET EXAMINI SUBMITTITUR. HABITA
IN AUDITORIO THEOLOGICO, CUM RECTORATUM DEPONERET, 8 FEBRUARII
(1672). LUGDUNI BATAVORUM, IN OFFICINA ADRIAN! SEVERIN!, (1672).
(2) 60 p.; in 4 (21 cm); 34 r. (15,5 X 11 cm); legătura: carton şi pergament. Volum
bine conservat.
Obs.: Lucrarea face parte dintr-o culegere de 13 teze universitare.
Insemnări: A 'Zilahi ref. gymnasiume 1857" (foaia de gardă 1).
Cota: 4783.
82. LEUSDEN, JOHANNES:
SCHOLA SYRIACA UNA CUM SYNOPSI CHALDAICA ET DISSERTATIONE DE
LITERIS ET LINGUA SAMARITANORUM. AUTHORE JOHANNE LEUSDEN,
PHILOSOPHIAE DOCTORE, ET LINGUAE SANCTAE IN ILLUSTRI ACADEMIA
ULTRAJECTINA PROFESSORE ORDINARIO. EDITIO SECUNDA. ULTRAJECTI,
EX OFFICINA GREGORII A POOLSUM, BIBLIOPOLAE, ANNO (1672).
(ULTRAJECTI, APUD HERMANNUM CLERCK, ANNO 1672). - în colofon.
(16), 269, (4) p.; in 8 (17 cm); 21 r. (12 X 7 cm).
Cota: 5481; collig. cu nr. 70, 97.
83. LEUSDEN, JOHANNES:
NOVI TESTAMENT! CLAVIS GRAECA, IN QUA ET THEMATA NOVI TEST.
RESERUNTUR, ET EJUSDEM DIALECT!, HEBRAISMI, AC MULTAE CONSTRUCTIONES EXPLICANTUR, NEC NON VARIAE OBSERVATIONES PHILOLOGICAE, ANTIQUITATES !TEM SACRAE ET PROFANAE ANNOTANTUR. OPERA
ET CURA JOHANNIS LEUSDEN, PHILOSOPHIA DOCTORIS, ET LINGUAE
SANCTAE IN ACADEMIA ULTRAJECTINA PROFESSORIS ORDINARII, lN LUCEM EDITA. ULTRAJECTI, EX OFFICINA GEORGII A POOLSUM, BIBLIOPOLAE. (1672).
(16), 536, (50) p.; in 8 (16 cm); 30 r. (12,5 X 7 cm); legătura: J)('rgament. Volum
satisfăcător conservat.
însemnări: „Kis Daniel" (forzaţ 1).
Obs.: Note de lector pe foaia de gardă 2.
Cota: 5086.
84. MOLINAEUS, PETRUS:
PETRI MOLINAEI VATES, SEU DE PRAECOGNITIONE FUTURORUM, ET BONIS MALISQUE PROPHETIS, LIBRI V. IN QUIBUS ETIAM EXPLICANTUR
DIFFICILIORES NON NULIAE VETERIS ET NOVI TESTAMENT! PROPHETIAE.
QUARUM, UT ET ALIORUM S. SCRIPTURAE QUIBUS IN EXIMIO HOC OPERE
LUX. FIT NUNC LOCORUM DEMUM ACCESSIT INDEX. EDITIO ULTIMA. GORICHEMI, EX OFFICINA PAULI VINK, BIBLIOP. ANNO MDCLXXII.
(16), 344 (5) p.; in B (17 cm); 35 r. (12 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum
satisfăcător conservat.
Insemnări: „A'Zilahi ref. gymnasiume 1851" (foaia de gardă 1).
„Franci.sci I. Tsepsigi Claud. 1730, 12 octbr." (p. titlu).
Cot.a: 5906.
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85. SUETONIUS, CAUS, TRANQUILLUS:
C. SUETONIUS TRANQUILLUS, EX RECENSIONE JOANNIS GEORGII GRAEVII.
CUM EIUSDEM ANIMADVERSIONIBUS,
UT ET COMMENTARIO INTEGRO
LAEVINI TORRENTII ET ISAACI CASAUBONI. HIS ACCEDUNT NOTAE THEO-'
DORI MARCILII ET FRANCISC! GWYETI, NEC NON "INDEX MATTHIAE RF.R:!'
NECCERI TRAJECTI AD RENUM TYPIS EX OFFICINA GISBERTI A ZYLL
BIBLIOPOLAE ANNO 1672.
(26), 826; 112, (130) p.; in 4 (24 cm); 48 r. (18 X 13 cm); leg<itura: pergament. Volum bine conservat.
Insemnări: „Est Nicolai Kemeny" (forzaţ 1).
„Georgii Veress" (foaia de gardă 1).
Cota: 849.
Bibl.: Graesse, voi. VI, p. 522.
1674
86. BARCLAIUS, JO.:
EUPHORNIONIS LUSININI SIVE JO. BARCLAII SATIRICON, NUNC PRJMUM
IN SEX PARTES DISPERTITUM, ET NOTIS ILLUSTRATUM, CUM CLAVI. ACCESSIT CONSPIRATIO ANGLICANA. LUGD. BATAVORUM, EX OFFICINA
HACKIANA, A. MDCLXXIV.
'
(24), 720 p.; in 8 (21 cm); 35 r. (14,5 X 8,6 cm); legătura: pergament. Volum
nesatisfăcător conservat.
Cota: II. 1673.
Bibl.: Graesse, val. I, p. 291.
1676
87. ALTING, JACOBUS:
JACOB! ALTING SACRARUM LITERARUM PROFESSORIS SPES ISRAELIS,
SIVE COMMENTARIUS ECCLESIASTICUS IN CAPUT UNDECIMUM EPISTOLAE AD ROMANOS. IN QUO MYSTERIUM CONVERSIONIS IUDAEORUM EXPLICATUR, ET QUAM PLURIMIS TESTIMONIIS PROPHETICIS CONFlRMATUR. LEOVARDIAE. APUD HERONEM NAUTAM, BIBLIOPOLAM. (1676).
(20), 543, (21) p.; in 4 (31 cm); 38 r. (15,5 X 11,5 cm); legătura: pergament. Volum
~atisfăcător conservat.
lnsemnări: „A'Zilahi ref. gymnasiume 1851" (foaia de gardă 1).
Cota: 4672.
1677
88. WITSIUS, HERMANNUS:
HERMANNI WITSI, SACRARUM LITERARUM, 1N ECCLESIA, ET ACADEMIA
FRANEQUERANA, DOCTORIS AC PROFESSORIS, DE OECONOMIA FOEDERUM
DEI CUM HOMINIBUS, LIBRI QUATUOR. LEOVARDIAE, APUD JACOBUM
HAGENAAR, BIBLIOPOLAM. MDCLXXVII. CUM PRIVILEGIO AD ANNOS
QUINDECIM.
(LEOVARDIAE, EX OFFICINA ELCONIS NAUTA, TYPOGRAPHI MDCLXXVII).
- în colofon.
(16), 700, (20) p.; in 4 (21 cm); 42 r. (15 X 10 cm); legătura: piele şi carton marmorat. Volum slab conservat.
Insemnări: „Stephani Kovăts de Kovassna ab a. 1770" (foaia de gardă 1).
„A'Zilahi ref. gymnasiuml> 1851" (foaia de gardă 1).
„ ... Joannes Kovăts a. 1767 die 28 dec." (p. tit!lu).
Cota: 2967.
2 1 J. G. T. Graesse, Tresar de livres rares et precie11x •.. (8 val.), Milano-NewYork, 1950; S. Puiu Fărc<1~, Index locorum, Cluj-Napoca, 1984.
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1678
89. WITSIUS, HEHMANNUS:
HERMANI WITSI, SACRARUM • LITERARUM, IN ECCLESIA, ET ACADEMIA
FRANEQUERANA DOCTORIS AC PROFESSORIS, DIATRIBE, DE SEPTEM EPISTOLARUM AFOCALYPTICARUM SENSU HISTORICO AN PROPHETICO. FRANEQUERAE, EX OFFICINA JOHANNIS GYSELAER, ILIUSTRIUM FRISIAE ORDINUM ET EORUNDEM ACADEMIAE TYPOGRAPHI ORDINARII. 1678.
(30). 220 p.; in 12 (13 cm); 26 r. (9 X 5 cm); legătura: piele. Volum satisfăcător
conservat.
lnsemnări: „C. Mokay 1779" (forzaţ 1).
„A'Zilahi ref. gymnasiume (foaia de gardă 1, verso).
Cota: 3756: collig. cu nr.: 128, 134.
1679
90. KNIBEE, DA VID:
DAVIDIS KNIBBE IN ECCLESIA LUGD. BAT. VERB! DIV. MINISTRI MANUDUCTIO AD ORATORIAM SACRAM, DOCTORUM PRAECEPTIS, EXEMPLIS
PERPETUIS, ET CONCIONIBUS QUIBUSDAM PARADIGMATICIS CONCINNATA
ET ILLUSTRATA. IN USUM S.S. THEOLOGIAE STUDIOSORUM. EDITIO SECUNDA~ LUGD. BATAV. APUD FELICEM LOPEZ, ET CORNELIUM BOUTESTEYN. 1679.
(24), 465, (17) p.; in 8 (17 cm); 28 r. (12 X 6 cm); legătura: pergament. Volum
satisfăcător conservat.
Cota: 5841.
1680
91. FLORUS, LUCIUS ANAEUS:
L. ANNAEUS FLORUS RECENSITUS ET ILIUSTRATUS A JOANNE GEORGIO
GRAEVIO. TRAJECTI BATAVORUM, APUD JOANNEM RIBBIUM. (1680).
(36), 210; 179, (122) p.; in 8 (20 cm); 29 r. (13,5 X 8 cm); legătura: pergament.
Volum bine conservat.
Insemnări: „Sigismundi T. Szathmari" (foaia de gardă 1).
„Paulus Wiski" (foaia de gardă 2).
„J. Viski Pal ur ajanlja a Zilahi ref. gimnasiume Konyvtarnak 1836
november 1, konyvtarnok M. Majrler Imre" (foaia de gardă 2).
Cota: 495.
Bibi.: Graes~e. voi. II, p. 605.
92. FLORUS, LUCIUS ANNAEUS, MIN-ELLIUS, JOHANNES; AMPELIUS, LUCIUS: L. ANNAEI FLORI RERUM ROMANARUM LIBRI QUATUOR, ANNOTA-'
TIONIBUS, IN USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS, INSTAR COMMENTARII ILLUSTRATI. AUCTORE JOHANNE MIN-ELLIO QUIBUS ACCEDUNT EXCF:Rl'TIONES CHRONOLOGICAE, AD FLORI HISTORIAS ACCOMODATAE: ADDlTUS
DENIQUE L. AMPELIUS EX BIBLIOTHECA SALMASII. ROTERODAMI, EX
OFFICINA ARNOLD! LEERS. ANNO (1680).
(24), 405, (97) p.; in 12 (14 cm); 41 r. (10 X 6,5 cm); legătura: perganwnl; Volum
bine conservat.
Insemnări: „Ex gratissima clarissimi ac doctissimi dni. AndrPa<~ K. Vasarhelij,
donatione, habet hunc librum exinnium Alexius Daniel de Vara..:yas,
ad anno 1771, die 29 decembri" (foaia de gardă 1).
Ex J.ibris: „Borsicky" (foaia frontispiciu, p. titlu).
Nr. inv.: 10669.
22 • • •
reşU..

Probleme fundamentale ale istoriei lumii

1981.
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93. FLORUS, LUCIUS ANNAEUS; MIN-ELLIUS JOHANES; AMPELIUS, LUCIUS:
L. ANNAEI FLORI RERUM ROMANARUM LIBER QUATUOR, ANNOTATIONIBUS, IN USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS, INSTAR COMMENTARII ILLUSTRATI AUCTORE JOHANNE MIN-ELLIO QUIBUS
ACCEDUNT EXCERPTIONES
CHRONOLOGICAE, AD FLORI ISTORIAS ACCOMMODATAE: ADDITUS
DENIQUE L. AMPELIUS EX BIBLIOTEHECA SALMASII. ROTERODAMI, EX OFFICINA ARNOLD! LEERS, ANNO (1680).
(24), 405, (97) p.; in 12 (14 cm); 41 r. (16,5 X 6 cm); legătura: pergament. Volum
cu legătura desfăcută.
Insemnări: „ ... 1809 die 26 octobris" (forzaţ 1).
„G.V." (foaia de gard<! 1).
„A.G.T. 1723" (coperta 1, l'X\<•rior).
Cota: 573.
94. LEUSDEN, JOHANNES:

COMPENDIUM BIBLICUM CONTINENS EX :n20:!, VERSICULIS TOTIUS VETERIS TESTAMENT!, TANTUM VERSICULOS 228!l. (NON TAMEN INTEGROS);
IN QUIBUS OMNES UNIVERS! VET. T. VOCES. TAM PRIMITIVE QUAM DERIVATIVAE, TAM HERBRAICAE QUAM CHALDIACAE, UNA CUM VERSIONE
LATINA INVENIUNTUR. AUCTORE JOHANNE LEUSDEN, PHIL. DOCTORE, ET
LINGUAE SANCTAE IN ACAD. ULTRAJ. ORD. PROFESSORE. EDITIO SECUNDA. ULTRAJECTI, APUD MEINARDUM A DREUNEN, ET FHANCISCUM HALMA MDCL:.>~J1.X.
(6), 179, (1) f.; in 12 (14 cm); 28 r. (10 X 6 cm).
Obs.: Cartea are text paralel latin-ebraic.
Cota: !'.62r:; C"ollig. cu nr. 102.
95. PAClUS, JULll!S;

JULII PACII A. BERIGA J.C. ISAGOGICORUM IN INSTITUTJONES IMPEHIALES, LIBERI IV. DIGESTA, SEU PANDECTAS, LIBRI L. CODICEM, LIBRI XII.
DECRETALES, LIBRI V. EDITIO NOVISSIMA, PRIORIBUS MULTO EMENDATIOR, ET BREVIBUS NOTIS, JURIS FERE HODIERNI, QUAE HISCE S ... IGNIS
INDICANTUR, QUAM PLURIS LOCIS AUCTIOR: ACCURRANTE GERARDO A
WASSENAER, J.V.D. HUIC EDITIONI ACCESSERE EXCERPTA QUAEDAM HIS
+NOTIS INCLUSA VIRI CLARISSIMI ET CONSULTISSIMI, ABRAHAMI DE
WYCKERSLOOT, DUM VIVERET PRIMO V.J. PROFESSORIS, POSTEA URBIS
ULTRAJECTINAE, POSTREMO, VERO CURIAE EJUSDEM PROVINCIAE SENATORIS DIGNISSIMI, TRAJECTI AD RHENUM, TYPIS RUDOLPH! A ZYLL,
BIBLIOPOLAE. (1680).
(l2), 854, (24) p.; in 8 (19 cm); 41 r. (14 X 8 cm); lf!gătura: piele. Volum cu deterio, ări spccifiC"P folosirii.
insemnări: „Clarissimus dominus loanes Mokai,
minister rf. Hadadiensis inter
caetera amoris amicis ... documenta huyus etiam libri donatione sinceritatem suam probavit ergo, Franciscum Halmagyi 1750" (foaia de

+

gardă

1).

„Successit in possessionem Samuelij Laskai" (foaia de

gardă

1).

Cota: 2412.
1681
9(i. RUTIMANNUS, FRANCJSCUS:
FRANCI.SC! BURMANNI, S. THEOL. DOCTORIS ET PROFESSORIS, SYNOPSEOS
THEOLOGIAE, ET SPECIATIM OECONOMIAE FOEDERUM
DET, AB INITIO
SAECULOHUM USQUE AD EORUM CONSUMATATIONEM. TOMUS POSTERIOR,
COMPLECTENS OECONOMIAM NOVI FOEDERIS CUI ACCESIT CONSILIUM
DE STUDIO THEOLOGICO FELICITER
INSTITUENDO
EDITIO
SECUNDI,
PRIORI CORRECTIOR, ET DUPLICI INDICE AUCTA. (TRAJECTI AD RHENUM),
APUD CORNELIUM JACOB! NOENARDUM, BIBLIOPOL (1681).
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(12), 690, (8) p.; in 4 (21 cm); 37 r. (15,5 X 10,5); legătura: pergament. Volum
satisfăcător conservat, exceptînd pagina de titlu. (Partea inferioară a pagine-i dP
titlu, coresponzind mărcii tipografice, este tăiată).
Cota: 27t'i;.
97. LEUSDEN, JOHANNES:
MANUALE CHALDAICUM, CONTINENS OMNES VOCES CHALDAICAS, TAM
PRIMITIVAS QUAM DERIVATAS, IN DANIELE ET EZRA OCCURRENTES,
COLLECTUM, ET IN HUNC ORDINEM DISPOSITUM A JOHANNE LEUSDEN.
ULTRAJECTI. EX OFFICINA MEINARDI A DREUNEN, URBIS ET ACADEMIAE
TYPOGRAPHI ORDINARII. ANNO MDCLXXXI.
15, (1) p.; in 9 (17 cm); 28 r. (11,5 X 6 cm).
Cota' 5481; collig. cu nr.: 70, 82.
98. V ALERIUS MAXIMUS; MIN-ELLIUS, JOHANNES:
VALERII MAXIMI DICTORUM FACTORUMQUE MEMORABILIUM, LIBRI IX.
ANNOTATIONIBUS, IN USUM JUVENTUTIS, INSTAR COMMENTARII ILLUSTRATI, OPERA ET INDUSTRIA JOHANNES MIN-ELLII. ROTERODAMI, TYPIS
VIDUAE ARNOLD! LEERS. (1681).
(24), 554, (26) p.; in 12 (14 cm); 36 r. (10,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum
cu legătura desfă-cută.
însemnări: „Georg. Zaii" (forzaţ 1).
„Jos. Cseidi" (forzaţ 1).
„Szigethi Mihâlly" (p. titlu).
Cota: 1842.
99. W.iTSIUS, HERMANNUS:
HERMANNI WITSI, SACRARUM LITERARUM IN ECCLESIA ATQUE ACADEMIA ULTRAJECTINA DOCTORIS AC PROFESSOHIS, EXERCITATIONES SACRAE IN SYMBOLUM QUOD APOSTOLORUM DICTITUR. FRANEQUERAE,
APUD JOHANNEM GYSELAAR, ORDD. FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIAE TYPOGRAPHUM. MDCLXXXI.
(14), 523, (16) p.; in 4 (20 cm); 39 . (13,5 X 9,5 cm); legătura: pergamPnt. Volum
foarte deteriorat. (hîrtia fragilizată).
Cota: 5191.

1683
100. EPICTETUS; THEBANUS, CEBET; GRONOVIUS, JACOBUS:
EPICTETI ENCHIRIDIUM UNA CUM CEBETIS THEBANI TABULA GRAEC. ET
LAT. CUM NOTIS WOLFII, CASAUBONI, CASELII ET ALIORUM: ABRAHAMUS
BERKELIUS TEXTUM RECENSUIT, ET SUAS QUOQUE ADDIDIT. ACCEDIT
GRAECA ENCHIRIDII PARAPHRASIS, LACUNIS OMNIBUS, CODICIS MEDICEI OPE, A JACOBO GRONOVIO REPLETIS. DELPHIS BATAVORUM, APUD
VIDUAM GERARD! DE !AGER, ANNO (1683).
no), 280, (2) p.; in 8 (20 cm); 33 r. (13,5 X 8 cm); legătura: pergamPnl. Vnlum
cu deteriorări specifice folosirii.
însemnări: „Nic. jun. Wesselenyi Jiboini 1809, 2 ap." (forzaţ 1).
Cota: II. 1892.
Bibl. Graesse, voi. II, p. 48-l.
101. HORNIUS, GEORGIUS:
GEORGI HORNII HISTORIA ECCLESIASTICA ET POLITICA. EDITIO NOVA
AUCTIOR ET EMENDATIOR GORICHEMI, EX OFFICINA CORN. LEVEH 168'.l.
(DORDRECHTI. EXECUDEBAT NICOLAUS DE VRIES. MDCLXXXIII.) - în co-

Jofon
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(24). 442, .(32) p,; in 12 (14 cm); 32 r, (10 X 5 cm);
cu deteriorări ~pecific'f:i folosidi.
Imemnări: „Ladisl. Halmagyi 1772" (foaia de gardă 1).
„Stephani Halmagyi" (foaia de gardă 1).
Obs.: Note de lector pe multe pagini ale cărţii.
Cota: !504!i.

legătura:

pergament. Volum

102. HULSIUS, ANTONIUS:
ANTONII HUI.SII, . (•.. ) SEU COMPENDIUM .LEXIC! HEBRAICI COMPENDIO
BIBLICO LEUSDANO SUBJUNCTUM. CONTINENS SUB 1900. RADICIBUS HEBRAEIS VOCES LATINAS 3268, QUIBUS CONST.AT UNJVERSUS VETERIS TEST:
TEXTUS. PRAETER ALIQUA QUADRATA ET CHALDAICA IN FINE SEORSIM
ADDITA OPELLA FRAESTANTIORIRUS LINGUAE S. AMATORIBUS SACRA
EDITIO QUINTA. ULTRAJECTJ, APUD GULIELMUM A WALCHEREN, ANNO
(1683).
60 p.; in 12 (14 cm); 25 r. (lOX 6 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfăcător
conservat.
Obs.: Cartea are titlu paralel ebraic-latin.
Cota: 5620; collig. cu nr. 94.
103. HULSIUS, ANŢONIUS:
(, .. ) ID EST NUCLEUS PROPHETIAE IN DUAS PARTES DISTRIBUTUS PRIMA
DE VATICINIIS, ALTERA DE TYPIS ILLUSTRIORIBUS VETERIS TESTAMENTI. QUIBUS CHRISTUS ET VERA EIUS ECCLESIA DEMONSTRANTUR, TYPI
ET FIGURAE AD SUOS ANTITYPOS ANALOGICE RESERENTUR, EFFATA
PROPHETICA ADVERSUS JUDAEORUM EXCERPTIONES, ARGUTIAS, DELIRA
VINDICANTUR. A UTORE ANTONIO HULSIO, SS. THEOLOGIAE DOCT. EJUSDEMQUE FACULTATIS IN ACADEMIA LUGD. BAT. UT ET LINGUAE S. PllOFESSORE ET COLLEGII THEOL. PP.D.D. HOLLANDIAE ET WEST FRISIAE ORDJNUM REGENTE. ACCESSIT DISPUTATIO HEBRAICA AD HAG. II. 9. ITEM
MANTISSA AD DAN. XII. 2. CUM INDICIBUS NECESSARIIS. PROSTANT LUGDUNI BATAVORUM, APUD FELICEM LOPEZ, BIBLIOPOLAM E REGIONE
ACADEMIAE, ANNO SALUTIS MDCLXXXIII.
(48), 1328 p.; in 4 (21 cm); 35 r. (14,5 X 10 cm); legătura; pergament. Volum cu
deteriorări specifice folosirii. Pagina de titlu, tăiată în partea inferioară.
Obs.: Cartea are titlu paralel ebraic-latin.
Cota: 3139.

104. VITRINGA, CAMPEGIUS:
CAMPEGI VlTRINGA SS. THEOLOGIAE DOCTORIS ET PROFESSORIS OHDINARII SACRARUM OBSERVATIONUM LIBER PRIMUS. IN QUO VULGARIS
DE LINGUARUM CONFUSIONE SENTENTIA EXAMINATUR; SEPHIROTH CA. BALISTICAE EXPONUNTUR; ATQUE ILLUSTRATORUM QUORUNDAM SCRIPTURAE S. LOCORUM SPECIMINA EXHIBENTUR. FRANEQUERAE, APUD JOHANNE GYSELAAR, ORDD. FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIA TYPOGRAPHUM. MDCLXXXIII.
(12), 307, (19) p.; in 8 (19 cm); 30 r. (14 X 10 cm); legătura: piele. Volum nesatisfăcător conservat.
însemnări: „Paulus Zilahi 1743" (p. titlu)
„Ex !ibds Pauli Zilahi a. 1734 die 20 octobris." (p. titlu)
„Evolutam ad cliem 29 fbr. a. 1693 Johannis P. Szathmari" (p. 307)
Obs.: Cartea are note de lector pe foile de gardă.
Cota: 4010.
1684

105. GAILLAHDU.S, JACOBUS:
(... ) HOC EST, SPECIMEN QUAESTIONUM IN NOVUM INSTRUMENTUM, DE
FILIO HOMINIS. AUCTORE JACOBO GAILLARDO ECCLESIAE GALLO-BELGICAE PASTORE, S. THEOL. ET PHIL. DOCTORE, COLLEGIOQUE GALLO -
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BELGICO ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE, PRAEFECTO. LUGDUNI-BATAVORUM, APUD FELICEM LOPEZ, BIBLIOPOLAM, ET COLLEGII GALLO BELGICI TYPOGRAPHUM. MDCLXXXIV.
(12), 324, (12) p.; in 4 (23 cm); 38 r. (16 X 11 cm); volum fără legătură. Deteriorări
specifice folosirii. Restaurări empirice.
Insemnări: „St. K(ovats) K(ovassnai) 1773" (foaia de gardă 4)
Obs.: Cartea are titlu paralel ebraic-latin.
Cota: 4609
106. KIPPINGUS, HENRICUS:
HENRICI KIPPINGI ANTIQUITATUM ROMANARUM LIBRI QUATUOR. CONTINENTUR RES SACRAE, CIVILES, MILITARES, DOMESTICAE, PROLATIS
AD FIDEM ABUNDE FACIENDAM TESTIMONIIS HISTORICORUM, FASTORUM,
POETARUM, JU~ECONSULTORUM, INSCRIPTIONUM, NUMISMATUM, ICONUM, SCALAPTURARUM: LOCA PLURIMA SACRARUM LITERARUM ET CELEBRIUM AUTHORUM EXPONUNTUR, DEFENDUNTUR, CORRIGUNTUR SECUNDUM FIDEM EORUM, QUI SUPERIORIS AC NOSTRI P ARITER SECUL I
PRINCIPES CRITICI HABENTUR: MULTA IN THEOLOGICIS ET PHILOSOPHICIS CONTROVERSA ACCURATE DECIDUNTUR, BONO. PUBLICO. ET VERE.
LIBERALIUM ARTIUM. COMMODO. CUM INDICE RERUM AC VERBORUM
COPIOSO. FRANEQUERAE, EX OFFICINA LEONARD! STRICK, BIBLIOPOLAE.
MDCLXXXIX.
(8), 862 p.; in 8 (17 cm); 35 r. (12 X 7 cm); legătura: pergament. Volum desfăcut.
Cota: 843.
107. POLUS, MATHAEUS LONDINENSIS:
SYNOPSIS CRITICORUM ALIORUMQUE SACRAE SCRIPTURAE INTERPRETUM ET COMMENTARIORUM, SUMMO STUDIO ET FIDE ADORNATA, INDlCIBUSQUE NECESSARIIS INSTRUCTA A MATTHAEO POLO LONDINENSI.
VOLUMEN I. COMPLECTENS LIBROS OMNES A GENESI AD JOBUM. EX RECENSIONE JOHANNIS LEUSDEN. ULTRAJECTI. SUMPTIBUS JOHANNIS RIBBII, JOHANNI VAN DE WATER, ET FRANCISC! HALMA: SOCIORUM. (1684)
(11) p.; 1048; 1028 coloane; in 8 (41 cm); 78 r. (32 X 16,7 cm); legătura: piele. Volum bine conservat.
lnsemnări: „Michaelis Balog cum reliquis 4 tomis id. septembris
MDCCCIII.„
(foaia de gardă 1)
Cota: 2362
Bibl.: Graesse, vol. V, p. 392.
108, POLUS, MATTHAEUS LONDINENSIS:
SYNOPSIS CHRITICORUM ALIORUMQUE SACRAE SCRIPTURAE INTERPRETUM ET COMMENTARIORUM, SUMMO STUDIO ET FIDE ADORNATA, INDlClBUSQUE NECESSARIIS INSTRUCTA A MATTHAEO POLO, LONDINENSI.
VOLUMEN li. COMPLECTENS LIBROS OMNE.5 A JOBO AD CANTICOS CANTICORUM. EX RECENSIONE JOHANNIS LEUSDEN. ULTRAJECTI, SUMPTIBUS
JOHANNIS RIBBII, JOHANNIS VAN DE WATER, ET FRANCISC!
HALMA:
SOCIORUM. (1684)
(6) p.; 2050 coloane; in 8 (41 cm); 78 r. (32 X 16,7 cm); legătura: piele.· Volum bine
conservat.
·
Cota: 2362.
Bibi.: Graesse, vbl. V, p. 392.
1685
109. JURIEU (LE SIEUR):
JUSTIFICATION DE LA MORALE DES REFORMES, CONTRE LES ACCUSATIONS DE MR. ARNAUD, REPANDUES DANS TOUS SES OUVRAGES, ET PARTICULIEREMENT DANS LE RENVERSEMENT DE LA MORALE DE JESUS
CHRIST PAR LES CALVINISTES, ET DANS LE CALVINISME CONVAINCU DE

47 -

Acta MVlel Porollsseusis -

voi. XII/1988
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NOUVEAU DE DOGMES IMPIES. PAR LE SIEUR JURIEU, DOCTEUR ET PROFESSEUR EN THEOLOGIE. TOME PREMIER. A LA HA YE, CHEZ ARNOUT
LEERS, MDCLXXXV.
(18), 424 p.; in B (19 cm); 42 r. (14,5 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum bine
conservat.
Cota: 5853.
110. POLUS, MATTHAEUS LONDINENSIS:
SYNOPSIS CRITICORUM ALIORUMQUE SACRAE
SCRIPTURAE INTERPRETUM ET COMMENTATORUM, SUMMO STUDIO ET FIDE ADORNATA, INDICIBUSQUE NECESSARIIS INSTRUCTA A MATTHAEO POLO, LONDINENSI.
VOLUMEN III. COMPLECTENS PROPHETAS OMNES, TUM MAJORES, TUM
MINORES, NOBIS DICTOS. EX RECENSIONE JOHANNIS LEUSDEN. ULTRAJECTI, SUMPTIBUS, JOHANNIS RIBBII, JOHANNIS VON DE W ATER, ET
FRANCISC! HALMA: SOCIORUM. (1685)
(ULTRAJECTI, TOTUS VETUS TESTAMENTUM IMPRESSUM EST TYPIS WILHELM! CLERCK, ET JOHANNIS A STUYVESANT, ANNO MDCLXXXV.) - în
colofon.
(6). p.; 2178 coloane; in 8 (41 cm); 77 r. (32 X 16,7 cm); legătura: piele. Volum bine
conservat.
Cota: 2362
Bibl.: Graesse, vol. V, p. 392.
111. MELA POMPONIUS; HONORIUS, JULIUS:
POMPONII MELAE LIBRI TRES DE SITU ORBIS. JULII HONORII ORATORI$
EXCERPTUM COSMOGRAPHIAE NUNC PRIMUM EX MS. EDITUM. COSMOGRAPHIA, QUAE FALSO HACTENUS, AETHICUM AUCTOREM PRAETULIT,
VARIIS LECTIONIBUS EX MS. ILLUSTRATA. OMNIA DILlGENTISSIME RECOGNITA, ADDITIS AD MELAM NOTIS. LUGD. BATAVORUM. APUD JORDANUM LUCHTMANS. 1685.
(8), 101, (34); 144 p.; in 8 (16 cm); 29 r. (12 X 7 cm); legătura: pergament. Vnlum
bine conservat.
Insemnări: „Jos. Salamony" (pg. titlu)
Cota: 5011
Bibl.: Graesse, vol. V, p. 402.
1686
112. HEIDANUS, ABRAHAMUS:
ABRAHAMI HEIDANI CORPUS THEOLOGIAE CHRISTIANAE. IN QUINDECIM LOCOS DIGESTUM: QUORUM CONSPECTUM AVERSA PAGINA EXHIBET. LUGDUNI BATAVORUM, APUD JOHANNEM PE VIVIE, ET IORDANUM
LUCHTMANS. 1686.
(42), 616 p.; in 4 (23 cm); 42 r. (17 X 11,5 cm); legătura: pergament. Volum cu deteriorări stabilizate.
Insemnări: „Ex libris Josephi Zovanyi a. 1775" (p. 616)
Cota: 4139
113. LIGHTFOOTIUS, JOANNES:
JOANNIS LIGHTFOOTI, SS. TH. P. AULAE CATHARINAE CANTABRIGIENSES PRAEFECTI, CANONICI ELIENSIS, OPERA OMNIA: DUOBUS VOLUMINIBUS COMPREHENSA, QUORUM SYLLABUS PAGINA POST VITAM AUTHORIS ULTIMA EXHIBETUR.
ROTERODAMI,
TYPIS
REGNERI
LEERS,
MDCLXXXVI. CUM PRIVILEGIO DD. ORDINUM HOLLANDIAE ET WESTFRISIAE.
(86), 803, (52) p.; in 4 (33 cm}; 55 r. (24 X 13 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfăcător conservat.
Insemnări: „Stephanus Szilagyi. Emi Debr. cum a:l.tero tomo providebit" (forzaţ 1)
„Ladis:ai J. Ori cum alt. tomo. Deh. d. 20 sept. 1794" (foaia de gardă 1)
„Stephani Kaszap aliter Nagy ab a. 1746" (p. titlu)
Cota: 4588.
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114. LIGHTFOOTIUS, JOANNES:
JOANNIS LIGTFOOTI, SS. TH. P. AULAE CATHARINAE APUD CANTABRIGIENSES PRAEFECTI, CANONICI ELIENSIS, OPERA OMNIA: TO MUS II.: SYLLABUM EORUM QUAE IN HOC VOLUMINE HABENTUR SEQUENS PAGINA
EXHIBET. ROTERODAMI, TYPIS REGNERI LEERS, MDCLXXXVI. CUM PRIVILEGIO DD. ORDINUM HOLLANDIAE ET WEST - FRISIAE.
(10), 940, (60) p; in 4 (33 cm); 55 r. (24 X 13 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfăcător. conservat.
Insemnări: „Ladislai J. Ori cum altera tomo, Debr. 20 sept. 1794." (foaia de gardă 2)
„Stephanus Szilagyi. Debr. 1789." (p. titlu)
„Jos. Mandi 1770 Debrecini" (p. titlu)
„Stephanus Szilagyi. Emi Debr. cum altero tomo debit dominus providebit." (forzaţ 1)
Ccta: 4588.
115. POLUS, MATTHAEUS LONDINENSIS:
SYNOPSIS CRITICORUM ALIORUMQUE SACRAE SCRIPTURAE INTERPRETUM ET COMMENTATORUM, SUMMO STUDIO ET FIDE ADORNATA, INDICIBUSQUE NECESSARIIS INSTRUCTA A MATTHAEO POLO, LONDINENSI.
VOLUMEN IV. COMPLECTENS QUATUOR EUAGELIA ET ACTA APOSTOLORUM, EX RECENSIONE JOANNIS LEUSDEN. ULTRAJECTI, SUMPTIBUS,
JOHANNIS RIBII, JOHANNIS VAN DE WATER, ET FRANCISC! HALMA: SOClORUM. (1686).
(ULTRAJECTI, TYPIS WILHELM! CLERCK, ET JOHANNIS A STUYVESANT,
ANNO 1G85) - în colofon
(3) p„ 1630 coloane; in 8 (41 cm); 77 r. (32 X 16,7 cm); legătura: piele. Volum satisfăcător conservat.
Cota: 2362.

116. POLUS, MATTHAEUS LONDINENSIS:
SYNOPSIS CRITICORUM ALIORUMQUE SACRAE SCRIPTURAE INTERPRETUM ET COMMENTATOHUM, SUMMO STUDIO ET FIDE ADORNATA, INDICIBUSQUE NECESSARIIS INSTRUCTA. A MATTHAEO POLO, LONDINENSI.
VOLUMEN V. COMPLECTENS EPISTOLAS UNIVERSAS ET APOCAL YPSIN.
EX RECENSIONE JOHANNIS LEUSDEN. ULTRAJECTI, SUMPTIBUS JOHANNIS RIBBII, JOHANNIS VAN DE WATER, ET FRANCISC! HALMA: SOCIOHUM 11686).
(ULTRAJECTI, APUD G UILLIELMUM CLERCK, ET JOHANNEM A STUYVESANT. ANNO 1686) - în colofon.
(10) p.; 2022 coloane; (1) p, 52; 62 coloare; in 8 (41 cm); 77 r. (32 X 16,7 cm); leg;ltura: piele. Volum bine conservat.
Cota: 2362.
117. PUFENDORF, SAMUEL:
SAMUELIS PUFENDORFI COMMENTARIORUM DE REBUS SUECICIS LIBRI
XXVI. AB EXPEDITIONE GUSTAV! ADOLF! REGIS IN GERMANIAM AD
ABDICATIONEM USQUE CHRISTINAE. ULTRAJECTI, APUD JOHANNEM RIBBIUM, MDCLXXXVI. CUM PRIVILEGIO SACRA CAESARAE MAJESTATIS.
(18), 1044, (24) p.; in 4 (40 cm); 74 r. (30 X 16,5 cm); legătura: piele. Volum cu corpul cărţii bine conservat dar cu legătura deteriorată,
Cota: 1087.
118. SPENCERUS, JOANNES:
DE LEGIBUS HEBRAEORUM RITUALIBUS, ET EA.RUM RATIONIBUS, LIBRI
TRES. AUTHORE JOANNE SPENCERO S.T.D. ECCLESIAE ELIENSIS DECANO
ET COLLEGII CORP. CHRISTI, APUD CANTABRIG. PRAEFECTO. EDITIO SECUNDA, PRIORI INDICE LOCORUM S. SCRIPTURAE LOCUPLETIORE, NEC
NON INDICE RERUM ET VERBORUM MAXIME MEMORABILIUM NOVA
AUCTA. HAGAE COMITUM, APUD ARNOLDUM LEERS, MDCLXXXVI.
CUM PRIVILEGIO.
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(36), 476, (32); 504, (20) p.; in 4 (23 cni); 50 r. (17 X 12 cm); legătura: piele. Volum
cu deteriorări specifice folosirii.
Obs.: Cartea are trei părţi, fiecare parte avînd pagină de titlu separată, dar aceleaşi date de editare.
Cota: 2964.
Bibl.: Graesse, vol. VI, p. 464.
1687

119. BURMANNUS, FRANCISCUS:
FRANCISC! BURMANNI S. THEOL. DOCTORIS ET PROFESSORIS, SYNOPSTS
THEOLOGIAE, ET SPECIATIM OECONOMIAE FOEDERUM DEI, AB INITIO
SAECULORUM USQUE AD CONSUMMATIONEM EORUM. TOMUS PRIOR.
PRAECIPUE COMPLECTITUR OECONOMIAM VETERIS TESTAMENT!. EDITIO TERTIA, PRIORIBUS CORRECTIOR, AC DUPLICI INDICE
INSUPER
EXORNATA. TRAJECTI AD RHENUM, APUD CORNELIUM JACOBI NOE-·
NAERT, BIBLIOPOL. (1687).
(52), 771 p.; in 4 (22 cm); 37 r. (15,5 X 10,5 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
Insemnări: „Post obitum viri piae memoriae dni. Georg. D. Keeskemethi
tenor
Stephi P. Vecsei" (foaia de gardă 1)
„Ex librie Georgii Zovanyi" (foaia de gardă 1)
Cota: 4743.
120. BURMANNUS, FRANCISCUS:
FRANCISC! BURMANNI S. THEOL. DOCTORIS ET PROFESSORIS, SYNOPSIS
THEOLOGIAE, ET SPECIATIM OECONOMIAE FOEDERUM DEI, AB INITIO
SEACULORUM USQUE AD CONSUMMATIONEM EORUM. TOMUS POSTERIOR
COMPLECTENS OECONOMIAM NOVI FOEDERIS CUI ACCESSIT CONSILIUM
DE STUDIO THEOLOGICO FELICITER INSTITUENDO. EDITIO TERTIA, PRIORIBUS CORRECTIOR, ET DUPLICI INDICE AUCTA. TRAJECTI AD RHENUM,
APUD CORNELIUM JACOB! NOENAERT, BIBLIOPOL. (1687).
(12), 690, (8) p.; in 4 (22 cm); 37 r. (15,5 x 10,5 cm); legătura: pergament. Volum
cu legătura deteriorată.
04
Insemnări: ,,Possidet Ioannes Debreczeni a. 1705 (p. titlu)
„Successit Stephano B. Uzoni sed valore ... anno 1740, 6 februarij"
(p. titlu)
Cota: 4793.
121. DU BOSC, PIERRE:
SERMONS SUR DIVERS TEXTES DE L'ECRITURE SAINTE, PAR PIERRE DU
BOSC. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEERS, MDCLXXXVII.
(16), 576 p.; in 8 (19 cm); 32 r. (15 X 8 cm); legătura: piele. Volum foarte bine
cor.serva t.
însemnări: „Steph. Debretzeni 1787" (foaia de gardă 1)
„Steph. Kovâts de Kovassna 1801" (foaia de gardă 1)
Cota: 5562.
1688
122. BUH.MANNUS, FRANCISCUS:
FRANCISC! BURMANI EXERCITATIONUM ACADEMICARUM. PARS PRIOR
CUM INDICIBUS NECESSARIIS AC COPIOSISSIMIS. ROTERODAMI, APUD
REGNERUM ft. DOESBURGH, BIBLIOPOLAM. (1688).
(16), 344; (4), ol 7, (1) p.; in 4 (21 cm); 35 r. (14 X 15,7 cm); legătura: pergament.
Volum foarte bine conservat.
Obs.: Cartea are tlouă părţi, fiecare parte avînd pagină de titlu şi numeroase separate.
Note de lector pe foaia de gardă 3.
C9ta: 2388.
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123. GEULINCX, ARNOLDUS:
ARNOLD! GEULINCX COMPENDIUM PHYSICAE. ILLUSTRATUM A CASPARO
LANGENHERT. ACCEDIT BRUTUM CARTESIANUM. FRANEQUERAE, EX OFFICINA LEONARD! STRICK, BIBLIOPOLAE. ANNO MDCLXXXVIII.
(8), 247, (28) p.; in 8 (15 cm.); 29 r. (12 X 7 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfăcător conservat.
Cota: 2262.
124. WALDSCHMIEDT, JOHANNES JACOBUS:
JOH. JACOB! WALDSCHMIEDT, INSTITUTIONES MEDICINAE RATIONALIS,
RECF.NTIORUM THEORIAE ET PRAXI ACCOMODATAE. EDITIO QUARTA
PRIORIBUS LONGE CORRECTIOR. LUGDUNI BATAVORUM, APUD FREDERICUM HAARING, M.DC.LXCI. (?)
(16), 337, (3) p.; in 8 (16 cm); 30 r. (12,5 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum
cu legătura desfăcută şi fascicolele desprinse.
Obs.: Carte cu datare neclară: pagina de titlu este datată - MDCLXCI; prefaţa
autorului, J. J. Waldschmiedt, şi epistola dedicatorie a lui Johannes Dalaeus sînt
datate: 1688.
lnsemnări: „Ex . dono clarissimi reverendi domini Samuelij Ceboek Sz. Miklossij
accepi Andr. Komladij a. 1790." (forzaţ 1)
„Bereczky Lajos" (foaia de gardă 1)
„Vivo Dei. Admodum reverendo clarissimo ac doctissimo dno. Michaeli Rapoti mystae (... ) Jesu Christi urbis Debrecsinae fructuosissimo, fautori
qui frcs, premissimo mWit Steph. Fail.vinczi Franequera Frisiorum. Anno 1694 d.
24 sept. Accepi ad manus, 26 decembri per el. d. Mich. Nemethy". (foaia dP garjă 1)

„Post el. Rapoti comparavit mihi Andr. Sz. Miklosi d. 21 iunij 1726"
(foaia de

gardă 1)

„Andreas Komlodi M.D. 1786" (foaia de gardă 1)
„Szabo Sandor" (p. titlu)
„Possidet Andr. Sz. Miklosi ab a. 1727" (p. titlu)
„Posid. Miklos Nemethi a. 1727" (p. titlu)
„Samuel Sz. Miklosi ab a. 1756" (p. titil.u)
Cota: II. 2174.
1689
125. (ABBADIE):
TRAITE DE LA DIVINITE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS - CHRIST. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEER, MDCLXXXIX. A VEC PRIVILEGE DE NOSSEIGNEURS LES EST ATS DE HOLLANDE ET DE WEST-FRISE.
(12), 500, (8), p.; in 12 (16 cm); 35 r. (12 X 6,5 cm); legătura: piele. Volum slab
conservat.
Obs.: Cartea este i:;recedată de o dedicaţie semnată: Abbadie.
Cota: 4933.
126. HOORNEBEEK, JOHANNES:
THEOLOGIAE PRACTICAE PARS PRIOR. AUCTORE
JOHANNE HOORNEBBEK, S. LITTERARUM IN ECCLESIA ET ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA
DOCTORE ET PROFESSORE. EDITIO SECUNDA AUCTA INDICE RERUM ET
LOCORUM S. SCRIPTURAE. ULTRAJECTI, APUD JOHANNEM ET GUILJELMUM V AN DE WA TER. ANNO (1689).
(8), 884 (16) p.; in 4 (20 cm); 37 r. (15,5 X 10,5 cm); legătura: pergament. Volum
slab conservat.
Cota: 3073.
127. HOORNEBEEK, JOHANNES:
THEOLOGIAE PRACTICAE TOMUS ALTER. AUCTORE JOHANNE HOORNEBEEK S LITTEfiARUM IN ECCLESIA ET ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA
DOCT.ORE ET PROl-~ESSORE. ACCESSIT EJUSDEM IRENICUM, DE STUDIO
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PACIS ATQUE CONCORDIAE, ET ORATIO, DE PRUDENTIA. EDITIO SECUNDA, AUCTA INDICE RERUM ET LOCORUM S. SCRIPTURAE. ULTRAJECTI, APUD JOHANNEM ET GUILJELMUM VAN DE WATER, ANNO (1689).
(32), 611; (4), 80, (16) p.; in 4 (21 cm); 38 r. (115,5 X 10,5 cm); pergament. Voltnn
slab conservat.
Obs.: Cartea a II-a, anunţată în pagina de titlu comună, are pagină de titlu separată şi este datată: 1688.
Insemnări: „Franequerae Frisiorum anno 1698 april S.N." (forzaţ 1)
„P. (... ) Hunyadi comp. (... ) colllegii ref. Claudiopolitano die auctionis"
(foaia de gardă 1).
Cota: 3076
128. P.A.P.0.1.L.A.:
EPISTOLA DE TOLERANTIA AD CLARISSIMUM VIRUM T.A.R.P.T.O.L.A.
SCRIPTA A P.A.P.0.1.L.A. GOUDAE, APUD JUSTUM AB HOEVE, (1689).
96 p.; in 12 (13 cm); 24 r. (10 X 6 cm).
Cota: 3756; collig. cu nr. 89, 1.14.
120. ROELL, ALEXANDER HERl\L:
HERM. ALEXANDRI ROELL DISSERTATIO DE RELIGIONE RATIONALI. EDITIO SECUNDA. FRANEQUERAE, APUD JOHANNEM GYSELAAR, ORDD. FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIA TYPOGR. ORDIN. 1G89.
(24), 214, (17) p; in 8 (17 cm); 30 r. (12,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
lnsemnări: „Joh. Dombi" (forzaţ 1)
Cota: 5082.
130. VITRINGA, CAMPEGIUS:
CAMPEGII VITRINGA SACRARUM OBSERVATIONUM LIBnI DUO. IN QUORUM ALTERO, DE CONFUSIONE LINGUARUM, DE CABBALISTICIS, ATQUE
SELECTIS QUIBUSDAM S. SCRIPTURAE LOCIS; ALTERO AUTEM, DE CULTU
MOLECHI IN DESERTO, DE SACERDOTIO PRIMOGENITORUM, DE SESSIONE
AD DEXTRAM, DE BAPTISMO INFANTUM, DE MORTE FIDELIUM, DE CRUCE
CHRISTI, DE SIGNIS, A JUDAEIS IN MESSIA DFSIDERATIS, V ARIE DIFFERITUR, AD ILIUSTRATIONEM VERBI DIVINI. PRIOH PARS, ANTEHAC
IN
LUCEM EDITA, NOVIS CURIS RECOGNITA, ATQUE IN CONVENIENTIOREM
DIGESTA EST ORDINEM. FRANEQUERAE, APUD JOHANNEM GYSELAAR,
ORDD. FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIA TYPOGRAPH. ORDINAR.
MDCLXXXIX.
(FRANEQUERAE, APUD JOHANNEM GYSELAAR, ORDINAR. ACADEMIA TYPOGRAPH. MDCLXXXIX.) - în colofon.
(48), 225; (8), 266, (24), p.; in 4 (21 cm); 37 r. (15 X 10,5 cm); legătura: pergament.
Volum slab conservat.
Cota: ·1782
1.11. WITSIUS, HERMANNUS:
HERMANNI WITSII EXERCITATIONES SACRAE IN SYMBOLUM QUOD APOSTOLORUJ\1 DICITUR ET IN ORATIONEM DOMINICAM. EDITIO SECUNDA, AB
AUCTORE RECOGNITA ET AUCTA. FRANEQUERAE, APUD JOHANNE.'> GYSELAAR. ORDINUM FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIA TYPOGRAPHUM. MDCLXXXIX.
(24), 535, (18); 240, (8) p.; in 4 (20 cm); 35 r. (14,5 X 9,5 cm); cartea nu are legă
tură. Volum deteriorat.
l\r. inv.: 8423
1690

132. BOCHARTUS, SAMUEL:
.SAM. BOCHARTI HIEROZOICI, SEU DE ANlM/\LIBUS S. SCRIPTURAE COMPENDIUM DUAS IN PARTES DIVISUM. QUARUM PRIOR IV. LIBRIS, ANIMALIA IN GENERE. QUADRUPEDES DOMESTICAS. FERAS. OVIPERAS. POS-
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TERIOR VI. LIBRIS, AVES MUNDAS. IMMUNDAS. SERPENTES. INSECTA.
AQUATICA. FABULOSA ANIMALIA, PANDIT. A STEPHANO M. VECSEI UNGARO IN EMOLUMENTUM REPUBLICAE LITERARIAE ADORNATUM. ACCESERE AD CALCEM SUCCINCTA IN PROPHETIAM OBADIAE PARAPHRASIS. THESES IN ILLUSTRIORES PARABOLAS, EVANG. D. MATTHAEI,
ET
LUCAE: UT ET IN EPISTOLAM CATHOL. D. JUDAE APOSTOLI, ET S. APOCALYPSIN: DUPLICI CUM INDICE, UNO CAPITUM, ALTERO LOCORUM S.
SCRIPTURAE. FRANEQUERAE, APUD JOHANNIS GYSELAAR, ILLUSTR. FRISIAE ORDINUM ET EORUNDEM ACADEMIAE TYPOGRAPH. ORDIN AR.
MDCXC.
(20), 332; 468, (24) p.; in 4 (21 cm); 33 r. (13,5 X 9,5 cm); legătura: pergament. Volum slab conservat.
Obs.: Volumul are două părţi. Partea a doua nu are pagină de titlu separată.
însemnări: „Ex libris Georgij Zovanyi. Compar. Lugduni Batav. a. 1697 mense aug.
symbo:um ... " (forzaţ 1)
·
Cota: 2687
133. GODWINUS, THOMAS; WITSIUS, HERMANNUS:
THOMAE GODWIN! MOSES ET AARON, SEU CIVILES ET ECCLESIASTICI
RITUS, ANTIQUORUM HEBRAEORUM, TAM QUOS ILLI NULL! GENTI DEBENT, QUAM QUOS IIDEM AB ETHNICIS, ET HI AB HEBRAEIS PER KAKODZELIAN ASCIVERUNT. NUNC AUTEM CUM VERSIONE LATINA ADJF.CTAE
SUNT PERPETUAE NOTAE, EMENDATA SPHALMATA, PUNCTATAEQUE, AD
FACILIOREM LECTIONEM, HEBRAEAE AC RABBINICAE VOCES A JOH. HENRICO REIZIO, V.D.M. EDITIO TERTIA. CUI ACCESSERUNT HERMANNI WITSII DISSERTATIONES DUAE, DE THEOCRATIA ISRAELITARUM ET DE RECHABITIS. UL TRAJECTI, SUMPTIBUS BALTHASARIS LOBE, A. (1690)
(72), 544, (56), p.; in 8 (17 cm); 30 r. (13 X 8 cm); legătura: piele. Volum satisfiirfttor con~ervat.
Cota: i770
Bibi.: Gr•esse, vol. III, p. 101.
134. HUETIUS, PETHUS DANIEL:
PETRI DANIELIS HUETII EPISCOPI SUES.SIONENSIS DESIGNAT! CENSURA
PHILOSOPHIAE CARTESIANAE. CAMPIS, TYPIS CASPARI COTII, TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLAE, MDCXC.
(16), 223 p.; in 12 (13 cm); 30 r. (10,5 X 5,5 cm).
Cota: 3756; collig. cu nr.; 89, 128.
135. VECSEI, STEPHANUS UNGARUS:
ANALYTICA D. JOHANNIS APOSTOLI ET EVANGELISTAE S. APOCALYPSEOS PARAPHRASIS. ADORNATA OPERA AC INDUSTRIA STEPHANI M. VECSEI UNGARI. FRANEQUERAE, APUD JOH. GYSELAAR, ORDD. FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIAE TYPOGR. ORD. MDCXC.
(20), :!68 p.; in B (17 cm); 30 r. (12 X 7 cm); legătura: piele. Volum deteriorat. (ultimele foi lipsesr)
lnsemnări: ,,An dr. Hunyadi 1697" (p. titlu)
„I:.mos Gregoris Bekes successit annus 1760 5 augusti" (p. titlu)
„Paulus Zilahji 1741" (p. titlu)
Obs.: Note de lector ~i diverse însemnări pe pagina de titlu, la pagina (19) şi pe
copertele interioare.
Cot:i: ::i090
136
(..... ) ID EST CODEX TALMUDICUS DE AESTIMATIONIBUS SEU TAXIS LEGALIBUS, HOMINUM ALIARUMQUE RERUM, VOTO AESTIMATIONIS AD
REPARATIONEM TEMPLI CONSECRATIS, ETC. QUA MISCHENAM ET GEMA.RAM, UNA CUM COMMENTARIO RASCHI, NEC NON OBSERVATIONIBUS TON
RABBENU JISCHAK ET RABBENU TAM ETC. TOSEPHOT VULGO VOCATIS,
IMO ETIAM DECISIONIBUS INDE ERUTIS, PISKE TOSEPHOT DJCTIS, SPF.-
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CIMINIS LOCO VERTI ILLUSTRARIQUE COEPTUS A M.R. TR:\JECTI AD
R}-IENUM, EX OFFICINA FRANCISC! HAIMA, ACADEMIAE TYPOGRAPHI,
(1690). SUMPTIBUS URBIS.
(12), 14 p.; in 8 (36 cm); 90 r. (31 X 17,5 cm); legătura: pergament. Volum slab
conservat.
Obs.: Cartea este precedată de o dedicaţie semnată: Magnus Rănăw.
Pagina de titlu are text paralel ebraic - latin.
Insemnări: „Sigismundi Fr. Borosnyai, Lugd, Bat. 1733" (pg. titlu)
c;ota: II. 1756; co1'1ig. cu: „Guilielmi Cave (... ) Scriptorum erclesiasticorum historia literaria, a Christo nato usque ad saerulum XIV (..... ) Genevae, sumptibus
Samuelis de Tournes. MDCXCIII.", vol. I.
1691
137. SUETONIUS, CAIUS TRANQUILLUS:
C, SUETONIUS TRANQUILLUS, EX RECENSIONE JOANIS GEORGII GRAEVTI
CUM EJUSDEM ANIMADVERSIONIBUS, UT ET COMMENTARIO INTEGRO
LAEVINI TORRENTII, ISAACI CASAUBONI, ET THEODOR! MARCILII, NEC
NON SELECTIS ALIORUM. EDITIO SECUNDA A UCTIOR ET EMENDATIOR.
HAGAE-COMITIS, APUD JOHANNEM A VELSEN, BIBLIOPOLAM, MDCXCI.
ET TRAJECTI AD RHENUM, TYPIS RUDOLPH! A ZYLL, ET ANTHONII BIBLIOP CUM PRIVILEGIO.
(18), 822; 110, (150) p.; in 4 (25 cm); 51 r. (18 X 13,5 cm); legătura: pergament. Volum bine conservat.
Insemnări: „Balog Paly (... ) 1827" (forzaţ 1)
Cota: 838
Bibl.: Graesse, vol. VI, p. 522

138. VITRINGA, CAMPEGIUS:
CAMPEGII VITRINGA SACRARUM OBSERVATIONUM LIBER TERTIUS:
IN
QUO MATERIAE QUAEDAM ELECTAE ATQUE AD INTELLIGENDUM DIVINUM VERBUM UTILES PERTRACTANTUR; ET MULTIS SACRORUM SCRIPTORUM, PAUL! INPRIMIS IN PRIORE EPISTOLA AD CORINTHIOS; LOCIS
LUMEN ADSERTUR. ACCEDIT ORATIO DE IMPEDIMENTIS PROPAGANDI
HOC TEMPORE CHRISTIANISMI. FRANEQUERAE, APUD JOHANNEM GYSELAAR, ORDD. FRISIAE ATQUE EORUNDEM ACADEMIA TYPOGRAPH. ORDINAR. MDCXCI.
(16), 411, (19); p,; in 4 (21 rm); 37 w. (15 X 11 cm); leg<ltura: pergament. Volum
deteriorat: hîrtia fragilizată, corpul cărţii ros pînă la oglinda paginii.
Cota: 4782.
139. MEMOIRES DE LA COUR D'ESPAGNE. PREMIERE PARTIE. A LA HA YE,
CHEZ ADRIAN MOETJENS, MARCHAND LIBRAIRE, PRES LA COUR, A LA
LIBRAIRE FRAN<;OISE. MDCXCI.
(12), 216; 219 p.; in 12 (14 cm); 33 r. (10,5 X 5,5 cm); lPgătura: pergament. Volum cu
deteriorări specifice folosirii.
Obs.: ln acelaşi volum se găseşte şi partea a doua a cărţii.
lnsemnări: „Michael Philip" (foaia de gardă 1)
Cota: :3325.
1692

140. CICERO, MARCUS TULLIUS:
MARC! TULLII CICERONIS OPERA QUAE EXTANT OMNIA, EX MSS. CODICIBUS EMENDATA STUDIO ATQUE INDUSTRIA JANI GULIELMTT ET JANI
GRUTERI, ADDITIS EORUM NOTIS INTEGRIS: NUNC DENUO HECOGNTTA
AB JACOBO GRONOVIO, CUJUS UBIQUE ADJECTAE SUNT EMENDATIONES,
PETITAE PARTIM EX LIBRIS MSS. PARTIM EX ANIMADVERSIONIBUS VIRORUM DOCTORUM; ETIAM ORATIONIBUS ILLUSTRATIS ACCESSTONE AS-
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CONI PEDIANI ET DOCTISSIMI VETERIS SCHOLIASTAE, NUNQUAM ANTEA
EDITI: APPOSITIS IN MARGINE AD UTENTIS COMMODUM NUMERIS, NON
TANTUM GRUTERIANIS, SED ETIAM APPARATUI LATINAE LOCUTIONIS
NIZOLIANO RESPONDENTIBUS; CUM INDICIBUS ALIIS CORRECTIS, ALIIS
NOVIS ET ACCURATISIMIS. LUGDUNI BATAVORUM, APUD PETRUM VANDER AA, ANNO MDCXCII. CUM PRIVILEGIO.
(92), 714 p.; in 4 (25 cm); 68 r. (10 X 13,5 cm); legătura: carton marmorat şi pergament. Volum satisfăcător conservat.
Obs.: Cartea are două părţi; numerotarea este în continuare.
lnsemn;iri: „Torok Istvane 1842" (foaia de gardă 1)
„Ex libris Couderici" (pg. titlu)
Cota: 1213
Bibi.: Graesse, vol. II, p. 158.
141. CICERO, MARCUS TULLIUS:
MARCI TULLII CICERONIS OPERA QUAE EXTANT OMNIA, EX MSS. CODICIBUS EMENDATA STUDIO ATQUE INDUSTRIA JANI GULIEIMII ET JANI
GRUTERI, ADDITIS · EORUM NOTIS INTEGRIS: NUNC DENUO RECOGNITA
AB JACOBO GRONOVIO, CUJUS UBIQUE ADJECTAE SUNT EMENDATIONES,
PETITAE PARTIM EX LIBRIS MSS. PARTIM EX ANIMADVERSIONIBUS VIRORUM DOCTORUM; ETIAM ORATIONIBUS ILLUSTRATIS ACCESSIONE ASCONII PEDIANI. ET DOCTISSIMI. VETERIS SCHOLIASTAE, NUNQUAM ANTEA EDIT!, APPOSITIS IN MARGINE AD UTENTIS COMMODUM NUMERIS,
NON TANTUM GRUTERIANIS, SED ETIAM APPARATUI LATINAE LOCUTIONIS, NIZOLIANO RESPONDENTIBUS. CUM INDICIBUS ALIIS CORECTIS,
ALIIS NOVIS ET ACCURATISSIMIS. PARS TERTIA. LUGDUNI BATAVORUM,
APUD PETRUM V ANDER AA, ANNO MDCXCII. CUM PRIVILEGIIS.
(4), 717 - 1447, (105) p.; in 4 (25 cm); 68 r. (19,5 X 13,5 cm); legătura: carton marmorat ~i pergament. Volum cu deteriorări specifice folosirii.
Obs.: „Cartea are două părţi cu numerotarea în continuare.
Insenmări: „Torok Istvane 1842" (foaia de gardă 1)
Cota: 1213
Bibl.: Graesse, vol. II, p. 158.
142. DU BOSC, PIERRE:
SERMONS SUR DIVERS TEXTES DE L'ECRITURE SAINTE PAR PIERRE DU
BOSC. SECONDE EDITION. TOME PREMIER. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER
LEERS, MDCXCII.
(lti), 576 p.; in 8 (21 cm); 32 r. (15 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum foarte
binP conservat.
lnsemnări: „Jos. Salomony" (p. titlu)
Cota: 4776
143. DU BOSC, PIERRE:
SERMONS SUR DIVERS TEXTES DE L'ECRITURE SAINTE PAR PIERRE DU
BOSC. TOME SECOND. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEERS, MDCXCII.
(8), 57:l, (2) p.; in 8 (21 cm); 32 r. (15 X 7,5 cm); legătura: pergament. Volum foarte
bine conservat.
Cola: .,i77li.
144. LUYTS, JOANNES:
JOANNIS LUYTS, PHILOSOPHIAE PROFESSORIS, ASTRONOMICA INSTITUTIO, IN QUA DOCTRINA SPHAERICA ATQUE THEORICA, INTERMIXTO USU
SPHAERAE COELESTIS, ET VARIIS CHRONOLOGICIS, PETRACTANTUR. ADJUNCTAE SUNT IN ILLUSTRATIONEM ARGUMENTO PLURIBUS IN LOCIS
FIGURAE AENEAE DIVERSAE. TRAJECTI AD RHENUM, EX OFFICINA FRANCISC! HALMA, ACAD. TYPOGR. MDCXCII.
(20), 231, (23) p.; in 4 (22 cm); 38 r. (16 X 11,5 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
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Insemnări: „Ex libris Pauli Teleki de Szek comparantis Trajecti ad Rhenum a.
1697 mensc fbr. symb. Si Dcus pro mc quis contra mc"? (forzaţ 1).
„B. Volfangi Wesselenyi anno 1761 co~nparatum den. 68" (foaia de
gardă 1)

Cota: 3110
145. TAILORTUS, THOMAS:

THOMAE TAILOHII THEOLOGI BRTTANIYI, CHRISTUS REVELATUS. ID El)T
VETUS TESTAMENTUM EXPOSITUM SIVE TRACTATUS DE TYPIS AC FIGURIS, CEU UMBRIS SERVATORIS NOSTRI JESU CHRISTI, QUOTQUOT IN
V.T. CODICE COMPARENT INSIGNIORES, PERSPICUE
EXPLICATIS,
NEC
NON AD USUM SALUTAREM APPLTCATIS. IN PUBLICUM ECCLESIAE COMMODUM RECENS LATINE TRANSC:RTPTUS A S.A.E.L. EDITIO QUARTA PRTORIBUS LONGE CORRECTIOH. FHANEQUERAE, EX OFFICINA LEON ARDI
STHIK, BTBLIOPOLAE. (1692).
(8), 377, (1) p.; in 8 (17 cm); 36 r. (12 X 7 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
Inseinnări: „Jahannis Viskjaj" (p. titlu)
·
„Ladislai L. Gyorgyi" (p. titlu)
,;Mi'chaelis V. Lataviar" (p. titlu)
Cota: 2086
1693

l4G. EHASMVS, DESIDERIUS ROT:;;:RODA\iUS:
DESID. ERASMI ROTERODAMT COLLOQUIA FAMILIARIA. PETRUS R:\RUS
ROTEHOD. RECEN.SUIT, ET NOTAS PERPETUAS ADDIDIT. ACCEDIT CONFLICTUS THALIAE ET BARBARIEI, AUCTORE ERASMO. ROTERODAMI, TYPIS REGNERI LEERS. MDCXCIII.
(20). 537, (18), p.; in 8 (16 cm); 46 r. (12,5 X 7,5 cm); legătura: pergamr-nt. Volum
slab COilSl'fVat.
Insemnări: „Doboly Lajos 1838, 27 mar." (foaia de gardă 1)
„Est Swphani Lugosi 4 vige" (foaia de gardă 1)
„Est Balasty 1928 (foaia de gardă 1)
„Balazty Paul 1928" (coperta 1, exterior)
Nr. inv. 19371
Bibi.: Graessc, voi. II, p. 495
14.7J HOPKJNSO~US,
STANlSL/~ US:

JOHANNES; CORINGIUS, HERMANNUS;

GTISERPSIUS,

FASCICULUS SECUNDUS OPUSCULORUM QUAF. AD HISTORL'\:.VI AC PI-IILOLOGJAM SA~nAlvI SPECTJ\NT. IN QUO CONTINENTUR VI. JOHANNIS HOPKTNSONI DESCRIPTIO PARADIS!. VII. HE!t\i. CORINGIUS DE NUMMIS I.IEBRAEOHUM. VIII. ... DE REPUBLICA HEBi~i\EORUM, IX ... DE INTTIO ANN!
SABBi\TilICI. X. STANISL. GRS~PSIUS DF <;ICLO ET TALENT) rmBR OMNTA DOCTOHU;\1 VJRORUM JUDICIIS R'~CENSITA, ET CONCINNIS INDTCIBUS AUCTJ\. ROTTERODAMI, APUD PRTRliM VANDEH SLAART. MD~:xcIII.
(4), 472 p.; in 8 (16 cm); 34 r. (11,5 X 6,5 cm); Ieg:::itura: perg<:!ment Volum s:~b conservat.
Cotu: 4906
148. HULSIUS, HENRICUS:
JIENHIC! HULSTI, THEOLOGI BRAXDENBlTRGTCI

::CJ ACADEMI.\ EU:~CTO
nUISBURGENSI, DE VALLlBUS l'HOPHETARL"l\!I ~-nCHIS, LIBSH UNUS.
LUGDUNI BATAVORUM APUD JORDANUM LUCHTMANS, ANNO MDCXCIII.
(2), 447 p.; in 4 (22 cm); 35 r. (14,5 X 9,5 cm); legătura: pergament. Volum z:csatisf;kător conservat.
!ns0mni'iri: „Ex libris Geotgy P. Zovanyi compar. Lugduni Batav. a. 1697 27
;;ept . . . . . " (p. titlu)
Obs.: Not<.: de lector pe forzaţ 1, 2, şi foile de gardă 1, 2, 1, 4.
Cofo: 26'!9; collig. cu
149
HA~,J

m:
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14~1. HULSIUS, HENRICUS:
HENRICI HULSII, THEOLOGI BRANDENBURGICI IN ACADEMIA ELECTORALI DUISBURGENSI, VERBA ITHIEL, UCHAL, ET LEMOEL, SEU IN ULTIMA
PAROEMIASTAE SALOMONIS, COMMENTARIUS PROPHETICUS. LUGDUNI
BATAVORUM, APUD JORDANUM LUCHTMANS, ANNO MDCXCIII.
(4), 266 p.; in 4 (22 cm); 37 r. (10 X 5 cm).
Cota: 2649; collig. cu nr. 148.

150. JURIEU, P.:
TRAITE DE LA DEVOTION. PAR M. JURIEU, PASTEUR ET PROFESSEUR EN
THEOLOGIE. SEIZIEME ET DERNIERE EDITION QUI OUTRE DEUX SERMONS SUR LES DEVOIRS DE LA PERSEVERANCE, EST AUGMENTEE CONSIDERABLEMENT PAR L'AUTEUR EN BEAUCOUP ENDROITS. A LA HAYE,
CHEZ ABRAHAM TROYEL, MARCHAND LIBRAIRE, A LA GRAND'SALE DE
LA COUR. MDCXCIII.
(9), 582 p.; in 8 (16 cm); 26 r. (12,5 X 7,5 cm); legătura: piele. Volum cu legătura
deteriorată.

Obs.: De la pag. 433 se găseşte cartea: „Les devoirs de la perseverence en deux
sermoM", editată la Utrecht, în 1688, de Fran~ois Halma.
Insemnări: „Stephani Kovats ab a. 1773" (foaia de gardă I)
„A' Zilahi ref. gymnasiume (foaia de gardă I)
Cota: 4986.
151. SANCTIUS, FRANCISCUS:
FRANCISC! SANCTU MINERVA, SIVE DE CAUSIS LATINAE LINGUAE COMMENTARIUS, CUI ACCEDUNT ANIMADVERSIONES ET NOTAE. GASPARIS
SCIOPPII ET LONGE UBERIORES JACOBI PERIZONII. EDITIC;> ALTERA,
PRIORI EMENDATIOR. FRANEQUERAE, APUD LEONARDUM STRICKIUM,
BIBLIOPOLAM, MDCXCIII.
(12), 650; 52, (21) p.; in 8 (17 .cm); 36 r. (12,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum bine conservat.
lnsemnări: „Sigismundi M. Borosnyai" (p. titlu)
„Jos. Salomony" (p. titlu)
Cota: 615.
152. VORSTIUS, JOHANNES; MERILIUS, EMUNDUS; WISSENBACHIUS, JOHANNF...S JACOBUS:
FASClCULUS TERTIUS OPUSCULORUM QUAE AD HISTORAM AC PHILOLOGIAM SACRAM SPECTANT. IN. QUO CONTINENTUR XI. JOHANNES VORSTIUS DE ADAGIIS NOVI TESTAMENT!. XII.E. MERILLI NOTAE PHILOLOGICAE lN PASSIONEM CHRISTI. XIII. WISSENBACHII NOTAE NOMICO-PHILOLOGICAE IN PASSION. XIV. JOHANNIS VORSTII EXERCITATIONUM
ACADEMICARUM DEMATION. OMNIA DOCTORUM VIRORUM JUDICllS RECENSITA, ET CONCINNIS INDICIBUS AUCTA. ROTTERODAMI, APUD
PETRUM VANDER SLAART. MDCXCIII.
(4), 477 - 960, (34) p.; in 8 (16 cm); 32 r. (11,5 X 6 cm); legătura: pergament. Volum h:ne conservat.
Cota: 4~C!i.

1694
153. WINDET, J.; VORSTIUS, JOH.; THYSIUS, ANTONIUS:
FASClCULUS QUARTUS OPUSCULORUM QUAE AD HISTORIAM AC PHILOLOGIAM SACRAM SPECTANT. IN QUO CONTINENTUR XV. J. WINDET DE
VITA FUNCTORUM STATU. XVI. J. VORSTII SYNTAGMA DISSERTATIONUM.
XVII. DE SYNEDRllS HEBRAEORUM DISSERTATIO. XVIII. VETERUM RABBINORUI\·1 IN EXPONENDO PENTATEUCHO MOD! TREDECIM. XIX. A. THYSII
EXERCITATIONES MISCELLANEAE. OMNIA DOCTORUM VIRORUM JUDICIIS
HECENSITA, ET CONCINNIS INDICIBUS AUCTA. ROTTERODAMI, APUD PE-
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TRUl\1 VANDER SLAART. MDCXCIV.
(8), 5613 p.; in 8 (16 cm); 32 r. (11,5 X 6,5 cm};

legătura:

pergamPnt. Volum slab

const~;·vat.

Nr. inv. 11294
154. \'\,''.TSIUS, HERMANNUS:
HEHMANNT \VITSTT DE OECONOMIA FOEDERUM DEI CUM HOMJNIBUS LIBRI QVATUOR. EDITIO TERTTA EX RECENSIONE AUCTORIS, PRIORIBDS
MULTO EMF:NDATIOR ET AUCTIOR. TRAJECTI AD RHENUM. APUD FRANCISCUM HALMAM GUJLIELMUM VANDER WATER, BIBLIOP. (1694)
(36), '919, (17) p.; in 4 "(21 cm); 37 r. (15 X 9,5 cm); legătura: pergament. Volum
sl~b conservat.
însemnări: „Ex libris Georgy P. Zovanyi compar. Franqr. fl. 3 (... ) 24. a. 1696
cal. aug. symb (... )'' (p. titlu)
Cota: 3822.
'
15!i. WITSIUS, HERMANNUS:
HERMANNI WITSII EXERCITATIONUM ACADEMICARUM MAXIMA EX PARTE HISTORICO ET CRITICO-THEOLOGICARUM, DUODECAS. ULTRAJECTI,
APUD GUILIELMUM V ANDE WATER, MDCXCIV.
(16), 755, (2) p.; in 8 (16 cm); 28 r. (12 X 6,5 cm); legătura: piele. Volum cu deteriorfo·i spt•ci fi ce folosirii.
Cota: 5081.
156. LA VIE DE PIERRE DU BOSC, MTNTSTHE DU SAINT EVANGILE: ENRICHIE DE LETTRES, HARANGUES, DISSERTATIONES ET AUTilES l'IECES IMPORTANTES, QUI REGARDENT OU LA THEOLOGIE, OU LES AFFAIRES DES
EGLISES REFORMEES DE FRANCE, DONT IL AVOIT ETE
LONG-TEMS
CHARGE. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEERS. MDCXCIV.
(8), 610, (4) p.; in 8 (20 cm); 32 r. (15 x 7,5 cm); legătura: pergament. Volum foarte
bine consPrvat.
Cota: 3010
157. LA VIE DE PIERRE DU BOSC, MINISTRE DU SAINT EVANGILE, ENRlCHIE DE LETHES, HARANGUES, DISSERTATIONES ET AUTRES PIECES IMPORTANTES, QUI REGARDENT OU LA THEOLOGIE, OU LES AFFAIRES DES
EGLISES REFORMEES DE FRANCE, DONT IL AVOIT ETE LONG-TEMS
CHARGE. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEERS, MDCXCIV.
(8), 610, (4) p.; in 8. (20 cm); 32 r. (15 X 7,5 cm); legătura: piele. Volu'.Il
foarte
lJiIW eonservat.
·
însemnări: ,;A• Zilahi ref. gymnasiume 1851" {foaia de gardă)
„Steph. Debreczeni 1787" (foaia de gardă 2)
Cola: 5187.
1695
153. BYNAEUS, ANTONIUS:
ANTONII BYNAEI SOMNIUM, RECITATUM TRAJECTI AD RHENUM IN
ACROATERJO MAJORE XI. DECEMB. (ll)H). TERTIO HECUSUM. DORDHACI,
EX OFFICINA THEODOR! GORIS. (1695).
(8), 24 p.; in 4 (21 cm); 33 r. (15 X 10 cm); legătura: pergament. Volum cu legă
tu· n desfficu~.;-,,
Cota: -1727; collig. cu: „Antonii Bynaei de calceis hebraeorum libri duo ... Dord~ac!, ('X officina Theodori Goris, bibliopol. (1715)"
159. SL-\TTMAR NEMETHI, SAMUEL:
F.PISTOLA S. PAUL! AD HEBRAEOS EXPLICATA
NEMETHI, ANTEA LINGV. S.S. ET PHILOS. MOX
FORM. CLAUDIOPOLITANO PROFESSORE, H.T.
CELSISSIMI PRINCIPIS EPHORO. FRANEQUERAE,

A SAMUELLE SZATTMAR
S.S. THEOL. IN COLL. REELECTI TRANSYLVANIAE
TYPIS ET IMPENSIS JOH.
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GYZELAAR, ILLUSTR. FRISIAE ORDD. ATQUE EORUNDEM ACADEMIAE
TYPOGR. ORDINAR. M.DC.XCV.
(59), 627, (45) p.; in 4 (23 cm); 37 r. (15 X 9 cm); legătura: piele. Volum deteriorat: legătura fisurată, fascicolele desprinse, hîrtia îngălbenită.
lnsemnări: „A/ Zilahi reform. gymnasiume" (foaia de gardă 2)
„Steph. Kovăts comp. Somlyovio" (p. titlu)
„Stephani B. Uzoni, comp. in Coll. refor. Claudiop. 1725" (p. titlu)
„Johannis Lelzfailvi" (p. titlu, verso)
„... Georgy C. Kibedi Claud. 1721" (foaia de gardă 1)
Cota: 2974
1696
160. CURTIUS, RUFUS QUlNTUS:
Q. CURTIUS RUFUS DE REBUS GESTIS ALEXANDRT MAGNI.

CUM COMMENTARIIS RADERI, BONGRASII, POPMAE, SALLMASII, GRONOVIi, LOCCENII. ET FREINSHEMll, HUIUSQUE ET VETUSTIORIBUS SUPPLEMENTIS,
NEC NON LOCORUM DIFFICILIORUM INTERPRETATIONE, ET INDICE PHILOLOGICO LOCUPLETISSIMO RERUM ET VERBORUM. ACCEDUNT FIGURAE
AENEAE AD HISTORIAM ALEXANDRI MAGNI APUD CURTIUM ILLUSTRANDA1\I NECESSARIAE. LUGDUNI BATAVORUM, EXCUDIT PETRUS VANDER
AA. RTBLTOP. (1966)
(16), 818; 86, (44) p.; in 8 (20 cm); 41 r. 15 X 8,5 cm); legătura: pergament. Volum
slab conservat.
lnsemnări: „Auget libros Ludovici (... ) dP. Fagaras cuius symbol Deus (... ) ad
fortunam debit" (foaia frontispiciu, verso)
Cota: 244~
Bibl.: Graesse, vol. II, p. 311.
1697
161. KNIBBE, DAVID:
DAVIDIS KNIBBE IN ECCLESIA LUGD. BAT. VERB! DIV. MINISTRT MANUDUCTIO AD ORATORIAM SACRAM, DOCTORUM. PRAECEPTIS, EXEMPLIS
PERPETUIS ET CONCIONIBUS QUIBUSDAM PARADIGMATICIS CONCINNATA ET ILLUSTRATA IN USUM S.S. THEOLOGIAE STUDIOSORUM. EDITIO
SEXTA. CAETERARUM CORRECTIOR. LUGD. BATAV. APUD JORDANUM
LUCHTMANS, 1697. CUM PRIVILEGIO.
(30), 522, (3) p.; in 8 (17 cm); 29 r. (12,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum

·cti

legătura desfăcută,

h'!rtia

zdrenţuită.

Cota: 2595.
i62. KNIBBE, DAVID:
DAVIDIS KNIBBE IN ECCLESIA LUGD. BAT. VERBI DIVINI MINJSTRI, MANUDUCTIONIS AD ORATORIAM SACRAM, PARS ALTERA, CONTINENS CONCIONES PARADIGMATICAS, IN PROPHETAE JESAIAE, CAP. VIGESIMUM
SEXTUM ET QUADRAGESIMUM. IN USUM S.S. THEOLOGIAE STUDIOSORUM.
LUGD. BATAV. APUD JORDANUM LUCHTMANS. 1697. CUM PRIVILEGIO.
(24), 609 p.; in 8 (17 cm); 29 r. (12,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum cu
foi lipsă.
Cota: 2595.
163. KNIBBE, DAVID:
DAVIDIS KNIBBE IN ECCLESIA LUGD. BAT. VERBJ DIVINI MINISTRI, MANUDUCTIONIS AD ORATORIAM SACRAM, PARS ALTERA, CONTINENS CONCIONES PARADIGMATICAS, IN PROPHETAE JESAIAE CAP. VIGESIMUM
SEXTUM ET QUADRAGESIMUM. IN USUM S.S. THEOLOGIAE STUDIOSORUM.
LUGD. BATAV. APUD JORDANUM LUCHTMANS. 1697. ClTl\f PRTVH.F.GIO.
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(24), 609 p.; in 8 (17 cm); 29 r. (12,5 X 6,5 cm); legătura: pergament. Volum slab
conservat.
lnsemnări: „Jos. Salomony" (pg, titlu)
„Samuelis P. O. Orsalt Szatmari, 1739, Trajecti al Rhenum" (forzaţ 1)
„ ... 1770 Claudiopol" (forzaţ 1)
Cota: 2595.
1698
164. BARTHUSCHEN, JOANNES CONRADUS:
JOANNIS CONRADI BARCHUSCHEN PYROSOPHIA, SUCCINCTE ATQUE
BREVITER IATRO-CHEMIAM, REM METALLICAM ET CHRYSOPOIEAM PERVESTIGANS. OPUS MEDICIS, PHYSICIS, CHEMICIS, PHARMACOPOEIS, MET ALLICIS ETC. NON INUTILE. LUGDUNI BATAVORUM, IMPENSIS CORNELII BOUTESTEIN, MOC.XCVIII.
(16), 459 p.; in 4 (21 cm); 37 r. (15 X 10 cm); legătura: pergament. Volum satisfă
cător conservat.
Insmenări: „Jos. Salomony" (p. titlu)
Cota: 2719
168. GODWINUS THOMAS; WITSIUS, HERMANNUS:
THOMAE GODWIN! MOSES ET AARON, SEU CIVILES ET ECCLESIASTICI RlTUS ANTIQUORUM HEBRAEORUM, TAM QUOS ILLI NULL! GENTI DEBENT.
QUAM QUOS IIDEM AB ETHNICIS, ET HI AB HEBRAEIS PER KAKODZELIAN
ASCIVERUNT. NUNC AUTEM CUM VERSIONE LATINA ADJECTAE SUNT PERPETUAE NOTAE, EMENDATA SPALMATA, PUNCTATAEQUE, AD FACILIOHEM LECTIONEM, HEBRAEAE AC RABBINICAE VOCES A JOH. HENRICO
REIZIO, V.D.M. EDITIO QUARTA. CUI ACCESSERUNT HERMANNI WITSII DISSERTATIONES DUAE, DE THEOCRATIA ISRAELITARUM ET DE RECHABITIS.
ULTRAJECTI, SUMPTIBUS BALTHASARIS LOBE, A. (1698).
(68), 544, (56) p.; in 8 (17 cm); 34 r. (13 X 7,5 cm): legătura: pergament. Volum cu
copertele desprinse.
Insemnări: „Thomae Albisi" (p. titlu)
,,Georgi Marosi" (p. titlu)
„Valet flor. l den 50" (forzaţ 1)
Cota: 4979
Bibl.: Graesse, vol. III, p. 101.

166. LYDIUS, JACOBUS:
JACOB! LYDII SYNTAGMA SACRUM DE RE MILITARI: NEC NON DE JURE
JURANDO DISSERTATIO PHILOLOGICA. OPUS POSTUMUM, ET MULTA ERUDITIONE COMMENDANTUM CUM FIGURIS AENEIS ELEGANTISSIME INCISIS,
QUOD NUNC PRIMUM EX TENEBRIS ERUIT, NOTISQUE ILIUSTRAVIT. SALOMON VAN TIL THEOLOGUS DORDRACENUS. DORDRACI, APUD CORNELIUM
WILLEGARDlTM, BIBLIOPOLAM.
(1698).
(DORDRAGI, APUD NICOLA UM DE VRIES. 1698) - în colofon.
(28), 338; 36, (28) p.; in 4 (25 cm); 34 Ir. (16 X 11 cm); legătura: pergament. Volum
bine conservat.
Insemnări: „Georg. Weress" (forzaţ 1).
Obs.: Note de lector pe p. (5).
Cota: 2026.
lll7. VAN MASTRICHT, PETRUS:
THEORETICO-PRACTICA THEOLOGIA, QUA, PER SINGULA CAPITA THEOLOGICA, PARS EXEGETICA, DOGMATICA, ELENCHTICA ET PRACTICA, PERPETUA SUCCESSIONE CONJUGANTUR. EDITIO NOVA, PRIORI MULTO EMENDATIOR, ET TERTIA SALTEM PARTE AUCTIOR. ACCEDUNT: HISTORA ECCLESIASTICA PLENA FERE QUANQUAM COMPENDIOSA: IDEA THEOLOGIAE
MORALIS. HYPOTYPOSIS THEOLOGIAE ASCETICAE ETC. PROIN OPUS QUASI
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NOVUM AUCTORE PETRO VAN MASTRICHT, SS. THEOL. IN ACADEMIA ULTRAJ. DOCTORE ET PROFESSORE. TOMUS PRIMUS TRAJECTI AD RHENUM,
PROSTANT APUD GERARDUM MUNTENDAM. A. (1698).
(34), 636 p.; in (25 cm); 57 r. (18 X 13 cm); legătura: pergament. Volum slab con- ·servat.
Obs.: Cartea are paginaţia greşită: în loc de p. 425 apare 325.;
paginile cuprinse între 325 şi 425 apar de două ori. Cartea are 736 pagini, nu 636 cum apare
pe ultima pagină.
Insemnări: „Stephani, Kovats de Kovassna comp. Somlyoviae a. 1785" (foaia de
gardă

1).

Cota: 1900.
168. VAN MASTRICHT, PETRUS:
THEORETICO-PRACTICA THEOLOGIA, QUA, PER SINGULA CAPITA THEOLOGICA, PARS EXEGETICA, DOGMATICA, ELENCHTICA ET PRACTICA, PERPETUA SUCCESSIONE CONJUGANTUR EDITIO SECUNDA. PRIORI MULTO
EMENDATIOR, ET TERTIA SALTEM PARTE AUCTIOR. ACCEDUNT: HISTORIA
ECCLESIASTICA PLENA FERE QUANQUAM COMPENDIOSA: IDEA THEOLOGIAE MORALIS: HYPOTYPOSIS THEOLOGIAE ASCETICAE, ET INDICES NECESSARII. JUXTA PRAEFATIONEM. AUCTORE PETRO VAN MASTRICHT, SS.
THEOL. IN ACADEMIA ULTRAJ. DOCTORE ET PROFESSORE. TOMUS SECUNDUS. TRAJECTI AD RHENUM, PROSTANT APUD GERARDUM MUNTENDAM.
A. (1698).
(2), 637 - 1236, (56) p.; in 4 (25 cm); 57 r. (18 X 13 cm); legătura: pergament. Volum satisfăcător conservat.
Insemnări: „Steph. Kovats de Kovassna comp. Somlyoviae a. 1785" (foaia de gardă

1).

Cota: 1900
169. VOY AGES HISTORIQUES DE L'EUROPE, TOME I. QUI COMPREND TOUT
CE QU'IL Y A DE PLUS CURIEUX EN FRANCE. AUGMENTE DE LA GUIDE
DES VOYAGEURS OU DESCRIPTION DES ROUTES LES PLUS FREQUENTEES,
POUR VOYAGER PAR TOUTE LA FRANCE. AVEC UNE CARTE TRES EXACTE
DE CE ROYAUME, PAR MR. DE B.F. SUIVANT LA COPIE DE PARIS_ A LA
HA YE CHEZ ETIENNE FOULQUE, MARCHAND LIBRAIRE, DANS LE POOTE,
1698.
(12), 380, (11) p.; in 12 (14 cm); 23 r. (9,5 X 4,5 cm); legătura: piele. Volum bine
conservat.
Insemnări: „ ... Găttingue 1775 (... )" (foaia de gardă 1)
„G.W." (p. titlu).
„Johann Beckmanu GăUingen 1780" (p. titlu, verso).
Co\d: 3313.
170_ VOY AGES HISTORIQUES DE L'EUROPE, TOME II. QUI COMPREND TOUT
CE QU'IL Y A DE PLUS CURIEUX EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL. AUGMENTE DE LA GUIDE DES VOYAGEURS, OU DESCRIPTION DES ROUTES LES
PLUS FREQUENTEES, POUR VOYAGER EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL.
AVEC UN CARTE TRES EXACTE DE CES ROYAUMES, PAR MR. DE B.F. SUIVANT LA COPIE DE PARIS. A LA HAYE, CHEZ ETIENNE FOULQUE, MARCHAND LIBRAIRE, DANS LE POOTE, 1698.
(12), 313 p.; in 12 (14 cm); 23 r. (9,5 X 4,5 1cm); legătura: piele. Volum bine
conservat.
însemnări: „( ... ) Găttingae 1816 ( ... )" (foaia de gardă 1).
Cota: 3313.
171. VOYAGES HISTORIQUES DE L'EUROPE, TOME V. QUI COMPREND TOUT
CE QU'IL Y A DE PLUS CURIEUX EN HOLLANDE ET DANS LE REST DES
PROVINCES UNIES. AUGMENTE DE LA GUIDE DES VOYAGEURS OU DESCRIPTION DES ROUTES LES PLUS FREQUENTEES POUR VOYAGER DANS
LES XVII. PROVINCES DES PAYS-BAS. AVEC UNE CARTE TRES EXACTF.
DE CES PROVINCES, PAR MR. DE B.F. SUIVANT LA COPT~ DT·~ PJ\R'S . .~. ~. \

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

75-2

Vergilia Stan

HA YE, CHEZ ETIENNE FOULQUE, MARCHAND LIBRAIRE, DANS LE POOTE,
1698.
(10), 334 p.; in 12 (14 cm); 24 r. (9,5 X 5 cm); legătura: piele. Volum bine conservat.
Insemnări: „Gottingae 1816 4 gr. 1/2" (foaia de gardă 1).
„G.W." (p. tiUu).
Cota: 3313.
172. VOY AGES HISTORIQUES DE L'EUROPE, TOME VI. QUI COMPREND TOUT
CE QU'L Y A DE PLUS CURIEUVX DANS L'EMPIRE DE L'ALEMAGNE AUGMENTE DE LA GUIDE DES VOYAGEURS OU DESCRIPTION DES ROUTES LES
PLUS PREQUENTEES POUR VOY AGER PAR TOUTE L'ALLEMAGNE. AVEC UNE
CARTE TRES EXACTE DE CET EMPIRE, PAR MR. DE B.F. SUIVANT LA COPIE DE PARIS. A LA HAYE, CHEZ ETIENNE FOULQUE, MARCHAND LIBRAIRE DANS LE POOTE, 1698.
(12), 404 p.; in 12 (14 cm); 24 r. (9,5 X 5 cm); legătura: piele. Volum bine conservat.
Tr.semnări: „Găttingae 1816 4 gr. li'2" (foaia de gardă 1).
„G.W." (p. titlu).
Cota 33l:i.
1699
173. DU BOSC, (PIERRE):
SERMONS SUR L'EPITRE DE ST. PAUL AUX EPHESIENS, CONTENANT L'EXPLICATION DES PRINCIPALES MATIERES CONTENUES DANS LES TROIS
PREMIERS CHAPITRES DE CETTE EPITRE. PAR FEU MR. DU BOSC. DIVISEZ EN TROIS TOMES. TOME PREMIER. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER
LEERS, MDCXCIX.
(8), 707 (1) p.; in 8 (20 cm); 32 r. (15 X 8 cm); legătura: pergament. Volum foarte
bine conservat.
însemnări: „Jos. Salomon" (p. titlu).
Cota: 4777.
174. DU BOSC, (PIERRE):
SERMONS SUR L'EPITRE DE ST. PAUL AUX EPHESIENS, CONTENANT L'EXPLICATION DES PRINCIPALES MATIERES CONTENUES DANS LES TROIS
PREMIERS CHAPITRES DE CETTE EPITRE. PAR FEU MR. DU BOSC. TOME
SECOND. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEERS, MDCXCIX.
(4), (695), (1) p.; in 8 (20 cm); 32 r. (15 X 8 cm); legătura: pergament. Volum foarte
bine conservat.
Cota: 4777.
175. DU BOSC, (Pierre):
SERMONS SUR L'EPITRE DE ST. PAUL AUX EPHESIENS CONTENANS L'EXPLICATION DES PRINCIPALES MATIERES CONTENUES DANS LES TROIS
PREMIERS CHAPITRES DE CETTE EPITRE PAR FEU MR. DU BOSC. TOME
TROISIEME. A ROTTERDAM, CHEZ REINIER LEERS, MDCXCIX.
(3), 688 p.; in 8 (20 cm); 32 r. (15 X 8 cm); legătura: pergament. Volum foarte
bine conservat.
Cota: 4777.
176. LIGHTFOOTIUS, JOHANNES:
JOH. LIGHTFOOTI OERA OMNIA: HAC NOVA EDITIONE OPERIBUS EJUSD.
POSTHUMIS, NUNQUAM HACTENUS EDITIS, LOCUPLETATA; QUORUM SYLLABUS, PAGINA POST VITAM AUCTORIS ULTIMA, EXHIBETUR. JOHANNES
LEUSDEN TEXTUM HEBRAICUM RECENSUIT ET EMENDA VIT. EDITIO SECUNDA, PRIORE LONGE CORRECTIOR ET EMENDATIOR. VOL. I. FRANEQUERAE, APUD LEONARDUM STRIK. (1699).
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(100), 803, (50) P; in 4 (33 cm); 54 r. (25 X 13,5 cm); legătura: pergament. Volum
deteriorat: hîrtia fragilizată.
Obs.: Foaia frontispiciu este datată: 1698.
Insemnări: „Georgij K. Wetsei 1714 die 28 febr." (p. titlu)
Cota: 1864.
177. LIGHTFOOTIUS, JOHANNES:
JOH. LIGHTFOTI OPERA OMNIA: HAC NOVA EDITIONE OPERIBUS EJUSD.
POSTHUMIS, NUNQUAM HACTENUS EDITIS, LOCUPLETATA; QUORUM SYLLABUS, PAGINA POST VITAM AUCTORIS ULTIMA, EXHIBETUR. JOHANNES LEUSDEN TEXTUM HEBRAICUM RECENSUIT ET EMENDA VIT. EDITIO
SECUNDA, PRIORE LONGE CORRECTIOR ET EMENDATIOR. VOL. II. FRANEQUERAE, APUD LEONARDUM STRIK, MOC.XCIX.
(12), 940, (60); (6), 202, (16) p.; in 4 (33 cm); 43 r. (25X 13,5 cm); legătura: pergament. Volum deteriorat: legătura desfăcută, hîrtia fragilizată.
Obs.: Cartea conţine două volume, fiecare volum avînd pagină de titlu separată
dar aceleaşi date de editare.
Insemnări: „Georgij K. Wetsei 1714 die 28 febr." (p. titlu)
Cota: 1864.
178. LIGHFOOTIUS, JOHANNES:
JOH. LIGHTFOOTI OPERA OMNIA: HAC NOVA EDITIONE OPERBIUS EJUSD.
POSTHUMIS, NUNQUAM HACTENUS EDITIS, LOCUPLETATA; QUORUM SYLLABUS, PAGINA POST VITAM AUCTORIS EXHIBETUR. JOHANNES LEUSDEN
TEXTUM
HEBRAICUM
RECENSUIT
ET EMENDA VIT.
EDITIO
,SECUNDA, PRIORE LONGE CORRECTIOR ET EMENDATIOR. ULTRAJECTI,
APUD GUILIELMUM BROEDELET. (1699).
(94), 803, (50) p.; in 4 (34 cm); 60 r. (25 X 13,5 rm); legătura: carton şi piele.
Volum slab conservat.
Cota: 2616.
179. LIGHTFOOTIUS, JOHANNES:
JOH. LIGHTFOOTI OPERA OMNIA. HAC NOVA EDITIONE OPERIBUS EJUSD.
POSTHUMIS, NUNQUAM HACTENUS EDITIS, LOCUPLETATA QUORUM SYLLABUS, PAGINA POST VITAM AUCTORIS ULTIMA, EXHIBETUR. JOHANNES
LEUSDEN TEXTUM HEBRAICUM RECENSUIT ET EMENDAVIT. EDITIO PDIORE LONGE CORRECTIOR ET EMENDATIOR. VOL. II. ULTRAJECTI, APUD
GUILIELMUM BROEDELET, MDCXCIX.
(12), 940, (62); (6), 202, (14) p.; in 4 (34 cm); 60 r. (25 X 13 cm); legătura: carton
şi piele. Volum nesatisfăcător conservat. foi lipsă, şnit zdrenţuit.
Obs.: In aceeaşi carte se găsesc două volume.
Cota: 2616.
180. SAUBERTUS, JOHANNES (FILIUS):
JOHANNIS SAUBERTI F. DE SACRIFICIIS VETERUM CONLECTANEA HISTORICO-PHILOLOGICA, ET MISCELLA CRITICA, QUIBUS ACCEDIT EJUSDEM
DE SACERDOTIBUS ET SACRIS HEBRAEORUM PERSONIS COMMENT ARIUS
SINGULARIS. QUAE THOMAS CRENIUS RECENSUIT, EMENDAVIT ET PRAEFATIONE, NOTIS, AC PLENIORIBUS INDICIBUS AUXIT. LUGDUNI BATAVORUM, APUD JORDANUM LUCHTMANS. (1699).
101, (3); 749, (40) p.; in 8 (19 cm); 32 r. (13 X 8 cm); legătura: pergament. Volum
satisfăcător conservat.
Cota: 4966
181. V AN MASTRIHT, PETRUS:
THEORETICO-PRACTICA THEOLOGIA, QUA, PER SINGULA CAPITA THEOLOGICA, PARS EXEGETICA, DOGMATICA, ELENCHTICA, ET PRACTICA, PERPETUA SUCCESSIONE CONJUGANTUR EDITIO NOVA, PRIORI MULTO EMENDATIOR, ET PLUS QUAM TERTIA PARTE AUCTIOR. ACCEDUNT: HISTORIA
ECCLESIASTICA, PLENA QUIDEM: SED COMPENDIOSA: IDEA THEOLOGIAE
48 - Acta Mvsei Porolissensi• -

voi. XIl/1988
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MORALIS. HYPOTYPOSIS THEOLOGIAE ASCETICAE ETC. PROIN OPUS QUASI NOVUM. AUCTORE PETRO VAN MASTRICHT, SS. THEOL. IN ACADEMIA
ULTRAJ. DOCTORE ET PROFESSORE. TOMUS PRIMUS. TRAJECTI AD RHENUM, EX OFFICINA THOMAE APPELS, BIBLIOPOLAE. ANNO (1699).
(32), 636 p.; in 4 (25 cm); 57 r. (18 X 13 cm); legătura: pergament. Volum nesatisfăcător conservat. legătura parţial desolidarizată, ultimele foi lipsesc.
Obs.: Cartea are greşeli de numerotare: (la p. 425 apare p. 325 iar) paginile cuprinse între 325 şi 425 se repetă. Cartea are 736 pagini, nu 636 cum apare pe ultima pagină. Aceleaşi greşeli se găsesc şi la ediţia din anul 1698. (vezi numărul
167).
Cota: 2956.
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LIVRES ETRANGERES iIDittS AU XVIl-E SIECLE EN HOLLANDE
DANS LA BIBLIOTHEQUE DOCUMENTAIRE DE ZALAU. CATALOGUE
(Resume)
Cet ouvrage contient la presentation des livres edites en differents centres
typographiques d'Hollande du XVJIIe siecle, â l'exception des Hvres imprim.es a
Amsterdam, publications gardees au fonds de la Bibliotheque Documentaire de
Zalău.

Le catalogue presente 181 Hvres ordonnes chronologiquement, oeuvres des auteurs reconnus de la culture universelle: Erasmus, J. Lipsius, G. J. VossiUIS, Terentius
Plaut, Florus, Suetonius, Machiavelli, Leusden. Ces publications ont ete imprimees
par I. Luchtmas, J. Maire et F. Haschius de Leyda, R. Leers de Rotterdam,
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J. Gysselaar et L. Strik de Franeker et autres editeurs et typographes hollan<lais.
Apres avoir esquisse quelques dates sur la situation economique, politique
et c-ulturelle d'Ho1Uande qui a determine le developpment d'une adivite editoriale remarquable dans l'Europe du XVIIe siecle, on fait une sommaire presentation
des livres de ce cataloque.
L'exist.ence des ces vieux editions hollandaises dans notre bibliotheque met en
evidence les relation culturelles des intellectuels de Transylvanie avec les grands
centres typographiques europeens.
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GINDITORI CLASICI GERMANI !N COLECŢIILE
BIBLIOTECII DOCUMENTARE DIN ZALAU

Existenţa

în colecţiile Bibliotecii Documentare din Zalău a unui nuapreciabil de opere filosofice sau aparţinînd unor domenii conexe
ne-a constrîns pe moment să delimităm subiectul acestei comunicări
doar la prezenţa aici a gînditorilor clasici germani. Opţiunea a fost determinată de împrejurarea că, deja, „fondul Kant" din colecţiile bibliotecii a fost studiat prin anul 19801 şi că, deci era cumva firesc să se continue astfeL Doar că, faţă de cele opt opere ale lui Immanuel Kant
(1724-1804) identificate atunci2, noi am mai depistat două.
măr

Este vorba mai întîi de un exemplar din lucrarea intitulată Physische Geofizică), apărută în două volume la Konigsberg, în 1802 1 • Din
prefaţă reiese că, această ediţie a fost publicată cu acordul Jui K.ant, pe baza
mai multor notiţe de curs ordonate de către editorul Fr .. Th. Rink, cel care, ulterior, se va ocupa şi de editarea în 1803 a lucrării Uber Pedagogik (Despre pedagogie). Exemplarul din Geografia fizică se află sub cota 2639 şi a aparţinut lui
R. Gazda Janos care l-a cumpărat prin 1821.
O ediţie destul de tirzie (Leipzig, 1890), faţă de ediţia primă 4 din 1755, se gă
seşte din Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von

graphi.e (Geografie

der Verfassung und dem mecanischen Ursprunge des ganzen Weltgebiiudes nach
Neu;tonischen Grundsătzen abgehandelt (Istoria generală a naturii şi teoria ce-

rului sau încercare de a trata structura şi originea mecanică a întregului univers
după principiile lui Newton), carte care pe Kant l-a făcut celebru în lumea savanţilor". Apărută în cunoscuta, pe atunci, colecţie Klassiker der Wissenschaften, sub
redacţia generală a profesorului W. Oswath de la Universitatea din Leipzig, această ediţie este şi astăzi valoroasă sub raport ştiinţific, întrucît pe lingă textul kantian ca atare, conţine şi un amplu istoric privind clasica ipoteză Kant-Laplace.
1 I.-V.
Biblioteca şi
2

Cele

praktischen

Bădică,
Fondul Kant în colecţiile Bibliotecii Documentare Zalău, în
învăţămîntul, 1, Cluj-Napoca, 1983, p. 120-122;
opt opere identifiC'ate de I.-V. Bădică sînt următoarele: Kritik der
Vernunft (Riga, 1788), exemplar primit la Konigsberg de către St. Za-

bolai din C'hiar mîinile autorului; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Riga,
1785); Logik (Konigsberg, 1801) - din care mai există încă un exemplar; Zwei
Abhandlunge.n ilber moralische und politische Gegenstănde (Frankfurt und Leipzig, 1795); Uber Pedagogik (Konigsberg, 1803); Critica raţiunii pure versiune
latină (Lipsea, 1796); Metaphysische, Anfangsgrilnde der Tugendlehre,
ediţia
a
II-a (Kănigsberg, 1803) şi Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst, ediţia a III-a (Konigsberg, 1800).
a Cercetătorul I. Haj6s semnalează prezenţa la Cluj-Napoca a unei ediţii în
patru volume apărută la Mainz u. Hamburg, 1801-1805. V. I. Haj6s, Kant în bibliotecile clujene, în Biblioteca şi învă,ţămîntul, 2, Cluj-Napoca, 1974, p. 123-125,
• Pentru identificarea ediţiilor prime am consultat, de fiecr.re dată. urmă
toarea bibliografie: W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tubingen u. Leipzig, 1903; E. Brehier, Histoire de la philosophie, tom II, Fasc. III. La
philosophie moderne. Le XIXc siecle. Periode des systernes (1800-1850), Paris,
1940; P. P. Negulescu, Istoria filosofiei contemporane, vol. II. Idealismul german
postkantian, Bucureşti, 1942 şi Istoria filosofiei nwderne, II, Bucureşti. 1938.
:; C. Noica, Schiţă pentru o introducere
la
studiul criticismului, în Im.
Kant, Despre forma şi principiile lumii sensibile, Bucureşti, 1936, p. 23.
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După Im. Kant, cu 10 titluri, dintre clasicii filosofiei germane, cel mai bine
reprezentat în colecţiile bibliotecii noastre este J. G. fichte (1762-1814), cu 5 opere în 6 exemplare, dintre care 4 titluri în ediţii prime. Deşi se află aici doar în
ediţia a doua cea apărută cu numele autoruluis, ca an de apariţie, cea mai
veche carte este un exemplar din Versuch einer Kritik aller Offenbarung (Încercare a unei critici a oricărei revelaţii) apărută la Konigsberg, în 1793, în editura
lui Hartung - editorul lui Kant. Exemplarul în cauză poartă semnătura olografă
a unuia dintre proprietarii mai vechi: D. Kerekes m.pr. şi se află sub cota 3279.
Din perioada jeneză (1794-1799) a gînditorului s-au păstrat în ediţii primP
exemplare din trei opere ale lui Fichte. Astfel, sub cota 4673 se află două
din Grundlage der Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (Fundamentul dreptului natural pe baza principiilor teoriei ştiinţei), apărută în 1976,
şi cite un exemplar din Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre (Sistemul moralei după principiile teoriei ştiinţei), apărută în 1798,
aflată sub cota 5714, şi Gerichtliche VerantwortungschriJten gegen die
Anklage
des Atheismus (Note juridice justificative împotriva acuzaţiei de
ateism), apă
rută în 17997 , aflată sub cota 3531 toate tipărite la Jena und Leipzig, în editura
lui Christian Ernest Gabler. ln fine, sub cota II 2596, cartea Friedrich Nicolai's
Leben und sonderbare Meinungen (Ale lui Friedrich Nicolai Viaţă şi opinii ciudate), apărută la Ti.ibingen, în 1801, este ultima operă fichteiană pe care o mai
g:i.sim în colecţiile Bibliotecii Documentare.
Un alt mare reprezentant al filosofiei clasice germane, penultimul dintre marii constructori ai metafizicilor postkantiene8, este F. W. J. Schelling (1775-1854).
Din opera acestui gînditor, în colecţiile Bibliotecii Documentare din Zalău se pă
trează doar două opere: un exemplar din Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie zum Beruf seiner Vorlesungen (Primă s-chiţă a unui sistem de filosofie a naturii în scopul prelegerilor), sub cota 2756, apărută tot la „Jena und
Leipzig", în 1799, editor fiind Chr. E. Gabler. Cartea face corp comun cu Einlei-

tung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie oder ilber den Begriff der speculativen Physik und die innere Organisation eines Systems dieser
Wissenschaft din acelaşi an.
Din ediţia a treia9, apărută la Hamburg în 1789, Biblioteca Documentară deţine, sub cota 2520, un exemplar din opera lui Schelling intitulat;! Von der Weltsseele, eine Hypothese der hi:iheren Physik zum Erklărung des allgemeinen Organismus (Despre sufletul lumii, o ipoteză a fizicii mai înalte pentru explicarea or-

ganismului general).
Ajunşi aici, dacă întreprindem o evaluare cantitativă a operelor filosofilor
clasici germani păstrate în colecţiile acestei biblioteci, observi1m că, proporţia re~
prezentării pe autori a celor 17 titluri (în 19 exemplare) este următoarea: Kant cu
10 titluri (în 11 exemplare) din care - dacă includem aici, în afara operelor publicate de Kant şi pe cele publicate de alţii - 5 sînt în ediţie primă; Fichte cu 5
titluri (în 6 exemplare), din care 4 în ediţie primă şi Schelling cu 2 titluri.
6

Biografii lui Fichte spun

că,

acesta, întorcîndu-se din

Varşovia,

unde fusese

Hausiehrer (preceptor), s-a îndreptat spre Konigsberg cu gîndul de a-l vedea pe
Kant. Pentru aceasta, în cîteva săptămîni doar, scrie lucrarea Versuch einer Kritik aller Offenbarung, al cărui manuscris îl trimite lui Kant. După întîlnirea avută

cu el, drept răspuns la solicitarea unui ajutor bănesc, gînditorul de la Konigsberg recomandă lucrarea spre tipărire editorului său, Hartung, care o publică fără
prefaţă şi fără numele necunoscutului Fichte. Scrisă în stilul şi după principiile
Criticilor kantiene, lucrarea s-a crezut a fi mult aşteptata Religie în limitele raţiunii, fapt care îl determină pe Kant să dea o dezminţire în presă. Drept urmarq,
creşte reputaţia lui Fichte, dar şi nevoia urgentă a unei noi editări (1793) a lucrării sale, de astădată cu numele fericitului filosof.
7
Cartea apare ·Ca răspuns la acuzaţiile de at0ism aduse autorului de către
adversarii săi, în urma publicării volumului Ober den Grund unser.~ Glaubens an
eine moralische Weltregierung (1798). Ea reUn<'şlf>, în afara răspunsului propriuzis al lui Fichte şi cîteva materiale suplimenta:·e privim! acc'st co~flict.
8 E. Brehier, op. cit., p. 683;
9 Ediţia primită din Von der Weltsseele a apărut în 1798.
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Chiar dacă la două din aceste cărţi intervalul dintre anul apariţiei
cel al cumpărării este de aproape două decenii, sau că o alta a rămas
cu filele netăiate, faptul că, din cele 17 titluri 9 sînt în ediţie· primă, iar
4 în ediţia a douat 0 , constituie atît o dovadă a vitezei de circulaţie a căr
ţii în epocă spre aceste locuri, cit şi un indiciu sigur privind contactul
timpuriu al unor transilvăneni cu ideile apusene ale sfîrşitului de secol
18 şi început de secol 19.
Dar şirul marilor gînditori clasici germani se încheie cu Hegel (17701831). Din păcate, din operele autorului Fenomenologiei spiritului Biblioteca Documentară nu dispune de nici o ediţie. Deocamdată nu ne
putem da seama de ce, totuşi, s-a întîmplat aşa, cu atît mai mult cu cît
studenţi de pe aceste meleaguri a avut şi Hegel, dovadă evidentă fiind
în aces t sens, prezenţa semnăturii olografe pe o diplomă universitară păs
trată în colecţiHe bibliotecii.
şi

1

IOAN OROS

DIE DEUTSCHEN KLASSISCHEN DENKER IN DEN SAMMLUNGEN
DER DOKUMENTAR-BIBLIOTHEK VON ZALAU

(Zusammenfassung)
Der Verfasser stellt alile Auflagen der deutschen klassischen Denker (Kant,
Fichle, Schelling) vor, die in den Samm!lungen der Dokumentar-Bibliothek von Zalău aufbewahrt sind.

° Cu o singură excepţie, intervalul dintre primele două ediţii, în cazul de
nu depăşeşte un an. In rest, doar 2 cărţi sint în ediţia a treia, iar alte 2 nu
în cauză.

1

faţă,
intră
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UN DOCUMENT ŞCOLAR DE LA 1874: „PROTOCOLULU
SCOLEI CONFESIONALE GRECO-CATOLICE
DE CRASNA", JUD. SĂLAJ

VISITAŢIUNEI

ziţia

Atestată documentar la 12131, localitatea sălăjeană Crasna, prin
sa geografică şi social-economică, a devenit cel mai important

potîrg
Si1lvaniei,

Munţii Meseşului şi ai Rezului, după Şimleu
vechiului comitat Crasna.
Invăţămintu:J. rnmânes·c în aceste locuri este legat, după cit se ştie,
de numele lui Alexandru Stei:ica-Şuluţiu 2 • Deşi confirmă existenţa în
Crasna a trei şcoli diferite (de stat, confesională romano-catolică - „organizată în jurul anului 1850" şi greco-catolică), istoricul P. Mor nu
pomeneşte nimic referitor la atestarea documentară a celei greco-catolice3. Or, consultarea Registrului financiar al bisericii greco-catolice din
Crasna ne pune în faţa următoarei consemnări: „Tot anul (1)850 s'au fa-

(oppidum) de sub
reşedinţa

cutu tot prin purtarea de grige a mai insusu pomenitiloru4 şi Schola
Triviale Romane de aci pe sama tinerilor prunti romani - quare in luna
lui Decemvrie sau şi savârsitu cu totul" 5 •
In Siematismul diecezei greco-catolice a Gherlei pe anul 1867, localitatea Crasna figurează cu 360 de români, avînd deja şcoală de lemn,
cu 1'.:: şcolari, cantore şi docente fiind Ilie Curteanru6 •
In condiţiile politicii de „naţionalizare" şi de boicot al autorităţilor
faţă de învăţămîntul românesc, eforturile cărturarilor sălăjeni
pentru
susţinerea ş.colii româneşti în această localitate cu populaţia românească
„redusă
şcoala",

numeric şi săracă economic", „care nu era în stare
au fost dintre cele mai mari7.

să întreţină

O pagină din această luptă este consemnată ş1 m Protocolulu visitatiunei
sc6lei confesionale greco-catolice de Crasna (1874-1898), document de o deosebită
1

C. Suciu,

Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania,

I,

Bucureşti,

1966,

p. 172.

D. Stoica, I. P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălagiului, Şimleu, 1908, p. 64.
a P. M6r, Silagy varmegye monographia;a, III, Budapest, 1902, p. 710.
4
Adică cei din senatul bisericesc, care, în frunte cu preotul Samuil Aurelian
Cadariu, au purtat şi grija construirii casei parohiale, despre care este vorba in
însemnarea făcută în acest registru anterior celei citate în text: „Casa Parochiale,
2

quare, sau fostu zidita in 847 (,) 14/2 oct. şi sau savarsitu atunci - in anul 850 luna lui Martie, iares, sau inceputu tot sub Preotia lui Samuil Aurelian Cadariu qua Parochu local, dupa planumul seu - / •. :f şi paiele cu quare au fostu Casa
acoperite, cipinduse iosu. - sau pusu pe dansa schindile de fagu - fiind povecui.tori curatori Moldovan Flora - Aks Gavrila Lupou Ilie sfatu Petroka
Onutz - Kiss Togyer - Dinga Onutz - Demeter Iuan - Nilas Vasilica - quare
case apoi in luna lui septemvrie anului nomitu sau savarsitu de totu". Vezi nota 5.
5 Arh. Stat Sălaj, Fond Parohia greco-catolică Crasna, dos. 1.
G Siematismulu veneratului cleru a nou-infiintiatei diecese greco-catolice a'
Gherlei pre anulu 1867, Gherla, 1867, p. 136.
7 P. Abrudan, în ActaMP, 10, 1986, p. 571.
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valoare în acest sens. Păstrat la Filiala Arhivelor Statului din Zalău 8 , acest document conţine un număr de 23 de file nepaginate, cuprinzînd consemnări făcute
pe parcursul a peste 24 de an,i. (între 23.03.1874 şi 22.05.1898). Intre filele nr. 5 şi 6
se observă 2 file rupte, cele care, se poate uşor deduce, conţineau însemnările din
perioada iunie 1879 - ianuarie 1881. Structura Protocolului este identică ·CU aceea
a documentului similar din Şeredeiu9, cu prezentarea bilingvă maghiară-română,
consemnarea visitatiunilor făcindu-se după următoarea rubrica tură: ziua, ora visitatiunei, numele şi rangulu oficiosu a visitatoriului, observaţiuni şi dispositiuni.
Prezente, se pare, în toate şcolile confesionale greco-catolice, protocoalele de visitaţiune erau introduse cu scopul de a se consemna în ele nu doar preocuparea senatelor bisericeşti-scolastice şi a vicariatului (cu reprezentanţii săi în ASTRA)
pentru bunul mers al şcolii şi învăţăturii, ci şi pentru ca autorităţile locale maghiare să poată consemna în ele observaţiile lor de natură să pună în umbră realizările pe linie confesională a şcolilor poporale, în încercarea de a atrage pe elevi
la şcolile de stat cu limba de predare maghiară 10 .
Primele două consemnări, cele din 1874, aparţin notabilităţilor locale maghiare, prima fiind datată 211.03.187411. Pe anul următor apar deja primele vizite
ale lui Ioane Popu, director şi preot, Vaselie Dinga, ca ficuratoriu, Daraban Vaselie, Nirlasiu Lazar, Petroca Ioanu, Hegediis Giorgie, Radu Vasi, Senesi Ştefan 'i
Bendre Petru - ca senatori şcolari. Pe data de 19.03.(1)875 este consemnată
manu propria - prima vizită făcută de Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei,
în acea perioadă unul din cei mai aprigi luptători pentru şcoală românească pe
aceste plaiuri. Prezenţa sa anuală sau bianuală prin toate satele Silvaniei, cu ocazia vizitei anuale protopopeşti (care coincidea adesea cu examenul semestrial) şi
a examenului de vară, demonstrează din plin rîvna acestui mare bărbat pentru
ridicarea neamului său12. Doar la Crasna, pe parcursul a aproape un sfert dr! vene
(1874-1898) se vede că A. Barboloviciu a vizitat şcoala din Crasna de 24 de ori,
adică, .in medie, o dată pe an. Cînd nu o putea 'face singur, ori împreună cu alţi
reprezentanţi locali ai ASTREI, cu preoţi şi învăţători din imprejurimi1', erau trimişi aceştia în locul său, astfel că, pe parcursul a dtorva ani, Crasna este vizitată din afară de către peste 10 personalităţi ale Silvaniei, cunoscind astfel şi acestea situaţia fiecărei şcoli confesionale greco-catolice din aceste părţi.
Aprecierile făcute în urma acestor vizite, în special cele prilejuite de examenele anuale de vară, conţin observaţii scurte şi precise privind numărul pruncilor şi fiicelor examinate, materiile din care au fost examinaţi, situaţia şcolii sau
a învăţătorului şi calificativul acordat 14 • Un exemplu tipic în acest sens este consemnarea făcută la data de 24.05(1)886: „La esamenu sa ascultatu 12 prunci şi 13
6 Arh. Stat Sălaj, Fond Parohia greco-catolică Crasna, dos. 1. Din Registrul
financiar al bisericii, păstrat tot aici, aflăm că, pe 10 octombrie 1873, s-au dat
„pentru un protocolu pă sama scalei 60 cr.".
9 Vezii'I. Oros, în Acta MP, 9, 1985, p. 667-671.
.10 Vezi,'P. Abrudan, în Acta MP, 10, 1986, p. 572; I. Oros, în Acta MP, 9, 1985,
p. 669, nota 12. Un exemplu elocvent în acest sens îl conferă şi consemnarea fă
cută de preotul local Demetriu M. Pocola, la 26. 03. 1881, privind starea limbii
române în cazul unei populaţii româneşti restrînsă numeric, cum era cea din
Crasna: „S'au aflatu 6 fii şi 2 fete scosi cu sfatulu din casa in casa si acestia,
si inca si acestia vorbescu in nefiintia de facia a Docintelui mai mult in limba
mag(h)iara, ba sa sfatuescu elevii a da de stire si celorlalti conscolari ca se frectiendie scala mai în adancu, ba se impune ca la scala romanesca numai rome(ne)sce se conversedia scalari".
'li Consemnarea vizitelor în Protocol se face uneori şi în limba maghiară, dar
dintre acestea numai cîteva aparţin notabilităţilor locale, iar una reproduce în
copie Instrucţiunile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare (Ordinul nr. 3844/1 martie 1879), transmise şcolilor
prin Comitetul administrativ al comitatului Sălaj.
12 S. Oros, Memorial jubiliar, Şimleu-Sillvaniei, 1911, p. 200. Asupra personalităţii lui Alimpiu Darboloviciu vezi: V. Toşa în Acta MP, 1, 1983, p. 589-598.
13 Vezi Anexa nr. 1.
H Vezi Anexa nr. 2.
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şcolar

din anul 1874

fete din religiune, istoria biblica, istoria naturala, geografia, cetitu,
limba mag(h)iara cu resultatu bunu".

ln primii 10-11 ani, cauzele slabei
„nepasarea parintiloru facia

pregătiri

765
calculatu,

a elevilor erau cele legate de

cu frecventare scalei, lemne focali si cartile recerute"

cum nota, la 16.06.(1)881, Demetriu M. Pocola, parohul local şi diriginte scolasticu;
ca atare, în anul şcolar următor "s'a inceputu instructiune presentandusa singuru
una fiica", calificativele date la examenul de vară fiind „cu successu debilu" sau
„din anulu trecutu n'a progressatu si a regressatu". Cu ocazia vizitei anuale protopopeşti din 13.11.1884, Alimpiu Barboloviciu găsea şcoala de aici într-o stare jalnică, motiv care îl determină să noteze în protoco1l cele de mai jos: ,,Visitandu
sc6la pre
tara focu.
lasticu se
ca la din
Docentele
lei".

docentele cu 4 prunci, sc6la desolata si necurata dinlauntru si dinafara,
Dreptu-aceea (indescifrabil - n.n.) D. preotu ca directare si senatu scoîndatorescu ca în 3 dile se dispuna curatirea si panere în ordu a sc6lei;
contra se voru lua mesuri severe spre sterpirea nepasarei şi neglijinţei.
se referedie pre 18 Novembrie oficiului vicariale despre repararea sc6-

Din paginile documentului rezultă că, odată cu anul şcolar 1885/1886 situase îmbunătăţeşte; apar calificative de genul: „cu resultatulu bunu",

ţia învăţăturii

„progressu forte bunu si laudabilu"l 5,

Printre puţinele documente de acest fel păstrate pînă astăzi, Pro.:.
tocolulu visitatiunei sc6lei greco-catolice confesionale de Crasna, prin
consemnările cuprinse între filele sale, ne aduce în faţă o întreagă galerie de preoţi şi dascăli de şcoală românească 16 şi oferă o serie de date
inedite privind frecvenţa şcolară, iar prin semnăturile senatorilor şcolari,
aflăm, acum la mai bine de un veac de atunci, numele unor familii rnmâneşti astăzi dispărute în cea mai mare parten. Cu siguranţă, că, acest document, privit nu doar din unghiul strict al istoricului învăţămîntului,
poate fi încă exploatat cu succes.
IOAN OROS

ANEXA I
a) Reprezentanţi ai ASTREI care au vizitat şcoala.

1. Alimpiu Barboloviciu, vicariul Silvaniei, preşedinte al despărţămîntului Astrei
sălăjene
2. Graţian

Flonta, preotu in Catielu 1'omânu si comisariu esmisu din partea despartimentu XI a „Asociatiunei"
3. Aurel Orianu, preotu in Ciseriu ca concredintu si esmisul despartimentului Salagian-Chiorean.
b) Delegaţi vicariali şi învăţători care au vizitat şcoala.
1. Ioan Moldovan, delegatu vicariale (notar districtual)
2. Petru Ostate, preotul gr-cat. al Reciei
15

Idem.
1s Vezi Anexa nr. 1.

l; Reproducem în acest sens o listă de lenevire consemnată în Protocol lct
G. 12. 1885: „s'a strapusu Lista de lenevire pre septimânile dinu urma a lunei No-

vembrie cu 24 lenevitori si anume: Mihaiu Darabanu - Maria Hende - Eugenie
Moldovan Maria Demeteru Maria Gozmanu Maria Moldovan Maria
Cotuna - Mihaiu Suiu - Teodoru Moldovanu - Maria Avramu - Georgie lzahetyu - Catalina Marincasiu - Maria Moldovanu - Mihaiu Atiu - Juo11nu Maiosu - Catalina Atiu - Maria Socatiu - Iuonu G(h)ile - Floare Mosu - Catalina
Atiu - Terezia Darabanu Gavrila Demeteru Flore Suiu Dimitrie Suiu
<·are suntu deferitii a 3'a ora.•
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Emilian Vicasiu, preotulu in Marin
Alesandru Vkasiu, preotu in Stîrciu
Ioan Cherebetiu, preotu Bădăcinului
Iuliu Moldovan, preotu
Petru Poppu, docente gr. cat. Cr. Horvcith
G. Hoszu, docente
Vasiliu Olteanu, învetator (Periceiu)
Dimitriu Orosiu, docinte (Marin)
Petru Murgu, invetiatoru secundariu gr. cat. de Cr. Horvâth
Ioanu Simonu, docinte (Bănişor).

c) Preoţi

locali, directori scolastici

1. Ioane Popu, director si preot (1875---1880)
2. Demetriu M. Pocola, diriginte scolasticu, parochu gr. cat. in Crasna (1881-1882)
3. Alesandru (Sandru) Bodescu, parochu local, directorul şi domnul profesorele
(1882-1886)
4. Ioan Iliesiu, preotu local (1887-1892)
5. Aurel Petruca, preotu local, directoru scoalei (1893-1898).
d) lnvăţători, docenţi

locali

1. Teodoru Vlaicu, docente gr. cat. dein Crasna (1886)

2. (Petru) Longin, invatatoriu (1887)
3. Laurentiu Mehiesu (1895)
4. Nicolau Popu (1897).

ANEXA 2
Nr. curent
Anul şcolar

O1 2 J 4 5 6 -

Frecvenţa minimă şi maximă constatată

Din care: de repetiţie
Nr. elevilor examinaţi la finele anului şcolar
Aprecieri şi observaţii privind examenul de vară.
Observaţii: °) filă ruptă; 0 ") delegat vicarial

o

I

I

2

I

I

I
1874/1875
--21875/1876
3
1876/1877

7-27

5-10
-

4

1877 /1878

5

1878/1879

2-19

6
1879/1880
--71880/1881

6-14
6-10

--8-

9

1-7

1881/1!182
1882/1883

I

8-29

I

3

I

„

1-1~

5

I

I

6

„cu snccessu bunisioru"
„a respunsu vreo trei binisioru. Sc6la7
preste anu a frecventatu f6rte negiijentu, dar docentele e capace".
--- ----IO
„cu successu bunisioru, insa sa vede
ca n'a frecventatu regulatu".
_1_5_
„cu successu debilu din causa ca
parintii nu si'a datu pruncii regulatu la sc6la, nu le' a datu lemne focaii, neci a avutu cărţi"
I

I

---

-

3

--6- „cu putinu resultatu f6rte, causa e
siguru nepasarea parintilor facia cu
frecventare sc6lei, lemne focali si
cartile recerute".
, ,cei din sc6la de repetitiune nu s-au
presentatu"
7
l_l_l___1_5_

1-=-1

,,cu successu bunisioru''.
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(continuare)

I

o
10

1

2

1883/1884

5-14

1884/1885

4-12

---

11
--12

1885/1886

10-27

13

---

1886/1887

16-29

14

1887/1888

14-30

15

1888/1889

16

1889/1890

17

18

I

3

-

6

4

5

14

„a datu respunsuri f6rte debile, din an
trecutu n'a progressatu si a regressatu".

--10
--25
-----

„successu debilu"
„cu resultatu bunu".

-

-

30

„a datu respunsuri f6rte bune, prin
urmare resultatulu e laudaveru".

36-36

-

36

„cu resultatu f6rte bunu".

25-37

-

37

1890/1891

34-40

---

„preste totu s'a constatatu progresu f6rte bunu si laudabilu".

39

„au datu respunsuri f6rte bune, deci
progressulu se p6te dice imbucuratoriu".

1891/1892

41-42

-

42

wa datu respunsuri f6rte bune si
precise resultatulu e laudaveru".

42

„a documentatu progresu laudaveriu"

39

„daudu respunsuri f6rte bune, resultatulu a fost laudaveriu".

---

--19

I

1892/1893

25-42

20

1893/1894

23-39

21

1894/1895

9-27

22

1895/1896

23

1896/1897

24

1897/1898

-

---

18-34

9

-

-

-

-

-

-

-----

-

-

-

-

-

-------

---

-----

EINE SCHULURKUNDE VON 1874 - „PROTOCOLULU VISITATIUNEI
CONFESIONALE GRECO-CATOLICE DE CRASNA", KREIS SALAJ

ŞCOLEJ

(Zusammenfassung)
Der Verfasser beschreibt einen Typ von Schulurkunden: das Besuchsprotokoll
(das Register der Schulinspektionen), das seit dem Jahre 1874 in den griechiscl~
katholischen konfessionellen Schulen eingefiihrt worden war. Dar hier untersuchte
Besuchsprotokoll gehorte der Schule aus Crasna, Kreis Sălaj, und winl in den Staatsarchiven, Zweigstelle Sălaj, aufbewahrt. Die Urkunde enthălt die VPrwirlrnung
der Besuche (lnspektionen), die die Ortspfarrer (in ihrer Eigenschaft als Schuldirektoren), die Schulsenatoren (die gleichzeitig Kirchensenatoren waren) und die lokalen ungarischen Honoratioren in der Zeitspanne 1874-1898 machten.
Die bedeutendste Stelle der Urkunde bilden die von Alimpiu Barboloviciu,
dem Vikar von Silvania und Prăsidenten der ASTRA aus Sălaj, ader von den ihn
begleitenden oder ihn ersetzenden Personen gemachten Eintragungen anlălllich der
erzpriesterlichen Besuche und der jărlichen Sommerpriifungen. Im Anhang wer-
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den die Personen von auswărts angefiihrt, die die Schule besuchten (lokale Vertreter der ASTRA, Pfarrer und Lehrer), sowie einige bisher unveroffentlichte
statistische Daten hinsichtlich der Schulausbildung (konstante minimaler und maximaler Schulbesuch der Schi.iler, Zahl der jăhrlich gepri.iften Schi.iler usw.) angegeben.
Die anlăJ31ich der jăhrilichen Sommerpri.ifungen gemachten Bewertungen stellen eine wahrheitsgetreue Widerspiegelung der Schwierigkeiten dar, denen eine
rumănische Schule in dieser Gegend auf dem Weg ihrer Entwicklung begegnete.
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DEZVOLTAREA INVAŢAM:INTULUI IN COMUNA SOMEŞ ODORHEI
PlNA IN ANUL 1918

Datorită vicisitudinilor timpului în comuna Someş Odorhei ştiinţa
.şi cultura în general s-a dezvoltat încet ca şi în alte părţi ale

de car.te

Sălajului.

Primele ştiri despre existenţa unui invăţămint organizat datină din secolul al
XVII-lea, le avem în localitatea Someş Odorhei, „cind pentru plata lnvăţăm:întului
fiecare familie plăteşte dte o claie de griu (taxa întreagă)". Pentru o singură persoană se plăteşte jumătate din taxă, iar cine nu are semănături este obligat la 20
de bani. Din taxa de moară o treime ;revenea 'Învăţătorului, din uiumul de strribătă, pentru taxa şcolară (didactorum)l. 1Impotriva învăţătorului se va plinge la 16
octombrie 1688 preotul, care cere taxa de la două mori pentru el motivînd că:
„intrucît în urma războaielor credincioşii s-au împuţinat, aceştia nu mai slnt în
stare . să ţină un preot"2. Probabi.l că învăţătorul era diacul bisericii din sJi,t. Un
astfel de diac apare în Someş Odorhei cu numele de diacul Ioan în secolul al
XVI Ii-lea.
In Domnin este prezent într-un act din 1680 diacul Csata (Ciata), care după
toate probabilităţile, îndeplinea şi rolul de invăţător3.
Pînă la mijlocul secolului al XIX-lea invăţămîntul se desfăşura pe lingă biserici, unde copiii învăţau rugăciuni, cititul cu chirilice, ceaslovul, psaltirea şi
glasurile~. Invăţămîntul se dezvoltă încet datorită inexistenţei unei programe şco
lare şi a cadrelor cu pregătire corespunzătoare. Plata învăţătorului era de „cind
cupe de mălai" pentru fiecare elev. Cu evidenţa plăţii se ocupa primarul, care
însemna pe răboj. ŞC'oala era frecventată de 40-50 de elevi şi învăţătorul răs
pundea de activitatea sa în faţa preotului, ca iJ.a toate şcolille confesionale5. Pe
lingă. şcoala românească, în Someş Odorhei funcţiona şi o şcoală confesională reformată, care primea subvenţii din partea statului.
La începutul secolului al XIX-lea dnd Curtea de la Viena abordează o nouă
politică faţă de invăţărnint şi anume aceea că „şcoala este o instituţie care poate
şi trebuie să contribuie la ridicarea economică şi morală a cetăţenilor, la formarea
acelui tip de om de care are nevoie societatea", în comună lucrurile nu se prezentau cituşi de puţin imbucurător6 • In Domnin existau în 1810, circa 42 de copii
intre 7-14 ani neînscrişi la şcoală, de unde deducem că regulamentul şcolar din
acel timp, elaborat pe baza celei de a doua Ratio educationis din 1806, readuce
preponderenţa spiritului religios în învăţămint, îndepărtind aproape toate vechile
elemente din vechea Ratio educationis din 17777 •
Cu toate că se fac unele concesii limbilor naţionale, legea facilitează tot mai
vădita extindere a şcolilor de stat în detrimentul autonomiei şcolii în limba maternă. Chiar dacă în Bulgari, Mineu, Nadişul Român, Traniş şi alte sate din zonă
învăţămîntul era mai bine organizat, existînd şcoli confesionale, la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi începutul seco.iului al XIX-lea, în plasa Jibou, in cele 20
de localităţi conscrise la ordinul primpretorului Bessenyei ,Aron, din Naimon, ln
M. Petri, Szilagyvarmegye monogrâphiâja, IV, Budapesta, 1902, p. 397.
Idem.
a Ibidem, III, p. 256.
4 Arh. Stat. Zalău, Fond Revizoratul şcolar al jud. Sdla;, Monografia şcolii
primare dtn Someş Odorhei, întocmită de V. Precup, p. I.
i
2

~Idem.

Toşa, în ActaM P, 9, 1985, p. 655-056.
Ratio educationis, Az 1777-t es az 1806-i kiadas magyar nyelvii. fordJta.M&.
Budapest, 1981, p. 12-36.

' V.
7

49 -

Acta Mvsei PoroliuaD11ls -

voi. XII/UNII
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anul 1810, din totalul de 911 copii de vîrstă şcolară, abia 268 erau şcolarizaţi 8 • Din
cei 743 de copii români, .între 7-14 ani, doar 164 frpeventau şcoala. Unii români
mai înstăriţi îşi trimit copiii să înveţe la oraş.
Dorinţa sătenilor de a-şi trimite copiii la şcoală se vede din hotărîrea locuitorilor satelor, unde părinţii au ajuns la înţelegere cu învăţătorii asupra salariului, care consta „într-o jumătate de florin, o jumătate de măsură de bucate şi
un car de lemne pentru fiecare copil de şcoală" 9 •
Deşi la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor şcoala românească din Sălaj trece printr-o perioadă de stagnare, după înfiinţarea Vicariatului Silvaniei (1810), aceasta va polariza în jurul său viaţa spirituală şi culturală
din această parte a ţării10.
Un rol hotăritor în deschiderea şcolilor româneşti în SăJlaj l-a avut Gheorghe Şincai, care împreună cu protopopul Noţigului Vasile Andreica a cutreierat
şi satele de pe Valea Someşu~ui, organizînd şcolile din Traniş, Nadişul Român,
Motiş şi alte localităţill.
Alexandru Şterca Şuluţiu, urmînd callea iluminismului Şcolii Ardelene, pune
în centrul preocupărilor sale progresul poporului prin şcoală. In .timpul vicariatulUi acestuia şcolile româneşti din Sălaj vor cunoaşte o perioadă de adevărat<!
lnflorire1 2 •
După revoluţia de la 1848, Şuluţiu convocă la 11 noiembrie 1850 sinodul
„Omnis arhidiaconis Sylvaniae" i:n care face apel la „rîvna învăpăiată, inţetlege
rea neobosită şi dragostea fierbinte către binele de obşte". „Să dăm cu toţii mina,
să ne topim într-o inimă pentru păzirea uniformităţii în toată Silvania în problema
şcolii şi slujitorilor ei" 13 . Şuluţiu în protocOtlul şedinţei precizează: „Şi după ce ru
toată seriozitatea, de toate părţile s-au dezbătut şi cernut lucrul, s-a hotărît în
privinţa locului de şcoală, fondul de construcţii şcolare pentru ş.C'Olarizarea copiilor săraci, recrutarea învăţătorilor, obligativitatea şi :lirecvenţa pe durata anului
şcolar"H. Acesta va fi, un moment hotărîtor pentru învăţămîntul din romuna Some-:;
Odorhei. Chiar dacă problemele sociale, legate de împroprietărirea de după 1848,
vor împiedica pentru moment punerea în aplicare a programului lui Şuluţiu, în
1856 locuitorii din Domnin organizează şcoala sătească pe baze noi. Şcoala din
acest sat a funcţionat din lipsă de local dn casa lui Grigore Ghiurco „casa Nanii",
casa lui Iosif Ghiurco, zis „Ioşcu", casa lui Simion Copos, zis ,,Hoiu", casele parohiale şi casele „curţii" lui Ioan Popis.
La Someş Odorhei pînă în anul 1860 şcoala a funcţionat în locuinţa preotului
şi a cantorului, care îndeplineau şi funcţia de învăţătorii&. Incepînd din anul 1860
procesul de învăţămînt din acest sat s-a desfăşurat într-o casă simplă de lemn,
acoperită .cu paie, avînd două camere şi o tindă; una din camere servind drept
locuinţă pentru învăţător. Băncile erau din scînd'uri prinse pe pari înfipţi în pă
rnînt, iar scaunele şi le aduceau copiii de acasă.
Potrivit copiei după consistoriul din 1860 plata învăţătorului era:
1. Bani peşin 100 florini;
2. 60 ferdele de bucate: jumătate griu, jumătate porumb;
3. 4 stînjeni de lemne transportaţi acasă;
4. 8 livre de luminări;
5. 50 kg. de sare;
ale dezvoltării învăţămîntului din Sălaj, Zalău 1971,
658.
9 Bibl. Centr. Univ. Cluj-Napoca, Manuscrise, sertar 304/3, fila I.
10 P. Pipoş, Istoria pedagogiei, Arad, 1892, p. 495.
11 I. Ardeleanu-Senior, în Aspecte ale dezvoltării invăţămintului din Slfla;, Zalău, 1971, op. 17-18.
12 Din Istoria Transilvaniei, II, p. 49.
1 3 I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 18.
14 Idem, p. 19.
1~ Arh. Stat. Zalău, Fond Revizoratul şcolar al jud. Sălaj, Monografia şcolii din
Domnin, 1929, manuscris de Gh. Oprea, p. 2.
1s I. Ardeleanu-Senior, Istoria lnvăţămîntului românesc din Sălaj, Zalău, 1936,
p. 19-20.
8

A.

Fărcaş, în Aspecte
Toşa, op. cit., p.

p. 12-14; V.
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„Locuinţă liberă în îndiperea şcolii, plata sîntem obligaţi să-i plătim trimestrial, cei patru stinjeni de lemne să-i transportăm acasă la începutul
anului; la fel :;intern obligaţi noi, acei a căror copii frecventează şcoala, cu
lemne de foc"''·

6.

Actul este semnat la 24 august 1860 de către: Feder Gavrilă, primar, Moş
Marc, Moş Grigore, Opriş Matei, Moş Ti1iCll, curatori, Szanto Ioan şi Lucăcel
N·uţ, juzi comunali în prezenţa notarului Tatar Samue11s.
In 1860 a fost instalat învăţător 'în Someş OdorllPi Anton Matei, absolvent al
preparandiei din Gherla, care şi-a desfăşurat aici activitatea douăzeci de ani. La
Domnin între învăţători sînt amintiţi în perioada 1857-1864, preotul Ioan Opriş
şi fiii acestuiarn.
In anul 1868 se legiferează pentru Transilvania obligativitatea învăţămîntului
elementar, fenomen ce a înviorat într-o oarecare măsură interesul faţă de şcoală.
ln lumea satelor, chiar şi acolo unde funieţionau şcoli confesionale, numărul analfabeţilor era extrem de ridicat.
Situaţia şcolilor confesionale în comuna Someş Odorhei în anul 18672D.

Nr.
crt.

Localitatea

2

Bîrsa
Domnin

I

3

Inău

4

Someş

5

Şoimuş

Od.

şi prenumele
învăţătorului

Numele

Cîmpean Ioan
Mureşan Gavril
Marica Filip
Matei Antoniu
Pop Vasile

î11vr1ţă-

tor cantor
da
da
da
da
-

Nr.
loc.

380
980
708
1099
795

Nr.
şcolari-

Localul
şcolii

lor

54
87
56
130
73

din
din
din
din
din

lemn
lemn
lemn
lemn
le.ma

La Domnin, s0 va C'onstrui la îndemnul lui George Pop de Băseşti, în anul
şcoala de zid sub conducerea învăţătorului Coroianuai, .iar în Someş Odorhei,
consiliul şcolar din care făceau parte: Vasile jMica, preşedinte,
Grigore Moş,
Gheorghiţă Moş, Onuţ Marc Mo~. Iosif Moş, Ilie Stejerean, Mitru Povăr, Gheorghe
Conţ, Toma Conţ, consilieri şi Kiss Peter maistru dulgher şi tîmplar, hotărăşte
construirea unui nou local de şcoală în anul ·1877. Din această învoială nu reiese
mărimea şcolii, numai că va fi învelită cu şindrilă, va avea 6 ferestre, o uşă în
două aripi şi pridvor cu ieşire spre stradăl!t!. In 1881 a fost inaugurat un nou local
de şcoală, cel vechi de lemn servind după această dată de locuinţă pentru învăţător.
Incepînd cu anul 1868 în Transilvania se va introduce alfabetul latin în
şcolile rornîneşti 34 • La această dată ca :materii de învăţămînt figurau: religia, scrisul
cititul şi foarte puţină matematică. Invăţătorul avea leafă în Someş Oclorhei:
„120 de zloţi, 6 mierţe de grăunţe şi 2 stînjeni de lemne"lf'I-. Elevii nu erau repartizaţi pe clase, fiind . aşezaţi .în bănci „după cum învăţau" indiferent de vîrsta
pe care o aveau. In faţă erau cei mai slabi, după care urmau ·cei mediocri, iar în
ultimele bănci cei buni. ,La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
XX cei mai importanţi învăţători în satele comunei Someş Odorhei au fost: în
Bîrsa Ioan Cîmpeanu (1867-1885), Vasile Popa (1886-1894), Ignatie rConţ (18951900), Ioan Lazar (1901-1903) şi Vasile Mihalca (1904-1916)~. Incepînd cu anul
1874,

17 Arh. Cons. Pop. Someş Odorhei, foi volante, manuscrise.
1s Idem.
rn Arh. Stat. Zalău, Fond Revizoratul şcolar al ;ud. Sălaj, Domnin 1929, p. 3_
20 Şemantismul

Diecezei Gr. Cat. Gherla pe anul 1867. p. 171-172.

Arh. Stat. Zalău, Fond Revizoratul şcolar al jud. Sălaj, Domnin, 1929, p. 4.
2'l Arh. Cons. Pop. Someş Odorhei, Foi volante.
2a Arh. Stat. Zalău, Fond Revizoratul şcolar al jud. Sălaj, Someş Odorhei, 1929,
21

p. 2.
24
25

Idem.

Sematismele Diecezei Gr. Cat. Gherla pe anii: 1811, p. 148; 1894, p. 173;
1900, p. 195.
0
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1874 în Domnin a funcţionat pioă în 1910 învăţătorul lpatie Teodorean, absolvent al preparandiei din Deva•, după care a urmat Grigore Romanescu din
Sibiu şi Dumitru Manu care în 1913 ;va pleca în armată fiind înlocuit de Eugenia
Pop, fiica preotului de aici27 In satul Inău cei mai importanţi învăţători au fost:
Filip Marica şi Vasile P~truţiu, plnă Jn 1886 cind apare în acte Ioan Hudin din
Bulgari ce va funcţioila pînă la 18971!8. In 1900 era învăţător Vasile Ruseai, după
care a urmat Vasile Ciotloş „unul dintre ,cei mai harnici învăţători de pe Valea
Someşului Săl"ijan", pînă la primul război mondial29.
L.., Someş Odorhei au fost încadraţi următorii învăţători: Ioan Ciulea absolvent. al şcolii de la Gherla, Alexandru Marica, :Vasile Dobocan, şi Peruş Hagan,
-Jupă care din 1906, a urmat Ananie Popovici 30 •
La Şoimuş documentele înregistrează în rindul învăţătorilor pe· Vasile Hossu
şi Vasile Chiş intre anii 1877 şi ,1894', cind postul apare vacant, fiind ocupat apoi
de Mihai Gavriluţiu pînă în 1900, după care a urmat Alexandru Manu ce va funcţiona pină în timpul primului război mondial31.
Sub îndrumarea directă a protopopului Noţigului, Gavril Cherebeţiu, aceşti
harnici dascăli se vor impune prin dragostea. şi abnegaţia cu care au cond•Js destinele învăţămintului în comună. Invăţătorii Ipatie Teodorean şi Ioan Ciulea vor
tmpărţi fa 1880 elevii pe clase şi vor introduce cărţi de citire, aritmetică şi geografie, primul fiind irăsplătit „pentru progresele făcute şi rîvna cu care a muncit"
de către George Pop de Băseşti cu o vacă cu viţe1:12. Din p'lrtea d~călilor va
exista o continuă preocupare pentru amenajarea şcolilor şi di>tarea lor cu mobilier.
In Domnin în anul 1907 prin strădania lui lpatie Teodore.11n zidurile şcolii ridicate
în 1874, au fost înălţate, iar ferestrele vechi înlocuiU> cu altele mult mai mari
decit cele iniţiale 33 • Cu toate acestea numărul ştii.;•.orilor de carte creşte greu.
proporţia acestora ajungind la peste 25 la sută din totalul populaţiei în ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea 34 •
Potrivit şematismelor diecezei greco-catolice a Gherlei situaţia şcolară a comunei intre anii 1877 şi 1914 se prezenta astfel:

Nr.
crt.

Localitatea

1

2

1
2
3

Birsa
Domnin

4
5

Someş Od.
Şoimuş

1
2
3
4

Blrsa
Domnin
Inlu
Someş Od.

5

Ţolmuş

Inău

Nr· elevilor înscrişi
la şcoală

Din care
în clasă de

3

4

5

1877

46
92
60
130
81

-

Ioan Clmpeanu
Ipatte Teodorean
Filip Marica
AntoI?.iu Matei
Vasile Hossu

1894

331
80
67
121
75

12
24
28
38
22

Vasile Popa
Ipatie Teodoreen
Ioan Hudin
Ioan Ciulea
vacant

Anul

„
„
„
„
„

„

„
„

repetiţie

Numele :,i prenumele
lnvlţătorului

6

Idef"fl.•
27Jbidef'I..

28

!8 Şemotismul pe
29 Şemaţismul pe
so Idem 'O. 211.

anul 1900, p. 196.
anul 1914, p. 209.

u IbideTr„ p. 212.

Arh. ~tat. Zalău, Fond Revizoratul
Idem, r. 3.
N P. Bocii', în Aspecte ale dezvoltiirii
p. 37-39.
32

şcolar

al jud. Siilaj, Domnin, 1929, p. 2.

ai

fnviiţămtntului
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(continuare)

1
1

I

2

I

3
1898

Bîrsa

I

4
381

I

5
10

I

6
elevii

frecventează

şcoala

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Domnin
Inău

Someş Od.
Şoimuş

Bîrsa
Domnin
Inău
Someş

"
"

„

Od.

"

Birsa
Domnin
Inlu
Someş Od.

1

2

Bîrsa
Domnin

1903
"

"„

Şoimuş

"

3

Inău

4
5

Someş
Şoimuş

1
2
3

Birsa
Domnin

1906

„"

Od.

"„

1908
"

„

Inău

Someş

Od.

5

Şoimuş

1

Birsa
Domnin

2
3
4
5

1900

Şoimuş

1
2
3
4
5

„

1898
„
„
„

"
"

1914
"

Inău

Someş Od.
Şoimuş

"
"

"

140
67
126
91

-

50
28
42
32

-

la Domnin
Ipatie Teodorean
post vacant
Ioan Ciulea
Mihai Gavriluţiu
Ignaţie Conţ

123
65
124
101

46
20
38
54

Ipatie Teodorean
Vasile Ruseai
Alexandru Marica
Ale:1:andru Manu

51
95
89
120
63

20
48
25
60
33

Ioan Lazăr
Ipatie Teodorean
Vasile Ruseai
Vasile Dobocan
Alexandru Manu

51
108
60
132
100

20
55
20
50
34

Vasile Mihalca
Ipatie Teodorean
Vasile Ruseai
Perus Hegan
Alexandru Manu

37
82
70
98
72

22
26
14
24
20

Vasile Mihe.lca
Ipatie Teodorean
vacant
Ananie Popovici
Alexandru Manu

39
101
52
120
80

12
32
18

Vasile Mihalca
Dumitru Manu
Vasile Ciotloş
Ananie Popovici
Alexandru Manu

24

ln anul 1892 şi la Inău prin strădania sătenilor şi a preotului Sigismund
Lenghel se ridică un nou local de şcoalăas. La Someş Odorhei in 1914 începe
construcţia unei noi şcoli, întrucît vechiul local era neîncăpător pentru numărul
mare al elevilor de aici. Jn acest sat sub presiunea autorităţilor maghiare, după
elabmarea legii şcolare a [ui Apponyi, se va încerca înscrierea copiiJlor români la
şcoala confesională să rămînă fără copil, hairnicUil. învăţător Ananie Popovici, ajutat
partea sătenilor". Cu toate că şcoala de stat s-a folosit de toate mijloacele ca
şcoala confesională să rămînă fără copii, harnicul învăţător Ananie Popovici ajutat
de protopopul Gavril Cherebeţiu şi proprietarul Vasile Mica, a luptat împotriva
acestor tendinţe de deznaţionalizare" 3 6. Cu toate încercările autorităţilor maghiare
de a pune în aplicare politica lor de maghiarizare, fiind aduşi în sat doi învăţători
maghiari (Bir6 Karoly şi J6zsa Gero) şi organizindu-se o grădiniţă în limba ma35
D. Stoica, I. P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Şimle1.1, 1908, p. 251;
Sematismul gr, cat. pe anul 1890, p. 172.
ati Arh. Stat. Zalău, Fond Revizoratul şcolar al jud. Săla;, Someş Odorhei, 1929,
p. 3.
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ghiară, condusă de Virag Elisabc-ta, rezultatele SC'ontate n-au fo~t obţinute". Aceste
cadre nu posedau limba romană nici în cea mai mică ,măsură şi nu se puteau
înţelege cu copiii, care nu ştiau decit româneşte"J7.
Un rol deosebit în sprijinirea învăţămîntului românesc în comună l-au avut
intelectualii satelor ajutaţi de banca „SALAJANA" din Jibou, „REUNIUNEA INVATATORILOR ROMANI" din tractul Noţigului şi DESPARŢAMINTUL SALAJAN AL ASTREI" 38 . Cu ajutorul Protopopiatului Noţigului s-au acordat burse de
studii pentru unii tineri din C'adrul fundaţiilor: „Teodor Szilagy" şi „Alexandru
StPrca Şuluţiu". De un stipendiu clin „Fundaţia Teodor SzHagy" a beneficiat tinărul Ioan Pop din Domnin ln anul 1903, cP primeşte 400 de coroane pentru a
urma şcoala de la GherJa39.
Intre membrii fondatori ai „Reuniunii Invăţătorilor Români Sălăjeni" figurează: Vasile Mica ce contribuie C'U 20 de coroane, protopopul Gavril Cherebeţiu
din Someş Odorhei şi preoţii Laz[1r Caba din Şoimuş şi Ioan Pop din Domnin cu
cite 2 coroane fiecare 40 . In anul 1910 „Institutu:! Financiar Sălăjana" a instituit
două premii de cite 50 cil' coroane pentru aC'ei doi învăţători care pe anul viitor
vor ajunge la un rezultat mulţumitor întru instruirea analfabeţi·lor", iar avocatul Vasile Ghiurco a acordat un .premiu de 50 coroane' pentru acel învăţător" care
va avea cea mai bună şi frumoasă pomolegie în Sălaj"<!.
1n cadrul reuniunii, învăţ<itorii comunei au avut un rol deosebit prin organizarea adunărilor genera!e şi prezentarea ci<> nrnterialP pe tPme didactice. Astfel,
în anul 1876 la 15 mai, a avut loc Adunarea Generală a Reuniunii Invăţătoriloc
Români Sălăjeni la Domnin, iar în 4 iulie 1887 şi 2 august 1910 la Someş Odorhei42. Din anul 1871, cercul Noţig-Năpradea a făcut parte din Tractul B.redNoţig-Ciocmani. ln anul 1904 tracturile Noţig şi Năpradea în adunarea cercuală
ţinută în 8 noiembrie la Domnin au .hotărit „aliarea acestor tracturi". Cu această
ocazie se aleg şi organele de conducere: Gavril Cherebeţiu preşedinte, lpatie Teodorean vicepreşedinte, Vasile ,Mihalca secretar, şi Alexandru Manu casier 43 • lncă
la adunarea generală din 1887, •ce a avut loc la Sonwş Odorhl'i, s-a pus problema
„averii reuniunii" pentru sprijinirea .şcolarilor şi a slujitorilor ei~. Văduvei învăţă
torului Matei Antoniu, ·care se afla într-o situaţie grea, i s-a propus un ajutor lunar
de 9 florini din fondurile băne~ti ale reuniunii. lnvăţătorul Alexandru Manu a
prezentat la 3 august la Ulmeni - Sălaj lecţia practică cu tema: „Din calculaţiune în cap şi pe tablă". Interesante> materiale au prc>zentat Ananie Popovici şi
Vasile Mihalca în Bîrsa în anul l!JIO arătînd că: „învăţătorul e dominantele epdcii
noastre; alfabetul său e mai pukrnic decît baioneta soldatului". ln cadrul acestor
adunări se prezentau ':-i problcnw politice de marP importanţă pentru naţiunea
română din Transilvania, cum a fost „disertaţiunea" .învăţătorului Vasile Barna, la
Ulmeni în 3 august 1903: „Să nu pierdem din vedere idl'alul nostru"H
Un rol deosebit în educarea maselor de săteni l-au avut aC'ţiunile Despărţă
mîntului Sălăjan al Astrei în fiinţat în anul 1871·1''. Intre• membrii fondatori ai.
Astrei Centrale ii găsim pe: Ioan Pop, Grigoriu Ghiurco ~i Petre Pop din Domnin,
sălăjeni ce au sprijinit acţiunile „Asociaţiunii" în Sf1laj, ţinînd strînse legătm·i cu
George Pop de Băseşti, Andrei Cosma şi alţi .fruntaşi ai luptelor naţionale. La
sfîrşitul secolului 1al XIX-.lea ~i începutul secolului XX au clonat sume importante pentru nevoile şcolii româneşti şi intensificarea activităţilor culturale, astriştii

37 Idem.
38 I. Tomole, Lupta românilor din Ţara Silvaniei pentru drepturi politice şi
făurirea statului naţional unitar român (1905-1918), Cluj-Napoca, 1985, p. 18--19:
23-25.
39
Arh. Stat Zalău, Pond Protopopiatul gr. cat., Noţig, dos, 6, doc. nr. 2854.
40 S. Oros, Memoriul jubiliar al R.I.R.S„ Şimleu SHvaniei, 1911, p. 208-209.
41 Idem, p. 210.
2
•
Ibidem, p. 160-lG-1.
4~ Ibidem, p. 108.
4·• Ibidem, p. 62.
45
D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit„ p. 155; P. Matei, ASTRA, C!uj-Napoca, 1986,
p. 36---39.
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~i
Vasile Ghiurco 8• Cu ajutorul acestora este trimis la
meseria de fierar orfanul Petre Teodorean din Domnin 4·7 •
Un ro.l important îl vor avea în cadrul. activităţii de culturalizare a maselor. şe
dinţele ţinute prin sate pe teme de agricultură de către diferiţi astrişti siilăjeni.
In cadrul comunei Someş Odorhei intelectuali desemnaţi ele Despărţămîntul Astrei Sălăjene au mnferenţiat pe difetite probleme legate de viaţa şi activitatea
locuitorilor .satelor. Sub îndrumarea memoTanc:istului Teofil Dragomir din Lupoaia
s-au mganizat în satele din jurul Jiboului H eonfrrin\e pe teme de drept, ţinutP
de avocatul Aurel I-letco. Acesta a conferen\.iat,, la Some~ Odorhei „Despre copiii
nelegiuiţi" ~i la lnim ,,Desprp hotarelP disC'ipiinei familiale" 18 . ln anul 191:1 au ţinut
conferinţe astriştii •săliijeni: Ioan Ciobanu, Alexandru Manu, Gavril Cherebeţiu,
Ananie Popovici şi Teofil Dragomir pP teme de: agricultură, morală, comerţ, etc. 411 •
Pe lingă conferenţiarii loC'ali, C'ar<' an de an aduceau „un cuvînt bun de îndrumare· în lumea satelor umbrită de neC"azuri", întîlnim uneori şi conferenţiari angajaţi, trimi-:;i dt• Astra Centrală. Astfel, în 1911 Aurel Cosciu .ţine la Someş
Odorhei o conferinţă despre „lucratul viilor", ia1· în Domnin, Nicolae Pop conferenţiază ,.despre pomiirit". în sateh• comunei ~c organizează serbări în cadrul
cărora se prezentau cintP::P patriotic!~ şi obiC'eiuri folcloriC'e, un rol' deosebit avîndu-1 corurilt• ~i JormaţiilP clP dansuri populare. Cu aC"(•ste ~C'azii erau Pxpuse cusături şi împletituri produse ele locuitorii satelor:. 0 •
·
FPmf'ile din satele comun<'i Somes Odorhei au avut o bogată activitat<~ .în cadrul Reuniunii Femeilor Homâne Sălăjene. Drept n'cunoa~tere a aC'eSlPi activităţi,
s-au desfăşurat în satul Domnin 1la :rn august 1885 şi Sume~ Odorhei la 2 august
1896, dou0:-1 adunări ge1wrak anua!E' ale reuniunii. Ail"i au fost organizate expoziţii de obiecte populare, cu scopul „conserv<irii industriei .-Jp rasă si a portului
original" 51 • O prezenţă activă în cadrul reuniunii nu avut: V1o'iP1·ia P. Pop din Domnin, Ana l\'1ica şi Ana Pwrebeţiu <lin Some~ OdorlJPi:'·'. Valeria P. Pop la Expoziţia
Generală organizată în septembrie l!JOG la BucUTP~ti, pentru luC'rările PXpU<;e a fost
decorată cu „Medalia de argint" şi diplom;l spt'r·ia!ii, i<ir Ana ·Mica, Ana ChPrPbeţiu ~i Vl'ronica Pop din Som<>s Odnrlwi au p1·i111it premiu cite un galben la
· l'Xpoziţia organizată în .1898 la Şimleu Silvaniei cu produse artizanale ele port
popular românesC'[' 3 • SPrbi'i.rile Reuniunii FPmei.lor Homâne Sălăiene erau însotite
d1• dansuri populare românPşti de tradiţit• local<'i si thnsul'i ;mil~·leneşti <'il: „A'fdelPanan, ,,Romnnau, ,,Sălăjana", ,,Soineşana"\ prPcum şi sîrbP ~i hore. O i1npre5ie
dl'osPbită a Jăsat prin arta sa interprt>tativii Vietor Clwi·l'beţiu, care a dntat la
violină în cadrul mai multor serbfiri alP n•lmiuniF' 1• 1'rin activitatea lor HPuniunPn
Inviiţătorilor Români SăJăjeni şi Reuniunt>a FPmPi!or liomâne Să:lăjene au servit
cauza idPalului naţional înscriindu-se întrP '>ocietăţil<' -c·u .rol important în propa.garea în lumea satelor a programului Partidului Naţional Homân din Transilvania.
în anii grei ai primului război mondiao1 atit învM:lmintu1 cit şi sodf.'tăţile curturalt> vor cuno<r.)tc o perioadă de regres. Multe şcoli sini ind1ise din cauz<l ocupării
clădirilor ele către armată, mobilizarea pe loc .pentru „rPrVil'ări" (coleC'tar<>a de provizii pentru armaUI), sau trimiterea pe front a învăţătorilor. Jn localitatf~a Someş
Odorhei în şcoală sînt cazaţi husarii, iar învăţătorii din BIÎrSiCI şi Domnin sînt mobilizaţi pentru front,_,. La Domnin activitatea şcolară este reluată în 1913, de către
preotul din sat, dUl)ă un an ,de întrerupere, iar în Bîrsa începînd din 1916 va ţine
cursuri învăţătorul pensionar Ipatie Teodorean 56 •
46
41
48

49

50

51

Şimleu
52
53
54
5'
56
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Arh. Stat Sibiu, Fond Astra, cota 49/1897 şi 430j'l898.
P. Abrudan, în ActaMP, 10, 1986, p. 575.
Transilvania, nr. 78, I septembrie 1914, p. 271.
Jdem.
I. Ciocian, în A.cta.MP, 10, 1986, p. 654-658.
A. Vicaş, XXV de ani din Viaţa Reuniunii Femeilor Române Sălăjene.
Silvaniei. 1906, p. 7-lti.
Idem, p. 83.
Gazeta de Duminică, anul III, nr. :H. din 23 sept. 1906, p. I.
I. Musca; in Ac:taMP. 10, 1986, p. 561.
Arh. Stat. Zalău, Fond Protopopiatul gr. cat. Noţig, dos. 2, 1905-1918.
Idem.
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In comuna Someş Odorhei, pînă ln 1918, circulaţia cărţii va cunoaşte un drum
areu şi sinuc>s, <:hiar dacă în secolul \81 XVIII-lea Someş Odorheiu! alături de Nă
pradea este consemnat ca ,fiind un centru unde se copiau cărţi în limba romAnă
după exemplarele aduse de la sud de munţi. Puţinele ,cărţi româneşti existente,
se găseau in posesia bisericilor şi a preoţilor şi mai rar, în posesia unor familii
lnstArite57. Cu contribuţia ~ocuitorilor satelor se vor cumpăra cărţi bisericeşti ln
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, iar mai .urziu şi manuale, şcolare, ajunse aici
·prin intermediul colportorilor sau prin grija unor a>ersonalităţi din România. ce
aveau legături cu oamenii SălajuluL Prin vechimea lor şi prin notele .marginale
pe care le conţin multe din aceste cărţi !prezintă astăzi un interes deosebit tn
lumea specialiştilor. Totodată, ele ,sint un indiciu valoros al dragostei de limbă
şi neam a locuitorilor comunei şi în acelaşi timp, o mărturie grăitoare a legăturilor
permanente dintre românii din Transilvania şi fraţii lor de peste munţisa.
Usta principalelor cărţi româneşti vechi ce au ,aparţinut localităţilor comunei
Someş Odorhei:
;
Nr

crt.

I

1

Localitatea
Bîrsa

- 2 - Domnin

3

-4-

Inău

I

Titlul

cărţii

Octoih
Apostol
Cazanie
Evanghelie
Euhologhion
Triod
Octoih
Apostol
llfolitelnic
Strastic
Evanghelie
Triod
Chiriacodromion.
Evanghelie
Apostol
Octoih
Ceaslov
Catavasier

Anul

apariţiei

1730
1743
1748
1776
Sec XVIII

1813
1730
1743
1753
1753
1765
1771
1699
1765
1767
1810
1859
1859

I

Localitatea unde
a fost tipii.rit!

Bucureşti
Buzău

Rîmnic
Blaj
Blaj
Blaj
Bucureşti
Bucureşti

Rlmnic
Blaj
Blaj
Blaj
Alba Iulia
Blaj
Blaj

-

Sibiu

Someş

Odorhei

Chiriacodromion
Octoih
Polunosniţă.

Ceaslov
Evanghelie
Propovedanie
Catavasier
Triodion
Pend.icostarion
Apostol
Apostol
Strastic
Triod ion

--5-

I

Polustavă

Şoi.muş

Penicostarion

1699
1760
sec. XVIII

1757
1765
1784
1766
1782
1768
1802
1814
1817
1813
1807
1768

Alba Iulia
Blaj
-

-

Blaj
Blaj

-

Rimnic
Blaj
Blaj
Blaj
Blaj
Blaj
Buda
Blaj

57 I. Cristache Panait şi mlab., Monumente istorice biserice.~ti din Eparhia
Oradiei, Oradea, 1978, p. 284.
58 A. Cînda, în ActaMP, 6, 1982, p. 353-456; 7, 1983, p. 539-578. Incendiul
din 1954 a mistuit odată cu biserica de lemn şi cărţile bisericeşti care au circulat
in acest sat.
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Intelectualii satelor erau abonaţi la „Gazeta de Duminică", „Transilvania•,
„Gazeta învăţătorilor" şi alte publicaţii. Invâţătorii: lpatie Teodorean, Vasile Miha.ka şi ·Ananie Popovici vor .aduce manuale şcolare pentru .elevi şi literatură beletJ1.istică din Transilvania şi România.

Sub aspect etnografic satele comunei Someş Odorhei se încadrează
în zona de interferenţă dintre Codru şi Chioar. Atît în cadrul elementelor
de ,cultură materială cit şi spirituală, aici se observă un puternic specific
românesc, ce se trage din modul ,de viaţă rural cu ;rădăcini în .timpuri
străvechi.
După Marea Unire din 1918, învăţă.mintul şi cultura în comuna Someş Odorhei vor cunoaşte progrese deosebite iJ>rin condiţiile noi create
de formarea statului naţional unitar .român modern.

IOAN CIOC/AN

LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DANS LA
ODORBEI JUSQU'EN 1918

COMMUNE

SOMEŞ

<Resume)

L'article se propose de presenter le developpement de a•enseignement et de
la cultUre dans la commune Someş OdOl'hei, du departement Sălaj jusqu'en 1918.
Malgre les vicissitudes du temps, l'ecole des cinq localites de la commune a
reussi a cultiver Ies villageoiS. A l'aide des habitants des villages, Ies instituteurs
ont organi~ le processus d'enseignement en roumailll., tout en s'opposant aux tendances des autorites d'introduire la langue hongroise dans l'ecole. Ce sont aussi Ies
cad.re; didactiques, â cote des representants politiques de Sălaj, qui se sont imp.J.iques dans Ies activites de ,,Reunion des Instituteurs roumains de Sălaj", „La
Mu.mion des Femmes roumaines de ,Sălaj" et „La Division de Sălaj d'Astra" ou
ils ont soutenu Ies luttes pour des droits aiationaux ~ Roumains de .Transylvanie
en vue de l'achevement de l'unite statale de tous Jes Roumains, unite accomplie
par la Grande Assemblee Nationale d'Adba Iulia du I Decembre 1918.
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Fig.

1.

Avocatul VASILE (L.\DISLAU) GHIURCO
politic al românHor din Sălaj la sfîqitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului .XX. A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918 în calitate de ele.legat al Cercului electorad Dioşod
fruntaş
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Jnv;iţ;itorul

ţionat

VASILE MIHALCA. A funcîn satul Bîrsa între anii 1904-1916

lnvăţătoruI ALEXANDRU MANU. A
funcţionat în satul Şoimuş, între anii 1900-1918

Fig. 3.
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PREOCUPARI DE ISTORIE IN PUBLICISTICA
SALAJ ANA INTERBELICA

Intre coordonatele majore ale neamului nostru, lupta seculară a tuturor românilor pentru unitatea statală are caracterul unei permanenţe.
Conştiinţa apartenenţei la acelaşi popor, mai apoi la aceeaşi naţiune, pe
baza legăturilor fireşti de natură teritorial-economică, lingvistică, pe baza
tradiţiilor de luptă şi a idealurilor comune, i-a determinat pe români să
lupte cu o consecvenţă rar întîlnită pentru unirea într-un singur stat.
Momentul 1918 reprezintă ;pentru istoria naţiJonală nu numai sfkşitul
fericit al unei evoluţii de veacuri a societăţii româneşti, realizarea României Mari, fiind în acelaşi timp o premiză esenţială în accelera<rea
dezvoltării economico-sociale ulterioare a ţăTii.
. Ingemînarea legică şi fructuoasă a actului politic cu cel economic,
în existenţa locuitorilor Sălajului după 1918, atrage după sine în mod
obiectiv cor'OO.arul cU'l!tural, iCU pandant decisiv în apariţia şi difumrea
numeroaselor periodice în limba română apairţinînd diferitelor partide,
grupări politice, asociaţii cu1turale sau instituţii şcolare.
Publicistica ·românească sălăjană continuă să fie şi în această perioadă un suport moral solid al aspiraţiilor social-politice, o pilduitoare
-şi permanentă tribună de luptă, avangardă a conştiinţei patriotice, permanent rezervor de energii şi comandamente sigure în educa-rea şi păs
trarea credinţei în mai bine a locuitorilor acestor meleaguri.
In cele ce urmează ne propunem ca pe baza periodicelor sălăjene
interbelice păs.trate în depozitele Bibliotecii Centrale Universitare din
Cluj-Napoca să evidenţiem cîteva probleme de istorie naţională sau locală care şi-au găsi·t o largă dezvoltare în paginile lorl,
Deşi gazetele sălăjene interbelice n-au fost publicaţii care să-şi propună
ariume cultivarea istoriei, acestea din urmă a fost o componenţă esenţială, un
~le'ment de referinţă încorporîndu-se adeseori articolul politic. Cu stăruinţă gazetarii sălăjeni s-au aplecat asupra istoriei naţionale, năzuind la o corectă restituire a ei, convinşi că o reală reconstituire nu poate şi nu trebu'ie să încalce limitele adevărului istoric. Aceştia, cit şi colaboratorii dinafară, de multe ori personalităţi culturale ori politice de prim rang, rnil'itau în paginile acestor gazete
pentru o cultură naţională strîns ancorată în istoria noastră, ca şi în realităţile
contemporane lor, condiţie indispensabilă omogenizării spirituale propuse. In acest
context general putem înţelege importanţa care se dă în aceste publicaţii problemelor de istorie naţională, folosite în mare parte ca arme în lupta poporului
nostru pentru consolidarea României întregite, pentru păstrarea statu-quo-ului teritorial stabilit prin voinţa poporului român şi confirmat prin Conferinţa de pace
de la Paris.
1

Au intrat în aria

noastră

de documentare

următoarele

publicaţii

sălăjene:

Gazeta de duminecă (1920-1937), Gazeta Săla;ului (1931-1938), Meseşul (19251931), Plugarul (1923-1925), Redeşteptarea (1928), Săla;ul (1920-1929), Săla;ul Nou
(1934), Steaua (1926), Şcoala noastră (1924-1931, 1932-1940), Ţara Silvaniei (1940),
precum şi două gazete ale liceului „Simion Bărnuţiu" din Şimleul-Silvaniei: .11le.xandru Vlahuţă (1923), Stropi de rouă (1937-1938).
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lncercînd o eşalonare în timp a materialului din intervalul 1920-1940, obo frecvenţă mai mare a articolului istoric în primii ani apropiaţi de evenimentele din decembrie 1918, scăzînd apoi treptat pentru a primi un nou imbold
după anii 1933-1934, dnd pe arena politică internaţională se face tot mai insistent auzit glasul revizionismului ungar. Manifestările prilejuite de sărbătorirea
zilei de l decembrie, cît şi prezentarea figurilor celor ce şi-au asumat răspunde
rea înfăptuirii marelui act istoric al unirii, sînt şi ele ocazii de înfierare a provoca1ilo1 revizioniste. Gazeta „Şcoala noastră" de pildă inaugurează incepînd cu·
numărul 4-6 din 1934 un ciclu de articole cu caracter declarat antirevizionist ca
răspunsuri la atacuri venite dinafara graniţelor, adunate la „pagina antireviziGnistă", care se deschide semnificativ în numărul amintit cu aprecierea lui N.
Titulescu, dUp<i care „unitatea noastră naţională este rodul unor suferinţi milenare. Acei care bi fac iluzii că vor schimba graniţele ţării noastre, se vor izbi
de logica implacabilă a dreptului şi de rezistenţa hotărîtă a fiinţei noastre naţio
servăm

nale"~.

Materialul istoriografic conţinut are un profil foarte variat, de ia studii ~i
polemici, comentarii critice, notiţe bibliografice şi recenzii, pîn<i la articole de
popularizare, prezentări de documente sau fragmente din opere istorice mai întinse.
O spam;i de arlicole au în obiectiv probleme de diplomatică şi etnografie, de istorie militar<i, ori apelează aJesea la ştiinţele adiacente cu care istoria vie în
contact şi de a căror cercetări se foloseşte: statistica, onomastica, memorialistica,
liten.tura, evocările şi povestirea istorică. Tematica lor îmbrăţişează în cea mai
JJ1iare parte aspecte transiilvane, dar nu uită să cuprindă în aria preocupărilor,
nici problemele Moldovei şi Tării Româneşti, de la formarea lor ca state feudale
independente pînă la articole privind participarea României la primul război
mondial.
Numeroase sînt articolele şi studiile care se referă la istoria Sălajului. Din
punct de vedere dialectic, cit şi istoriografic era limpede că prezentarea istoriei locale trebuie să se integreze organic istoriei naţionale, aşa cum unitară a fost inSă<;ii dezvoltarea noastră ca popor şi naţiune cu toate vicisitudinile veacurilor. Incercarea de a lămuri cadrul istoric local, departe de a reprezenta un regionalism
îngust, s-a concretizat în publicarea unor studii, însemnări sau note care se referă
la toate aspectele majore ale istoriei Sălajului trecute sau contemporane autorilor.
Gazetele sălăjene interbelice nefiind publicaţii de istorie propriu-zise, puţini
dintre cei care au colaborat la ele au avut pregătire istorică. Evident, că aceste
împrejurări nu trebuie să ducă la îndepărtarea oricărui accent critic în receptarea
informaţiilor istorice oferite de ele. Important in cazul de faţă, pentru . fixarea
valorii preocupărilor istorice din publicaţiile citate, este faptul dacă autorii-colaboratori, au dovedit gindire istorică sau dacă au fost simpli inşiruitori de documente,
ori compilatori ai expunerilor altora, sau au încercat ei înşişi interpretarea documentelor, a fenomenelor şi evenimentelor pe care le-au abordat. Sigur, nu tot
ceea ce s-a tipărit în aceste gazete despre istoria naţională sau istoria Sălajului
poate fi reţinut ca operă istorică, autorii respectivi neavînd în multe cazuri asemenea intenţii. Au fost şi unele interpretări greşite, s-au făcut şi unele exagerări,
dar minusurilor de ordin ştiinţific timpul le-a găsit de atunci corectivul necesar.
Sînt însă şi realizări interesante, unde aflăm nu numai o bună expunere a faptelor, dar şi o interpretare a lor, autorii reţinînd adevărul fundamental că scrierea
istoriei presupune necontenit apel la izvoare. Din această lăudabilă stăruinţă a
ieşit numai ci5tig pentru scrierea istoriei Sălajului, întrucît s-au publicat multe
şi însemnate documente cu cea mai mare rigurozitate 5tiinţifică, care nu pot fi
neglijate de cercetătorul de astăzi din motive nu doar de ordin istoriografic, ci
impuse de valoarea reală a celor scrise.
Cu mici excepţii cînd s-a obţinut colaborarea unor personali!<'iţi istorice di:primă mărime, solicitate cu diverse contribuţii sau numai prin prezentări şi populariziiri de opere, semnatarii materialelor de istorie din aceste publicaţii sînt locainiri, gazetari de profesie, profesori sau simpli învăţători.
Un loc aparte în galeria condeierilor sălăjeni ocupă I. Ardeleanu St>nior, învăţ;ilor, figură cunoscută prin preocupările sale istoriografice asidue, mereu pre2 M. Olariu, Liga Antirevizionistă (conferinţă la adunarea
torilor din plasa Zalău), în Şcoala noastră, nr. 46, 1934, p. 184.
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zent în paginile periodicelor sălăjene. Din marea moştenire a trecutului, prin efortul
sistematic de despuiere a informaţiilor arhivistice, Ardeleanu Senior reţine ideea
unităţii civilizaţiei româneşti, a unităţii culturii naţionale pe deasupra hotarelor
politice. lntr-o viziune nouă asupra istoriei, el recomandă o direcţionare a cercetării istoriografice spre o mai aprofundată viziune global românească a istoriei
naţionale: „Istoria e materia chemată a întări sentimentul demnităţii naţionale,
sentimentul patriotic, e' făclia la intrarea pe poarta viitorului. Ea ţine treaz în
sufletul omului dragostea -de tot -ce e naţional, ori patriotic, alimentează focul acestei drngoste ... Nu faceţi regionalism, din toate acestea (n.n. mijloace şi modalităţi
de prezentare a istoriei în şcoli) să reiasă clar că unirea din zilele noastre nu e
fructul numai al Muntenilor, nici al Moldovenilor, nici numai al nostru, ci a tuturor deopotrivă, pe această temă am acţionat după împrejurări, succesiv şi uneori
simultan" 3 • Adeseori el stăruie pe marginea instrumentelor de lucru a~e _istoricului
care. necesită o egală comutare a interesului spre problemele publicării colecţiilor
de· documente şi corespondenţă, într-un cuvînt spre toate categorii.le de lucrări
menite să SC'Urteze timpul de documentare, îngăduind prelungirea aceluia de selecţie şi interpretare. Recomandă drept surse de documentare p.entru obţinerl'a unei
informaţii complexe, cataloage de biblioteci şi arhive, indici de publicaţii, 9icţio
n3ll"e, bibliografii, biobibliografii, repertorii. Inevitabil, Airooleanu Senior vede scrisul
istoric drept o muncă istovitoare "şi -îndelungată, fiind precedată de adunarea şi
sistematizarea materialului documentar, mergîndu-se adesea pînă la întocmirea de
liste în care se poate descoperi chiar punctul de pornire a ceeace reprezintă „bibliografiile de recomandare".
ln opera de popularizare a trecutului românesc contribuţii valoroase _şi-au
adus de asemenea, Laurenţiu Bran, Leontin Ghergariu, Graţian M<ircuş, Simion
Oros şi mulţi alţii. Concentraţi cu insistenţă asupra desfăşurărilor istoriei naţionale,
propunîndu-şi o restituire corectă a fenomenelor şi evenirp.entelor, aceştia, cit şi
ceilalţi semnatari ai articolelor cu conţ\!1Ut istoric, au căutat să ofere generaţiei
împlinirilor naţionale o lecţie de realism necesar marilor clipe de decizie.
ln funcţie de evenimentele sau fenomenele social-politice ale perioadei care-i
prilejuiau apariţia, materialul istoriografic conţinut în publicistica sălăjană interbelică poate fi sistematizat în mai multe categorii.
a) Articole ocazionate de aniversarea unor date importante, legate de o seamă
de evenimente din istoria noastră ·naţională. Este categoria care oferă cel mai mult
material. Sint articole scrise cu prilejul sărbătoririi unor date importante: l decembrie 1918, 24 ianuarie 1859, 3/15 mai 1848, 9 mai 1877 etc., sau aniversării unor
jubilc:>e. de 10, 20 de :ani de ·la actul desăvîrşirii statului naţional unitar român,
jumătate de veac de la proclamarea indepe_ndenţei R_omâniei (1927), 150 de ani de
la răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan (1934), 5 secole de la răscoala de la Bobîlna (1937), 75 de ani de existenţă a Astrei în Sălaj etc. Ca modalităţi de exprimare majoritatea articolelor sînt evocări, care scrise într-un stil entuziast încearcă
.să reconstituie peste ani atmosfera acelor zile.
b) Materiale care evocă personalităţi cu rol activ în istoria naţional<"t sau
loC'ală. Apar elogiate îndeosebi personalităţi marcante ale generaţiei unirii, fruntaşi
ai românilor ardeleni, dar şi din vechea Românie, călăuze în lupta pentru înfăp
tuirea marelui ideal. Aniversarea unui număr de ani de la naşterea sau dispariţia
lor, sărbătorirea unor momente din viaţa şi activitatea lor, prezentarea festivită
ţilor de dezvelire a unor monumente sau plăci comemorative închinate amintirii
lor, sînt prilejuri de a prezenta publicului cititor scurte biografii sau crîmpeie
din lupta lor pe tărîm naţional sau social. Prin frecventa mare a articolelor despre
ei, se detaşează figurile sălăjene, dintre care în prim-plan se află Simion Bărnuţiu
')i Gheorghe Pop de Băseşti.
c) Materiale de istorie locală, social-politică snu cultural-biserin>asct:, CTrUpate
pe cicluri de articole frecvent întîlnite în majoritntea gazetelor cercetate cum sînt:
„Din trecutul Sălajului", „Din arhiva judeţeană", „Din trecutul învăţămîntului
românesc din .Sălaj", „Din trecutul dăscălimii sălăjene", „Oameni mari ai Săla
jului" etc. Dacă încercăm o grupare a acestor preocupări, constatăm că ele au cua I. Ardeleanu Senior, Istoria în
nr. 1, 1932, p. 11-12.

şcoalele

din Transilvanin, în
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prins istorie economico-socială şi demografică, istorie politică, istorie culturală şi
bisericeascâ. Ele acoperă istoria Sălajului din antichitate pină la desăvirşirea statului naţional unitar român, caracterizîndu-se prin interesul constant manifestat
faţă de problemele politice, naţionale sau culturale, ce trebuiau rezolvate cit mai
curind în concordanţă cu aspiraţiile poporului român de pe aceste meleaguri.
Remarcăm de asemenea, la problematica sălăjană numărul mare al monografiilor
de localităţi, instituţii şcolare sau biserici.
d) Materiale care tratează unele probleme de istorie universală, a căror pondere este însă foarte mică faţă de maximul interes îndreptat spre istoria poporului
român•.

Toate aceste materiale a căror prezentare am făcut-o succint mai sus
şi pe care selectiv le prezentăm în anexă, contribuie nu numai la îmbogăţirea faptică şi ideatică a cunoştinţelor despre istoria Sălajului, ci în
acea!?i măsură vin să îmbogăţească pati"imoniul atestatar al unui trecut

glorios de luptă al neamului românesc.
Presa sălăjeană interbelică, integrată organic presei româneşti angajate, este în chip practic o formă a avangardei timpUtlui, un fact.or a!
conştiinţei civice a intelectualităţii noastre. A fost o tribună istorică, de
aceea ea nu poate fi .privită în afara întregului flux al presei progresiste
româneşti. Studiile istorice încetează să mai fie doar nişte auxiliare puternice ale acţiunii politice iar restituirea critică a faptelor devine o necesitate.
Animaţi de dorinţa sinceră de a îmbogăţi zestrea documentară privitoare la trecutul românesc, gazetarii sălăjeni au elaborat un bogat material istoric informativ şi interpretativ. Analizat critic, el poate constitui
o sursă de cunoaştere importantă îndeosebi pentru •timpul şi locul unde
documentele sînt mai puţin convingătoare sau lipsesc.
VIOREL T0$A

ANEXA
:Repertoriu selectiv al contribuţiilor istorice din publicistica
be1icâ despre trecutul României şi al Sălajului.

sălăjană

inter-

A. Istoria Romdnm
1. ACIU, Al. Acte istorice despre adunarea de la Alba Iulia. Gazeta de duminicii,
1923, nr. 40, p. 1-2.
2. ACIU, Al. Avram Iancu şi conştiinţa naţional4 a românilor din Ardeal. Gazeta
de duminecd, 1924, nr. 36, p. I.
3. ACIU, Al. 1nsemn4tatea ;uridicd a actului unirii de la 1 decembrie 1918 din
Alba Julia. Gazeta de duminecd, 1923, nr. 41, p. I.
4. ACIU, Al. Sufletul Ardealului la Alba Julia. Meseşul, 1923, nr. 40, p. 1.
5. ARDELEANU, I. S. Istoria in şcolile din Transilvania. Şcoala noastră, 1932, nr.
l, p. 9-12.

' Articole de istorie universala slnt: Constantirt cel Mare ca apărătorul şi organizatorul bisericii creştine, in Meseşul, nr. 17-18, 1925, p. 2; Cucerirea Ameridi, ln SălaJul, nr. 15, 1922, p. 1-5; G. Matietanu, Cronica primului război m.ndial, in Meseşul, nr. 31--41, 1927, p. 1-2;
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6. ARDELEANU, I. S. In amintirea p4rintelui dr. V. Lucaciu. Şcoala noastră, 1932,
nr. p. 351-353.
7. Aurel Vlatcu la 10 ani de la dispariţie. Plugarul, 1923, nr. 18, p. 1.
Iii. Avram Iancu la 100 de ani de la naştere. Plugarul, 1924, nr. 17, p. 1.
9. BARIŢIU, G. Studif şi articole. Meseşul, 1927, nr. 8, p. 2-3 (fragment).
10. BALCESCU, N. CălugăreRii. Meseşul, 1927, nr. 18, p. 1-3 (fragment).
11. BARBAT, V. Sărbătorirea implinirii a jumătate de veac de la declararea independenţei Rom4niei. Gazeta de duminecă, 1927, nr. 19-20, p. 2.
12. BATINAŞU, G. l Decembrie 1918. Şcoala noastră, 1938, nr. 10, p. 340-342.
13. BOŢAN, V. Cultul limbii ca mi;loc al unit/iţii noastre naţionale. Şcoala noastră,
1924, nr. 7-8, p. 112-115.
14. BRAN, L. Dtn revoluţia anilor 1848-1849. Gazeta Sălajului, 1938, nr. 6, p. 2-3.
15. Cff.ffilŢESCU, R. /natnte cu 10 ani sau intrarea Romdniei tn războiul mondial.
Consiliul de coroană din 14/27 august 1916 de la Cotroceni. Gazeta de duminecă,
1926, nr. 33-34, p. 1.
16. CIPARIU, T. Puterea de viaţă a naţiunii. noastre. Meseşul, 1927, nr. 9, p. 2-4.
17. CIUPE, I. Conştiinţa naţională. Şcoala noastră, 1936, nr. 4, p. 161-163.
18. CIURA, Al. Părintele Vasile Lucaciu. Gazeta Sillajului, 1936, nr. 3-4.
19. Comemorarea procesului Memorandumului. Meseşul, 1928, nr. 18-19, p. 3.
2tl. CORNIŞ, P. Gh. Horea, Cloşca şi Crişan fn oglinda rebreniană. Şcoala noastri1,
1940, nr. 1, p. 169-183.
21. CRISTEA, N. Centenarul lui Avram Iancu. Şcoala noastră, 1924, nr. 11-12, p.
22. DAVIDOVICI, A. Viaţa romdnilor din dreapta Dunilrii de la Aurelian plnă la
mtemeierea Principatelor Romdneşti şi influenţa lor asupra celor din stinga
Dunării. Alexandru Vlahuţă, 1923, nr. 1-3, p. 1-3.
23. DAIANU, E. Un dascăl dispdrut; Jon Pop Reteganul. Şcoala noastră, 1939, nr.l
2, p. 17-19.
24. DIACONOVICI, C. Avram laiicu. Gazeta de duminecii, 1924, nr. 34-35, p. 2.
25. Din trecutul nostru: Proclamaţia lansatd de Maria Tereza la 9 aprilie 1761 pentru rtilvilirea mişcărilor cu caracter religios din Ardeal. Sălajul, 1924, nr. 4,
p. 3-4.
26. FLOCA, A. Activitatea culturală a părintelui Vasile Lucaciu. Şcoala noastri1,
1937, nr. 3, p. 61---67.
21l. Fragment din cuvintarea lui Simion Bărnuţiu ţinută la Blaj fn ziua de 3/15
mat 1848. Sălajul, 1923, nr. 3, p. 3.
28. GAVRIŞ, E. Arta poporului nostru. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 14, p. I.
29. GHERGARIU, L. Gtnduri la 1 decembrie. Gazeta Slilajului, 1936, nr. 1-2, p. 1.
30. GHERGARIU, L. 1 decembrie. Şcoala noastr4, 1928, nr. 20, p. 487-488.
31. GHEŢIE, I. 1918. Şcoala noastră, 1934, nr. ~. p. 229-231.
~- GOGA, D. O si1rbi1toare a românismului, 75 de ani de existenţă a AstTei. Şcoala
n.oastră, 1936, nr. 8, p. 261-264.
33. GOGA, O. Avram Iancu. Sillajul, 1924, nr. 13, p. 1-3.
34. lORGA, N. Aniversarea unirii. Şcoala noastr4, 1938, nr. 10, p. 342-350.
35. IORGA, N. Hotarele de apus ale poporului romdnesc. Meseşul, 1927, nr. !6,
p. 1-3.
36. IORGA, N. Vechile organisme politice ale rom.dnilor din Ardeal. Meseşul, 1928.
nr. 24-25, p. 2--3.
37. KOGALNICEANU, M. Cuvfnt introductiv Za cursul de istorie naţională. Meseşul,
1927, nr. 10, p. 2-3 (fragment).
38. LAPEDATU, Al. Moartea lui Mihai Viteazul. Sălajul, 1927, nr. 9-10, p. 1-2.
39. LOBONŢIU, E. Un străvechi leagăn al culturii. Plugarul, 1924, nr. 8, p. 1.
40. LUPAŞ, I. Comemorarea lui Avram Iancu. Gazeta de duminecii, 1924, nr. 24,
p. 1.
41. MARC:UŞ, G. Alba Iulia 1918 in imagini. Gazeta Siila;ului, 1936, nr. 1-2, p. 2.
42. MARCUŞ, G. Ciobanul şi ideea latinităţii. Badea Cîrţan în discuţia parlamentului. Gazeta Sdlajului, 1936, nr. 3-4, p. 5.
4:J. MARCUŞ, G. Minunata întimplare de la Carei. Un episod din viaţa lui I. Buteanu.. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 14, p. 2-3.
44. MARCUŞ, G. Moartea lui I. Butea.nu. Din memoriile lui Vasile Moldovan, des'[IT'e tribunul de la 1848. Gazeta Săla;ului, 1938, nr. 2-5, 10-15, 17-19.
-
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45. MĂRCUŞ, G. O aniversare: cinci veacuri de la răscoala din 1431. Gazeta Sillajului, 1937, nr. 16, p. 1.
46. Marile serbări la împlinirea a 100 de ani de la naşterea lui Avram Iancu.' Sălajul, 1924, nr. 14, p. 1-2.
..
47. MARGINEANU, D. Unirea Ardealului. Şcoala noastră, 1932, nr. 10, p ..385.
48. MEHEDIN'fl, S. Unitatea pămîntulut .~i poporului românesc. Şcoala noastră,
1936, nr. 1, p. 15-16.
49. O conscripţie a românilor uniţi din veacul al XVII-Zea. Sălajul, 1923, nr. 11, p. 2.
50. OLARIU, M. Liga antirevizionisţă. Şcoala noastră, 1936, nr. 4-6, p. 189--;-192.
51. 18 octombrie 1918. Gazeta de duminecă, 1928, nr. 45, p. 2.
52. 150 de ani. de la revoluţia lui. Horea, Cloşca şi Crişan. Sălajul nou, 1934. nr. 14-19, p. i-4.
,.
.
..
53. PAVEL, C. Serbările centenarului liceului din Beiuş. Meseşul, 1928, nr. 20-21,
p. 1-3.
.
.
.
54. Pentru dr. I. Raţiu la 100 de ani de la na.~tere. Gazeta de duminecă, 1928.. nr.
. 3"7-38, p. 1.
. . '. .
.
.
55. POP, T. Din vremurile trecute. Patentul de toleranţă din 20 august 1182 pentru întoarcerea păcii şi liniştii dinăuntru a marelui nostru principat. Sălajul,
1929, nr. 31-34, p. 3-4.
56. PUPAZA., G. 24 ianuarie. Şcoala noastră, 1939, nr. 1-2, p. 13-16.
57. ROSETTI, C. A. Către tineri. Meseşul, ·1927, nr. 24, p. 2.
.
58. SABAU, Al. Ştefan Cicio Pop. Şcoala noastră, 1934, nr. 3, p. 99-101.
59. SALAJEANU, G. Cine a fost Pintea Viteazul?. Sălajul, 1926, nr. 18; p. 2.:.....3.
60. SEULESCU, M. Ardealitl · si războiul de la 1817-1818. Meseşul, 1927, nr.·· 21.:..:.:..22.
p. 9-10.
.
.,
61. 3-5 mai 1848. Meseşul, 1925, nr. 16, p. 1.
62. TRIFON, M. 24 ianuarie. Meseşul, 1930, nr. 1-5, p. 1-2.
.
63. Un mare praznic naţional: se împlinesc SU de ani de Cînd România a scuturat
jugul turcesc şi s-a ·făcut ţară de sine stăt'i'itoare. Gazeta de duminecii,' 1927,
nr. 15-16, p. 1.
.
114. Vicenţiu Babeş (1821.::.:.:1901 ). Gazeta Sălajului, 1938, nr. 34-35, p. 2.
65. VLAHUŢA Al. Dacia romană. Plugarul, 1923, nr. -17-18, 'p. 4.
66. VLAHUŢA, Al. Decebal. Traian. Luptele lor. Plugarul, 1923, nr. 13, · 15". 17,
p. 2-4.
67. VLAHUŢA, Al. ln Moldova, Alexandru cel Bun. Plugar.ul, 1923, nr. 30, · p: 3.
68. VLAHUŢA, Al. ln viforul năvălirilor. Plugarul, 1923, ru-. 19-20, p. 4.
69. VLAHUŢ A, Al. 1ntemeierea principatelor. Cei dintîi voevozi, Plugarul, 1923, ·nr.
24, p. 4.

.,

70. VLAHUŢA, Al. Mircea cel Mare (1386-1418). Plugarul, 1924, nr. 4, 6, 8, 10.
71. VLAHUŢA, Al. Strămoşii poporului român: dacii. Plugarul, 1923,·nr. 12, p. 1-2.
72. VLAHUŢA, Al. Urzirea neamului românesc. Plugarul, 1923, nr. 22-24, p. 3-5.
73. VLAHUŢA, Al. Vlad Ţepeş. Plugarul, 1925, nr. 13, p. 3.
74. VLAHUŢA, Al. Vladislav Basarab. (Vlaicu Vodă) 1364-1372. Plugarul, 1923,
nr. 27-29, p. 4.
75. ZAICAN, I. P. Războiul din 1817. Gazeta de duminecă, 1927, nr. 15-16, p. 1-2.
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Sălajul, 1924, nr. 16, p. 3.
LOBONŢIU, E. Descoperirea unor urme
telecul Şimleului. Sălajul, 1922, nr. 34, p.
Porolissum. Sălajul, 1922, nr. 22, p. 1.

l. Din trecutul

2.
3.

Sălajului

arheologie
unui
ale
1.

oraş

antic la Poarta

existenţei

Meseşului.

omului primitiv la Giur-

4. SAVU, Gh. Porolissum. Şcoala noastră, 1932, nr. 4, p. 143-145.
5. Sălajul istoric. Dewre Porolissum. Gazeta Sălajului, 1938, nr. 5, p. 3.
6. Săpăturile arheologice de la Porolissum. Gazeta Sălajului, 1938, nr. 26, p. 3.
7. Un monument antic. Piatra lată din hotarul comunei Creaca. Sălajul, 1924, nr.
14. p. 3.
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II. Istorie medie

8. Din arhiva ;udeţului. Un manifest în limba română din anul 1806. Săla;ul,
1926, nr. 5, p. 3.
9. Din arhiva ;udeţului Săla;. Săla;ul, 1922, nr. 19, p. 2-3 (1780-1792).
10. Din trecutul Săla;ului. Conscripţia din 14 auoust 1775 din comitatul Crasnei.
Săla;ul, 1923, nr. 12, p. 3.
11. MARCUŞ, G. Pagini istorice ale Sălajului. Episcopia românească din Şimleu.
Gazeta de duminecă, 1923, nr. 16, p. 2.
III. Istorie

modernă

12. ARDELEANU, I. S. Mişcarea naţională de la 1848 în Sălaj. Gazeta Săla;ului,
1937, nr. 43, p. 2-3.
13. ARDELEANU, I. S. Mişcarea naţională de la 1848 în Sălaj. Cea dintîi manifestare. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 44, p. 2.
14. ARDELEANU, I. S. Mişcarea naţională de la 1848 în Săla;. Omorurile de la
Stirciu. Gazeta Săla;ului, 1937, nr. 46, p. 2.
15. ARDELEANU, I. S. Un document din vremi apuse. Şcoala noastră, 1935, nr. 8,
p. 369-371 (epistolă din 28 ianuarie 1895).
16. BAIA, Gh. Şimleul în timpul revoluţiei de la 1848. Gazeta de duminecă, 1930.
nr. 34-36, p. 3.
17. BRAN, L. Sălajul în revoluţia de la 1848-1849. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 5051, p. 5-6.
18. Cîteva date din istoria bisericii române unite din Şimleu. Gazeta de duminecă.
1930, nr. 37-38, p. 3.
19. Cîteva date, parohia greco-catolică din Şimleu şi vicariatul Silvaniei. Gazeta
de duminecă, 1923, nr. 37, p. 2-3.
20. Din trecutul Săla;ului. Din arhiva judeţeană. Săla;ul, l!J22, nr. 24, p. 2 (documente din 16 mai 1848; 21 iulie 1848).
21. GHERGARIU, L. Insemnări despre împlinirea a 75 de ani de existenţă a A.~
trei in Sălaj. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 1--2, p. 1.
22. HOSSU, L. E. Asociaţiunea de altădată. Săla;uz, l!l25, nr. 2, p. 1-2.
23. LOBONŢIU, E. Reuniunea Femeilor Române Sălăjene la 45 de ani. Plugarul.
1925, nr. 12, p. 1.
.
24. MARCUŞ, G. Cum au fost răpite averile româneşti. Noi documente referitoare
la revoluţia de la 1848 în Sălaj. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 49, p. 2-3; 1938,
nr: 1, p. 2-3.
25. MARCUŞ, G. Date referitoare la înfiinţarea Reuniunii Femeilor Române Să
lăjene. Gazeta de duminecă, 1924, nr. 2, p. 2.
26. MARCUŞ, G. Din trecutul economic al Săla;ului. Un necunoscut popularizator
al contabilităţii: Gavril Trifu. Gazeta Săla;ului, 1937, nr. 50-51, p. 2-3.
27. MARCUŞ, G. Memorandiştii din Săla;. Gazeta Săla;ului, 1937, nr. 50-51, p. 3--f.
2tl. MARCUŞ, G. O scrisoare a vicarului Alexandru Sterca Şuluţiu către arhidiaconul Ioan Lobonţiu din Giurtelecul Şimleului. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 47.
p. 2-3 (datată 24 oct. 1850).
29. MARCUŞ, G. Sălăjenii la împăratul de la Viena. Vn episod al luptelor politice
din epoca redeşteptării naţionale. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 34-36, 40-42.
30. PATCAŞIU, V. Cronica flotoanului (1883-1918). Gazeta Sălajului, 1937, m·.
22-24, p. 2-3.

IV. Istoria culturii
31. ARDELEANU, I.
29-30, p. 2-3.
32. ARDELEANU, I.
noastră, 1937, nr.
33. ARDELEANU, I.

S. Bardul

latinităţii

şi

Sălajul.

Gazeta

Sălajului,

1937, nr.

S. Din trecutul învătămîntului românesc în Săla;. Şcoala
1-2, p. 14-16 (doeumpnt datat 16 ianuarie 1850).
S. Istoria învăţămîntului românesc din Sălaj. Constituirea
Reuniunii lnvăţătorilor Români Sălă;eni. Şcoala noastră, l!l3ti, nr. 4, p. 115118.
34. ARDELEANU, I. S. Istoria învăţămîntului românesc din Săla;. Epoca şcolilor
confesionale. Şcoala noastră, 1935, nr. 9, p. 418-427; nr. 10, p. 474-485.
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invăţămîntului românesc din Siila;. Epoca şcolilor
monastice-tradiţionale. Şcoala noastră, 1935, nr. 2, p. 112-115.
ARDELEANU, I. S. Istoria înviiţiimintului romdnesc din Sălaj. Epoca şcolilor
naţionale dupii 1848. Şcoala noastră, 1935, nr. 7, p. 334-336; nr. 8, p. 375-380.
ARDELEANU, I. S. Istoria învăţiimîntului românesc din Siila;. Epoca şcolilor
naţionale înainte de 1848. Şcoala noastrii, 1935, nr. 6, p. 293-297.
ARDELEANU, I. S. Istoria inviiţiimintului românesc din Săla;. Priviri
consideraţiuni generale. Şcoala noastrii, 1935, nr. 1, p. 27-'29.
ARDELEANU, I. S. Istoria învăţiimîntului românesc din Siila;. Şcoala după
1900. Şcoala noastră, 1936, nr. 2-3, p. 59-63.
ARDELEANU, I. S. Istoria regionalii în şcoala normală. Şcoala noastrii, 1932,

35. ARDELEANU, I. S. Istoria
36.
37.
38.

39.
40.

si

nr. 3, p. 79--81.
41. BRAN, L. Din trecutul

înviiţămintului.
deţului Săla;. Şcoala noastră, 1926, nr.

Actele şi documentele din arhiva ju5-6, p. 96-98 (documente datate la

1785 şi 1789).
42. BRAN, L. Din trecutul învăţămîntului primar: Soarta şcolilor din Sălaj. Rapacitatea domnilor feudali. Intervenţia episcopului Grigore Maior. Şincai
Zalău protestul lui în scris contra răpirii bunurilor şcolare. Conscripţia
.~colarii de la 1 februarie 1811. Săla;ul, 1926, nr. 9-16.
43. BRAN, L. !nceputuri de fnviiţiimint românesc în Sălaj. Ţara Silvaniei. 1940.
nr. 1, p. 19-27.
44. CIONFI, T. Biografia dascălilor vrednici: Pop Nicolae. Şcoala noastrii, 1929,
nr. 7-8, p. 232-238.
45. CIONFI, T. Ioan Oiegariu, dascăl patriot. Şcoala noastră, 1930, nr. 7-8, p.
244-250.
46. CHELINŢEANU, R. I. Contribuţii la istoricul învăţămîntului primar în judeţul Sălaj. Şcoala noastră, 1936, nr. 10, p. 328-329 (ordonanţa 539111/'l august
1808).
47. GHERGARIU, L. O societate culturală în Zalău la sffrşitul veacului trecut.
Gavril Trifu. Ţara Silvaniei, 1940, nr. 1, p. 32-38.
48. lnvăţători români în anul 1785. Sălajul, 1923, nr. 14, p. 2-3.
.
49. MANGO, I. Invăţămîntul românesc în Săla;. Meseşul, 1925, nr. 30, p. 4.·
50. MARGINEANU, D. Şcoala româneascii tn nord-vestul Ardealului. Şcoala noastră, 1933, nr. 4, p. 115-116.
.
51. OROS, S. Biografia dascălilor vrednici: Gavril Trifu. Şcoala noastrii, 1929, nr.
3-4, p. 89-92.
.
.
52. OROS, S. Din trecutul dăscălimii sălăjene. Citeva documente. Şcoala noastră,
1937, nr. 1-2, p. 11-14 (ordinul 10450/1906).
53. OROS, S. Din trecutul dăscălimii sălăjene. Istoricul Reuniunii 1nvăţătorilor
. Români Sălăjeni. Şcoala noastră. 1936, nr. 8, p. 275-277; nr. 9, pag. 291-294.
54. OROS, S. Gavril Trifu, animatorul învăţătorimii sălăjene. Gazeta Sălajului,
1938, nr. 27-29, p. 1-3.
.·
55. POCOLA, E. !nvăţătorimea sălăjanii Şi Astra. Gazeta de duminecă, 1926. nr.
40-43, p. 6-8.
56. VICAŞ, A. Cum învăţau sălăjenii carte acum 100 de ani. Ioan Vicaş la şcoli.
Plugarul, 1924, nr. 1, p. 4 (fragment din monografia familiei Vicaş).

za

V.

Personalităţi sălăjene

57. ACIU, Al. Gh. Pop de Băseşti - un centenar şi un apel. Gazeta de duminecă,
1935, nr. 3, p. 1.
58. ARDELEANU, I. S. Oameni mari ai Sălajului. Florian Mărcuş (1819-1900).
Şcoala noastră, 1933, nr. 9, p. 322-325.
59. ARDELEANU, I. S. Oameni mari ai Sălajului. Ignaţiu Dărăbant. Şcoala noastră, 1932, nr. 7, p. 288-291.
60. ARDELEANU, I. S. Oameni mari ai Sălajului. Ioan Alexi. Şcoala noastră,
1933, nr. 2, p. 47-49.
61. ARDELEANU, I. S. Oameni mari ai Sălajului. Simion Bărnuţiu. Şcoala noastră, 1933, nr. 7, p. 231-233.
62. ARDELEANU, I. S. Părintele V. Pătcaşiu. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 18-19,
p. 2-3.
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63. ARDELEANU, I. S. Victor Deleu. Şcoala noastră, 1940, nr. 1, p, 164-168.
64. BALIBANU, A. Amintiri despre Gh. Pop de Băseşti. Gazeta de dumniecă, 1930,
nr. ·32, p. 3.
65. CHIORALIC, C. Slavă memoriei lui Bărnuţiu. Meseşul, 1930, nr. 6, p. 1.
66. CRACIUN, Gh. Activitatea română a lui Gheorghe Pop de Băseşti. Stropi de
rouă, 1938, nr. 3, p. 3-7.
67. DAIANU, E. Gh. Pop de Băseşti. Săla;ul, 1923, nr. 1, p. 1.
68. DAIANU, E. Gh. Pop de Băseşti. Ţara Silvaniei, 1940, nr. 1, p. 12-13.
69. DEAC, C. L. Pentru slăvirea memoriei lui Bărnuţiu, Meseşul, 1930, nr. 9---10,
p. 1.
70. DOBOŞ, L. Viaţa lui Gh. Pop de Băseşti. Stropi de rouă, 1938, nr. 3, p. 2.
71. FATHI, F. Dr. Ioan Maniu - 100 de ani de la naşterea sa. Gazeta de duminecă, 1928, nr. 29-31, p. 1.
72. GEORGESCU, I. Elena Pop Hossu-Longin. Ţara Silvaniei, 1940, nr. 1, p. 87-91.
73. GHERGARIU, L. O famili.e de luptători: Iacob Deleu, 1804-1880. Un sălăjan
în revoluţia de la 1848. Victor Deleu 1876-1940. Un făptuitor pentru unire.
Ţara Silvaniei, 1940, nr. 1, p. 64-72.
74. GOSTEA, E. Simion Bărnuţiu. Gazeta de duminecă, 1930, nr. 34-36, p. 1-3.
75. IUŞCO, G. Biografia lui Gh. Pop de Băseşti. Săla;ul, 1923, nr. 1, p. 2.
76. Jnchinare eroului tribun Simion Bărnuţiu (21 iulie 1808-16 mai 1864). Stropi
de rouă, 1938, nr. 2, p. 1-2.
·
77. JULA, I. Viaţa lui Simion Bărnuţiu. Stropi de rouă, 1938, nr. 2, p. 5-6.
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HISTORICAL CONTRIBUTION IN NEWSPAPER WRITINGS FROM SALAJ
BETWEEN THE TWO WORLD WARS
-~~·„1.t.IA

(Summary)
The paper proposes that, basir~ on newspaper writing~ from Sălaj between the
first and second mondial wars, which are kept in the Centra'. University Library from
Cluj-Napoca, to dealt with some national and local historic;d problems, which are
very vell treated in this work.
The historical material from these newspaper writings have a various profHe
which content: studies and articles, criticai cumentaries, biographical notes, do-
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curnents, and frngnwnts of larger histodcal works. These materials dealt with aspects
from the past of Transylvania, underlining the history of Sălaj. The materials
alsu content economic, social, politica!, cuUural, demographical and churchy history.
Between the signataries of these articles are some names of first hand in our
national historian works and some local collaborators (teachers, journalists or
schooJmasters). We can mention it remarcab1e journalist name from Sălaj such as: I.
Ardeleanu Senior, L. Bran, Gr. Mărcuş, L. Ghergariu, S. Oros, etc. These publlishers and the other collaborators wanted to restore in the most corectly way our
national history, underlining the fundamental truth that writing history means appealing to record office infor)Ilations.
The work contents articles which appeared with the occasion of the aniversary of some important dates from our national history and the putting in light
some personalities with active assignment in our past.
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CONSIDERAŢII

PRIVIND ACTIVITATEA ISTORIOGRAFICA DESPRE
SALAJ OGLINDITA IN PAGINILE REVISTEI „ACTA MUSEI
POROLISSENSIS" (II 1977 - XI 1986)

Despre un debut constatat de către bibliografiile de specialitate• cu
privire Ja istoriografia despre Sălaj in prima jumătate a secolului XIX,
dc·pune mă:rlturie seria de •lucrări de minimă întindere şi variată tematică ce se concentraseră pe anumite a~e ale
treoutu:lui zonei în discuţie. Scrisul istoric oficial de pînă la 1918, reprezentat în majoritate de autori străini şi care nu manifestaseră un interes deosebit intru studierea veridică a datelor despre populaţi.a şi ţinutul Silvaniei, înregistrase pe itinerarul format de „Schiţele geografico-istorice" publicate de L. Kovari în 1840 şi pină la volumul apărut la Viena în 1918,
semnat de V. Caba despre românii sălăjeni, limba şi cultura lor populară, suita unor monografii dedicate în întregime comitatului Sălaj, cercetat sub raport istoric, geografic, lingvistic, etnografic, sanitar, cultural. Dintre toate acestea, germinate în esenţă de acţiunea de motivare a
unor modificări administrative de după anul 1867, se detaşează volumele monumentale redactate de Petri M6r între 1901-1906. Tipădte
îndeosebi la Zalău, Şimleu, Cluj, Tîrgu Mureş ori Budapesta, seria întreagă
.de lucrări aparţiilÎIIld
istoriei loca:le, tratează momente
ale trecutului urrbanistic (F. Szilagyi, 1869), a citorva instituţii de învă
ţămînt (I. Somogyi, 1895, D. Fodor, 1895, Gy. Kim~, 1896, A.
Havas,
1897) .toate cu un pronunţat caracter aniversativ, istoricul unor monu:imente bisericeşti (I. Magyairosi, 1880), ca şi mărturiile arheologice dezvă
luite de cercetările efectuate pe şantierul de la Porolissum (D. Fodor,
1907, A. Buday, 1908, 1909, 1911). In pofida unui major handicap cantitativ în comparaţie cu producţia politizată a istoriografiei oficiale stimulate de aniversarea „milleniului" în 1896, contribuţiile româneşti locale din răstimpul aminti,t evidenţiază preocupări notabile şi de certă
valoare ştiinţifică, deosebit de itemerare în contextul :total defavorabil
impus pe seama unei exprimări valide din partea naţionalităţii. Incel'că
trile literar-istorice aparţi.nînd lui Viato!' Rus5u (1872, 1890), prezenitările
sintetice .realizate de S. Vicaş (1906) şi S. Oros (1911) au încadrat demersul· de ţinută şi volumul de excepţie, încununat cu premiul special al
„Astrei'\ sub semnătura celor dintîi monografi români ai Sălajului (D.
Stoica, I. P. Lazăr, 1908).
Realitilţile politico-socio-economice modificate şi marcate de procesul făuririi
depline a statului naţional unitar român au impus istoriografiei acţiunea de reglndire, rescriere şi reintepretare a trecutului Transilvaniei şi implicilt a istoriei Ţării
1 I. Crăeiun, Bibliografia Transilvaniei româneşti. 1916-1936, Cluj 1937, p.
780, 781, 784; A. Bodor, Magyarorsztig helyismereti kanyveszete. 1527-1940, Budapesta, 1944, p. 356-357; I. Z. T6th, Magyar torteneti bibliografia. 1825-1867,
I., Budapesta, 1950, p. 56, 79; Bibliografia istorică a României. Secolul XIX. Tom 1,
II, Bucureşti, 1972, p. 153, 186, 290; Judeţul Sălaj. Monografie, Bucureşti, 1980,
p. 213-219.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

794

S.

Mîndruţ

Silvaniei. Scrisul istoric respectiv se afla angajat plen.ar în faza de trecere de la
stadrnl unor contribuţii marginale, provinciale '1a Jenomenul încadrării definitive
în ansamblUl istoriei naţionale. Acţiunea de VPridk pionierat iniţiată, nu îndeajuns
de sistematică în metodă ~i tematica abordată se manifestase cu precădere în coloanele presei culturale, făcind cunoscute aspecte neştiute de istorie locală ori popularizînd fapte, evenimente şi personalităţi clin trPcutul ţării, în baza cercetării unui
bogat material arhivist destinat astfel unui circuit ştiinţific f'Xtins. Ordonarea cronologică relativă a titluri[or de carte istorkă şi articole însemnate apărute în
răstimpul interbelic ingaduie evidenţierea aportului monografic semnat de L. Gherghariu în legătură cu trecutul oraşului Zalău (1926), analiza evoluţiei cultura'.e a
românilor săiăjeni (D. Mărginean .1932), cercetările lui I. Ardeleanu Senior asupra
trecutului învăţămintului şi cîtorva din figurile importante ale Ţării Silvaniei (1936,
193<l), studiile despre situaţia românilor din nord-vestul ţării (Ştefan Pascu, 1939).
opiniile exprimate de L. Bran şi L. Ghergariu în publicaţii de cultură în legătură
cu momente istorice diferite sau personalităţi cunoscute în plan loca11. Merită să fie
subliniate cercetărhle asupira epocii lui Mihai Viteazul (C. I. Karadja şi Alex.
LaµPliatu, 1933), în Jegătură cu savanţi ori oameni politici de talia unui S. Bărnuţiu
şi Gil. Pop de Săseşti (V. Branişte, 1923, I. Georgescu, 1935). Nu pot fi omise ni'C'i
contribuţiile cultural-istorice ale unor autori maghiari (S. Nagy, 1924, I. Gyi:irffy,
1920, N. Fettich, 1932, Szabo T. A„ 1936).
In perioada următoare actului istoric de la 21 august 1944 şi a conseC'inţelor
mm1m benefice pentru ştiinţa istorică autohtonă datorate politicii „dPceniului obsedant", istoriografia locală sălăjeană înregistrează două realizări distincte, asig!'l;.tte cercetării arheologice susţinute a şantierului de .ia Porolissuni. (M. Macrea,
1958-9) şi monografiei despre istoricul breslelor ză1lăuane (G. Kovăch, 1958). Preocupările de <'ercetare geografică a zonei în cauză sînt asigurate de studiile I ui A.
Savu (1962, 1965), urmate la aproape un deceniu distanţă de prezentarea monografică semnată de T. Morariu ·Şi ·v. Sorocovschi (1972) ca şi de broşura cu scopul
de a populariza în 500 de documente şi imagini trecutul municipiului reşedinţ;i
de judeţ (1973). Cercetări pertinente asupra istoriei invăţămîntului lo('al realizează A. Fărcaş (1973, 1975) iar specialiştii Muzeului ele istorie şi artă din Zalău debutează în 1968 cu seria de concretizări monografice: Catalogul colecţiei de manete antice, culegerea de articole desp·re Tezaure monetare din nordul Transi'tvaniei, sec. XVI-XVIII (1970), Un tezaur dac din nord-vestul Transilvaniei (E. Chirilă, V. Lucăcel, 1970), Castrul roman de la Duciumi (E. Chiril<i, V. Lucăcel,
N.
Gudea, C. Pop, 1972),' precum şi ce•rcetăriile în legătură cu Cetatea clcrcidi dt• la
Marca (S. Dumitraşcu, V. Lucăcel, 1974) ori Inscripţiile şi monumentele sculpturale aflate în patrimoniul Muzeului de istorie şi artă din Zalău (N. Gudea, V .. Lucăcel, 1975). Este incontestabil faptul că existenţa instituţiei muzeale înfiinţată în
1951 şi a Arhivei judeţene, cadrul instituţional întronat şi dublat de mănunchiul
de specialişti în formare şi afirmare ştiinţifică au potenţat spiritul de cercetare şi
dorinţa de realizare firească a rezultatelor dobîndite prin intermediul sesiunilor
ştiinţifi.ce ş! . a unor volume omagiale (Zalăul pe treptele istoriei, 1975, Mihai Viteazu şi Sălajul, 1976). Desigur că acţiunea SL' afla în faza de sondaj, de prospectare a capacităţilor creatoare raportate la imPnsul material documentar necesar a
fi valorificat şi Ia receptivitatea necesară de dobinclit în plan ştiinţific în afarn
graniţelor strict locale. Contribuţia ulterioară în timp şi în plan istoriografic estP
împlinită de realizarea monografiei judeţului S<ilaj (1980), a excursului în legă
tură cu istoricul tiparului sălăjean (1980), de publicarea celui dintîi studiu etnografic despre zona Meseşului (I. A. Goia, 1982) şi nu în ultimă instanţă prin apariţia altor lucrări, dintre care cităm volumul de documente despre niizuinţa pentru emancipare socială şi naţională a românilor din Ţara Silvaniei intre 19051918 (l. Tomole, 1985) şi micromonografia dedicată complexului arheologic de la
Porolissum (N. Gudea, 1986).
Apare astfrl mai mult decît evident faptul c<i atmosfpra de cercetare şi cadrul propice instituite îndeosebi după 1968 au ·contribuit la urgentarea putinţei
şi necesităţii afirmării nucleului ele specialişti formaţi, cu ajutorul unei publicaţii
stabile în apariţie şi de caracter ştiinţific, un 'instrµment util!. şi cu menirea să stimuleze propagarea cunoştinţelor istorice, să valorifice prompt rezultatele cercetărilor întreprinse. Necesitatea tipăririi revistei Muzeului de istorie ~i artă clin Za-
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·sugestiv denumită „Acta Musei Porolissensis"2, cu o periodicitate anuală din
1977 era reclamată acum şi de faptul că informaţia vastă şi inedită în plan documentar necesita posibilitatea analizării şi a punerii în valoare prin introducrrea în circuitul ştiinţific, atît din punctul de vedere al completării cunoştinţelor
cadrelor didactice, a iniţierii şi angrenării acestora în procesul de cercetare şi publicare, cit mai ales în ideea asimilării datelor în legătură cu trecutul Sălajului
ca şi a trezirii şi sporirii interesului pentru muza Clio în general.
Trecerea în revistă a materialelor cuprinse în cele zece volume ale anuarului
muzeal de pînă astăzi este făcută în baza discutării unui indke bibliografic conţinut
:n publicaţia jubiliară 3 şi îşi propune drept scop să pună în lumină cu ajutorul metodei cantitativ-statistice modalitatea de documentare„ informare ştiinţificii şi de
interpretare a istoriei locale vizualizată legic şi logic în ansamblul istoriei nationale.
·
·
De la bun început trebuie menţionată existenţa a două plăci turnante cu rol
de „filtru" şi „laborator" deopotrivă în devenirea revistei amintite: a) formaÎia
redacţiei şi exigenţa recunoscută a specialiştilor Institutului de istorie şi arheolo,~ie· din Cluj-Napoca, ai Muzeului din Zalău
cit şi devoţiunea dublată de competenţă a factorilor locali de partid şi de stat care printr-o acţiune imediată şi hotărîtă decid calea periodicului anual şi necesarul de acribie şi ţinută ştiinţifkă
încorporabilă; b) sesiunile tradiţionale şi devenite anuale ale instituţiei muzeale
judeţene care selectează participanţii şi contribuţiile ştiinţifice cu egal interes
ln funcţie de tematica generală stabilită şi de anumite ptiorităţi cerute de natura reuniunii ştiinţifice în cauză ca şi de profilul tipăriturii anuale. Studiile şi articolele găzduitr în coloanele revistei se constitue astfel într-un rod al discuţiilor
'ii dezbaterilor în cadrul simpozioanelor amintite, cu rol de a contribui la îmbunătăţirea calitativă substanţială, dar şi drept urmare a unor manifestări „independente", fie constituind fragmente din lucrări mai ample, cărţi, fie făcînd parte dm teze de doctorat, trecute toate în UJ!tima instanţă prin anaHza lucidă şi
pertinentă a colectivului de redacţie.
Sfera tematicii abordate este vastă şi diversă: materialele sînt în general temeinic documentate şi mărturisPsc soliditatea dar şi varietatea cunoştinţelor istorice demonstrate de către autorii înşişi. Focarul cercetării este centrat precumpănitor pe istoria autohtonă şi desigur că pe descifrarPa meandrelor trecutului
Sălajului, analizat din toate punctele de vedere: politic, economic, social, cultural,
instituţional. Marja creditului acordat istoriei universale este relativ minimă şi
ilustrată numai prin contribuţiilP din domeniul culturii, istoria cărţii, a tiparului
~i picturii. Teritoriul istor;!'i evenimenţiale rămîne pe mai departe predominant
în raport cu alte genuri de abordări care să înglobeze metode şi direcţii moderne
de investigare. Direcţia prioritară stabilită cu privire la cercetarea istoriei stră
vechi, vechi şi arheologiei estP augmentată de existenţa complexului arheologic
monumental de la Porolissum şi care solicită în ultimii ani, îndeosebi, forţe noi
de specialişti şi oferă totodată rezultate deosebite în cimpul dezvăluirilor cu privire la unul dintre cele mai mari şi mai bine organizate sisteme de castru de pe
cuprinsul Imperiului roman de odinioară. Aportul cercetării istoriei medievale,
mocjerne şi contemporane, evidenţiat acum într-o înşiruire strict cronologică dar
'ii valorică, marcată de înmulţirea mărturiilor arhivistice şi de presă utilizatP în
îmbogăţirea acelui cuantum de pe acum modificat de studii şi articole, completează în chip substanţial peisajul tematic al revistei „Acta Musei Porolissensis".
~pcţiunea de „Muzeologie" care a fost inaugurată în conexiunea celor devenite trad.iţiohale, de „Cultură" şi „Etnografie" stimulează cu rezultate mai mult decit meritorii sub aspect cantitativ dair şi cailitativ menirea a">umată conştient de anuarul
muzeal: valorificarea informaţiei ştiinţifice, pătrunderea în reţeaua istoriografiei
autohtone cu lucrări viabiile şi dezvoltarea comprehensiunii faţă de studierea şi
înţPlegerea trecutului nostru.
2 Vezi comparativ: E. Eisenburger, în Forschungen zur Volks und Landeslmnde, 22, 1979, nr. 2, p. 5-12; M. Drecin, în Crisia, 10, 1980, p. 303-320; V. Faur,
in Cl'isia, 10, 1980, p. 321-351; Şt. Lemeny, în Cercetări istorice, 11, 1980, p. 621667. Referinţe despre muzeu şi revistă în Enciclopedia istoriografiei româneşti,
.Bucureşti, 1978, p. 374-375; vezi şi Acta MP, l, 1977, p. 13-14.
3
S. Mîndruţ, în ActaMP, 10, 1986, p. 777-799.
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Autorii revistei şi totodată colaboratorii stabili ai muzeului din Zalău au fost
conform cifrelor desprinse din indicele menţionat la un număr de ·217.
Un clasament arbitrar închegat ca să ilustreze pe cei cu un număr mai mare de
contribuţii relevă preponderenţa cercetătorilor-arheologi ai şantierului de la Porolissum şi deci evident cu majoritatea lucrărilor publicate în colaborare: E. Chirilă 43 titluri, N. Gudea 39 (20 coautori), A'l. V. Matei 19 (10), V. Lucăcel 18, E. Lak6
17 (7), urmaţi de specialiştii modernişti şi contemporaneişti D. E. Goran 13, V. T.
Ciubăncan 13, P. Abrud.an 12, V. Hossu 12, C. Gr<ad 11, E. Stoicovici 10. In continuare, un autor este semnalat cu 9 studii, 3 cu cite 8, 2 (7), 2 (6), 9(5), 13 (4), 15 (3),
36 (2J şi 127 de colaboratori cu numai un singur articol. Repartizarea geografică
a semnatarilor menţio~ţi mai sus devine semnificativă pentru atitudinea
de
cooperare a colectivului redacţional şi implicit a conducerii muzeului, în sensul C'ă
ilustrează strădania cuprinderii unui număr sporit de autori din zone istoriC'ogeografice diferite ale ţării, vădind preocupări de istorie naţională sau strict locală sălăjeană. Ierarhizarea relativă efectuată în acest sens include primatul Clujului cu 58 de participări, urmat desigur de Zalău (46), Bucureşti (18), şi de alte
centre importante transilvane: Baia Mare, Oradea, Sibiu, TimL5oara (6), Alba Iulia
şi Satu Mare (5), Tîrgu Mureş (4), Bistriţa şi R~fţa (3), Arad, Piteşti, Turda (2)
şi în fine Braşov, Carei, Deva, Dej, Gherla, Jibou şi Mediaş cu numai cite o singură
participare. Tabelul alcătuit în funcţie de sfera activităţii socio-profesionale a
autorilor-colaboratori relevă în mod evident aportul substanţial al specialiştilor
muzeografi (71), urmaţi la mare distanţă de cadrele didactice din lnvăţămlntul
elementar şi liceal (34), de cei universitari (21), de cercetătorii unor institute de
profil (18), arhivişti (11), activişti (6), bibliotecari (4), ziarişti şi arhitecţi (3), redactori şi ofiţeri (2). Nefiind în posesia unor date exacte despre alţi 45 de autori
nu am reuşit să îi anchetăm şi includem în niciuna din graficele discutate pînă
acum. In cadrul unei pos~bile rubrici cu titulatura de „Diverse" ar putea figura:
a) colaboratorii decedaţi după 1977: I. Ardeleanu Senior, L. Gherghariu, V. Lucăcel, G. Em. Marica, Gr. C. Mărcuş, I. I. Russu, I. Winkler, unii menţionaţi „in
memoriam" în corpul anuarului muzeal; b) autorii propuşi a se constitui într-un
corp al decanilor de vîrstă: C. Albu, O. O. Ghibu, G. Togan; c) cercetători stabiliţi definitiv în străinătate: I. Godea, soţii Maria şi Richard Petrovszky.
Epoca străveche şi veche, respectiv arheologia ocupă în baza celor 140 de
titluri consemnate de indicele bibliografic pe durata unui deceniu poziţia dominantă, fapt potenţat în mod real de amploarea cercetării complexului şantier dP
la Porolissum. Doar simpla constatare a faptului că denumirea în cauză a apărut
în titlul a 28 de studii şi articole devine extrem de semnificativă pentru cararterul vast şi durabil al explorării arheologice intreprinse de istoricii clujeni în
colaborare cu cei din Zalău. Trecerea sumară în revistă indică un istoric al săpă
turilor (L. Ghergariu), studiul monetetlor descoperite (E. Chiri!ă), cercetarea
fibulelor (S. Cociş, N. Gudea), a sistemului defensiv, vaselor ceramice stampilate,
aplicilor disc, diplomelor militare şi statui ecvestre (N. Gudea), tehnici metalurgice (E. Stoicovici), denarii romani (I. Winkler), piese figurate, vase decorate, cuptoare, statuete Apis, Venus (Al. V. Matei), centrul artistic reconstruit (C. Pop). focălcind uzanţa cronologică ştiută, considerăm că primatul acordat sublinierii greutăţii cercetării arheologice a castirului roman de la Porolissum se datorează primordial importanţei deosebite a complexului respectiv şi a numărului crescut de
specialişti care desfăşoară în cursul ultimilor ani campanii de săpături asidue C'U
rezultate notabile, materializate recent în prezentarea monografică semnată ·de
N. Gudea. Capitolul amintit include şi materiale interesante despre istoricul şti
inţei arheologice, trecutul săpăturilor în zonă, despre colecţii şi pasionaţi colecţionari (Botar Imre sau Teglas Istvan), repertorii arheologice diverse (E. Lak6,
Al. V. Matei), dovezi de cultură materială şi artă paleolitică (M. Bitiri, M. Cârciumaru), studii generale despre cele trei faze ale neoliticului in nord-vestul ţării
(Gh. Lazarovici), articole şi note în legătură cu descoperiri arheologice pe intervalul dintre epoca paleolitică şi cea a fierului în localirtăţi şi aşezări din imediata
vecinătate a Sălajului ori de pe cuprinsul Transilvaniei (M. Barbu, D. Benea, M.
Blăjan, G. Kacs6, N. Chidioşan, G. Marinescu, I. Nemeti, M. Petică), generallităţi
privind statul geto-dac sub Burebista şi Decebal (I. H. Crişan), provincia Dacia
Porolissensis sub aspect militar, economic, cultural, epoca postaureliană plnă în
timpul migraţiilor. Autori impuşi definitiv în peisajul revistei şi implicit istoriaestimaţi
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grafic naţional demni de menţionat sint următorii: E. Chirilă, I. H. Crişan, Şt.
Ferenczi, N. Gudea, I. I. Russu şi mulţi alţii.
Cele peste 70 de contribuţii din domeniul istoriei medii constituie în majoritate urmarea firească a acţiunii de valorificare a fondului documentar arhivistic, cu anumite discontinuităţi totuşi in acoperirea deplină a intervalului respectiv, prezentînd astfel aglomerări de titluri pentru veacurile XVI-XVIII şi realizări incipiente vizînd feudalismul timpuriu şi dezvoltat în zona Sălajului. Studii
generale se referă la cîteva cetăţi şi realităţi medievale locale dintre secolele
XIII-XVI (I. A. Pop, A. A. Rusu) circulaţia monetară urbană şi rurală (E. Chirilă), drumurile sării, argintăria de cult (I. Bajtisz), istoricul aşezărilor din Apuseni (S. Belu), populaţia Sălajului la sfirşitul veacului XVIII (E. Wagner), starea
iobagilor şi aspecte social-economice din prima jumătate a veacului XIX (G. Kovăch, I. Penea), dezvoltarea invăţămîntului local elementar (V. Toşa), repertorii
de localităţi pentru secolele XIV şi XV (E. Musca). Răscoala din 1514 în Ţara
Silvaniei (A. A. Rusu), epoca lui Mihai Viteazul în Transilvania cu accentul pe
bătălia de la Guruslău (D. E. Goron, Gr. C. Mărcuş), fenomenele politico-economice
şi social-culturale germinate de veacul „luminilor", răscoala lui Horea (P. Abrudan, N. Edroiu, L. Gyemânt, E. Wagner) îşi află cadrul cuvenit în economia revistei prin analize pertinente şi în baza unui bogat şi inedit material arhivistic interpretat. Contribuţii de strictă istorie locală şi edificate pe cercetarea unor urbarii, statute, tabele de contribuabili relevă prezentările monografice ale unor
aşezări şi localităţi (V. Hossu, G. Kovăch, E. Wagner, R. Wolff) ca şi a cîtorva instituţii cultural-ecleziastice de pînă la îngemănarea veacurilor XVIII şi XIX. Nume
de specialişti recunoscuţi în domeniu: S. Belu, N. Edroiu, L. Gyemânt, G. Kovâch.
I. A. Pop, A. Răduţiu, A.A. Rusu, E. Wagner.
Aportul specialiştilor istoriei moderne este reprezentant de un număr de aproximativ 65 de studii şi articole care, cu excepţia unor materiale de interes general transilvan (V. Achim, D. V. Firoiu, E. Lazăr), îşi concentrează analiza şi interpretarea pe relevarea trecutului local. Participarea sălăjeană la revoluţia .din
1848--1849 (P. Abrudan, V. Hossu, B. Mihoc pentru Ţara Lăpuşului), cucerirea independenţei naţionale in 1877 şi adeziunea localnicilor (P. Abrudan, A. Fărcaş,
I. Tomole), evoluţia mişcării naţionale de la Memorandum la Alba Iulia (C. Grad,
N. Josan, M. Milin, S. Mîndruţ, I. Şerban, I. Tomole), rolul „Astrei" şi a altor societăţi culturale (I. Ardeleanu Senior, E. Borugă, D. Mârza, N. Şteiu), revoluţia
din 1910 şi SălajUl (P. Abrudlan, D. V. Firoiu, I. Ivănescu, I. Penea, I. Tomole) constituie subiecte ilustrate lucid şi documentat de către autorii menţionaţi. Seturi de
documente inedite şi corespondenţă redate circuitului ştiinţific in studii şi
articole se referă la istoricul unor localităţi (L. Băthory) fapte de spiritualitate locallă
din a doua jumătate a veacului trecut, dezvoltarea învăţămîntului şi presei (P.
Abrudan, S. Mîndruţ, M. Popa). Prezentările monografice dedicate citorva din reprezentanţii de frunte ai naţiunii: Gh. Şincai, S. Bărnuţiu sau Gh. Pop de Băseşti,
alături de ilustrarea unor figuri locale însemnate: A. Barbulovici, E. Bran, V. Deleu, A. Paul, G. Trif, M. Wesselenyi (de C. Albu, A. Andea, V. Dărăban, S. Mîndruţ,
M. Popa, V. Toşa) încheie pea-iplul istoriografic efectuat prin materialele cu tematică de istorie modernă prezente în cele 10 volume aile muzeului din Zalău. Dintre cercetătorii consacraţi li cităm pe C. Albu. A. Andea, D. V ..Firoiu, V. Faur,
N. Josan, M. Popa, I. Tomole.
Studiul aspectelor de istorie contemporană se face pe parcursul a 83 de materiale, bazate pe documente de arhivă: memorii, rapoarte, date statistice, corespondenţă diplomatico-militară, presă care zugrăvesc la unison momPntele esenţiale care au angajat ţinutul
Sălajului din 1918 şi pină astăzi. Se evidenţiază astfel contribuţia locală la Alba Iulia (P. Abrudan, R. Ardelean, C. Grad, I. Penea,
I. Tomole), integrarea judeţului in cadrul administrativ românesc (D. E. Goron,
V. Mihaka), dezvoltarea mişcării muncitoreşti şi revoluţionare (V. Şchiopu, I. Tomole), evoluţia social-economică a nord-vestului ţării (Gh. Robescu), reforma agrară din 1921 şi situaţia ţărănimii (Tu. Rus, V. Toşa), existenţa şi acţiunea unor instituţii
şi .societăţi cultural-şcolare, presa locală '(V. Dărăban, O. O. Ghibu, I. Opriş, I. Oros,
I. Penea, V. Puşcaş), starea de spirit a populaţiei în deceniul patru interbelic
(I. Ivănescu), precum şi continuarea unor contribuţii de istorie strict locală (L.
Bathory, V. Hossu). Anii 1940-1944 au fost cercetaţi dintr-un unghi extrem de
complex: politico-diplomatic, social-economic, demografic şi cultural, mentalul co-
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lectiv (V. T. Ciubăncan, C. Grad', Gh. Robescu), la fel ca şi fenomenul de la 23
August 1944 (I. Ardeleanu, P. Abrudan, G. Bunta, Al. Duţu, A. Fărcaş, D. V. Firoiu, M. Muşat, Gh. Neamţu, G. Protopopescu). Realităţile statuate după această
dată istorică: democratizarea aparatului de stat, reformele economice (E. Wagner),
mişcarea muncitorească (P. Bunta), campania de alegeri din noiembrie 1946 (P.
Bunta, G. Protopopescu, Gh. Ruja), dezvoltarea reţelei şcolare (E. Trif), adeziunea
populară la actul abdicării regelui (D. E. Goron) ca şi participarea locală la momentul naţionalizării (E. Wagner) completează în mod documentat paleta faptelor
de rezonanţă în istoria patriei şi impl1cit a Sălajului în r-edare ştiinţifică şi în
deplină consonanţă cu legitatea adevărului istoric. Cercetătorii binecunoscuţi din
literatura de profil sînt I. Ardeleanu, L. Bâthory, P. Bunta, V. T. Ciubăncan, C.
Grad, Gh. I. Ioniţă, M. Muşat, V. Puşcaş.
Istoria culturii este reprezentată de rele aproximativ GO de titluri prin domenii
variate cronologic şi diversificate tematic. Există prezentă astfel sîrguinţa faţă de
de~cifrarea circulaţiei qlrţii vechi româneşti şi străine, de istoria tiparului deopotrivă (A. Cânda, T. Furdui, V. Stan, soţii Andea), trecutul biblioteciil.or (V. Faur,
I. Oros), situaţia presei sălăjene (V. Dărăban, D. E. Goron, Gr. C. Mărcuş, S. Mîndruţ, M. Popa) despre angrenprea muzeului în peisajul ·cultural local (L. Ghergariu, V. Vetişanu, E. Wagner). Au fost cercetate de asemenea crimpeie din eve>luţia
pictUJrii autohtone şi universale (T. Alexa, P. Badiu, N. Lăptoiu, M.
Porumb) ca şi a arhitecturii zonei. Creionarea vieţii şi activităţii unor figuri ale
spiritualităţii naţionale ori locale: M. Eminescu, I. S. Bădescu, P. Dulfu, V. Goldiş,
I. Paşca completează tabloU! personalităţiJor originare d'in Ţara Silvaniei (V. Dă
răban, M. Popa, Gh. Şora, T. Tanco). Colaboratori afirmaţi în domeniul respectiv:
L. Dragoi, N. Lăptoiu, M. Porumb, A. Rus, T. Tanco, V. Vetişanu.
Contribuţiile etnografice şi folclorice înseamnă un teren de activitate extrem
de rodnic în zonă şi se bazează pe un nucleu de cercetare muzeistică în devenire
valorică apreciată (I. A. Goia), înmănunchiind astfel 35 de materiale originale• tocmai datorită demersului documentar efectuat pe teren. Date despre foldor şi folclorişti, horă, colinzi şi descîntece (I. Ciocian, H. Ciovîrnache, A. Goţia, Gh. Şi
şeşteanu) există în conexiunea sublinierii unor aspecte legate de obiceiurile juridice din Ţara Oaşului (L. Cucuiet), răspîndirea icoanelor pe sticlă şi a ornamentelor lobate (C. Grad, C. Ittu). Specialiştii etnografi au analizat arta, portul şi arhitectura populară (N. Dunăre, I. Godea, I. A. Goia, J. Negoiţă) la nivel naţional
şi local, aşezările şi construcţiile rurale de lemn .(I. Toşa), diferite meşteşuguri
casnice, tehnici tradiţionale de măsurat, sisteme de exploatare a pămintului (M.
Csiszâr), procedee şi· unelte de pescuit (I. Musca). Cercetători reprezentativi în
acest sens pot fi nominalizaţi următorii: N. Dunăre, I. A. Goia, J. Negoiţă, I. Toşa.
Un număr de 85 de note şi semnalări mai ample ori mai restrînse, cuprinse
relativ în rubrica intitulată „Varia" rekvă un amalgam de preocupări legate de
activitatea de restaurare în laboratorul muzeal (E. Stoicovici), de anumite repere
vizînd existenţa anuală a instituţiei în cauză, articole de fond şi precuvîntările
comitetului de redacţie, cercetări botanice (D. Raus, P. Georoceanu), de demografie
istorică (E. Nicorici), de sociologie (G. Em. Marica, Gh. Cordoş), de geologie şi
toponimie istorică (Al. Cristureanu, G. Vasiliu). Autori impuşi în domeniile eclectice tratate: G. Em. Marica, Gh. Cordoş, Al. Cristureanu, G. Vasiliu.

Ajungînd cu aprecierile J.a capitolul final a.J. concluziilor tindem să
credem că problema receptivităţii ştiinţifice a publicaţiei muzeale sălă
jenc îşi află răspunsul pe măsură tocmai în seria de recenzii şi semnalări
din revistele similare (Bucureşti, laşi, Cluj) care au urmărit şi discutat
critic şi elogios devenirea periodicului de specialitate în cauză. In legă
tură cu o .posibilă închistare provincială incriminată şi cu preferinţa incidentală pentru anumite teritorii de cercetalfe, considerăm că existenţa
instituţiei, a revistei şi nucleului de specialişti, cărora li se adaugă puzderia de autori-colaboratori externi sî.nt factorii oei mai în mă'Sură ca în
viitorul apropiat „carenţe;' de un asemenea gen să fie treptat diminuate
ori definitiv eliminate. Nu poate fi omis din vedere scopul iniţial al
1
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;respective, anume de a mobiliza şi potenţa valorile creatoare
locale şi externe în domeniul ~tiinţei :ilSltoriee, oa să se contribuie la descifrarea definitivă şi în amănunt ia <tiuturor aspecte'1or legate de itrecutul
Sălajului. Opiniem că din acest unghi al dezbaterii, sarcina asumată iniţial este într-un curs propice de rezolvare, conturîndu-se odată cu scurgerea anilor 'Capitole tot mai închegate din ceea ce va putea constitui
nu peste multă vreme o istorie a Ţărrii Silvaniei „prin sine însăşi",
punînd în balanţa cercetării atît fondul documentar inestimabil existent cit şi puterile creatoare de care se dispune, fără să se facă abstracţie, desigur, de aportul dezinteresat şi colegial al tuturor specialiştilor
din afară. Situaţia conluarării benefice şi de durată dintre istoricii clujeni şi cei localnici rămîne pilduitoare în acest sens. Colaborarea menţionată cu reprezentanţii altor centre de cercetare este reflectată de numărul crescut al studiilor şi articolelor ca şi de perfecţionarea calitativ[1
a materialelor publicate în vo:lume1le 1revistei „Aota Musei Porolissensis".
Probabil că se impune a fi r01Stită aici o observaţie critică cu privire la absenţa totală a unei rubrici de recenzii, însemnări sau note de lector,
dacă nu în relaţie cu cartea de istorie autohtonă ori străină, posibil
că din lipsă de spaţiu tipografic! - , atunci cu atît mai mult în acord cu
inaugurarea unei rubrici bibliografice a lucră1rilor istorice despre Sălaj,
constituindu-se astfel într-o reflectare pennanen!tă a modului în care
istoria zonei în discuţie apare în istoriografia noastră şi chiar străină (a
se vedea aici cu precădere studii şi articole externe despre Porolissum,
de exemplu!).
Avem convingerea că rîndurile de faţă se pot constitui în mod îndreptăţit într-un bilanţ pentru deceniul de existenţă al ,revistei muzeale
din Zalău, un binevenit terrmen de comparaţie pentru ierarhizarea care
va fi făcută cîndva peste ani ori decenii vizavi de istoriografia noastr[l
despre Sălaj.
STELIAN

MINDRUŢ

CONSIDERATIONS REGARDING THE HISTORIOGRAPHIC ACTIVITY
ON SALAJ COUNTY IN THE PAGES OF „ACTA MVSEI
POROLISSENSIS" (I/ 1977 - X/ 1986)
(Summary)
In the introductory part of the article, the author reviews thP main stages
of historical writing on Sălaj district between the middle of the XIX ·century and
1918. Further is underlined the contributicm of the Romanian inte:--war historiography to the integration of this district history to the whole of the national history.
.
The central paTt of the present paper contalins references to the sludies anrl
articlcs published during a decade in the pages of the yearbook, Zalău Museum.
The analysis is made by the author from the quantitative-statistic point of view.
taking into account not only the themes <lealt with but also the partidpalion of
the colaborating authors.
The end of the artiole stn„~ the contributicm of the yearbook „Acta Musei
Porolissensis" to the natiOilal hfo;toriographic scenery.
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VOLFGANG CSEREY CA BOTANIST ŞI GRADINA SA BOTANICA
DIN CRASNA

Botanica ştiinţifică a făcut primii paşi pe meleagurile transilvănene
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea. P.rintre botaniştii care au adus primele contribuţii la cunoaşterea florei transilvănene găsim pe profesorul Joseph Lerchenfeld, preotul Iosif Benko
şi medicul J ohann Christian Baumgarte.n; celui din urmă îi datorăm
pri:na sinteză asupra florei ardelene (Enumeratio stirpium Transilvaniae) apărută la Viena în 1816 1 • In ·rîndul acestor oameni de ştiinţă se
înscrie şi Volfgang Cserey junior (1773--1842) •a cărui activitate de botanist, binecunoscută şi apreciată de contemporani, este numai sumar
semnalată de li.teratura de specialitate. Articolul de faţă îşi propune o
prezentare mai amănunţită a activităţii .ştiinţifice a lui Cserey şi încearcă
a marca locul botanistului sălăjean în istoria ştiinţelor naturii
din ţara noastră.
Volfgang Cserey junior s-a născut la Viena la 28 .octombrie 1773.
Tatăl său, Volf gang Cserey senior, funcţionar de ;rang înalt al Cancelariei aulice transilvănene şi consilier intim al împărătesei Maria Terezia i-a dat o educaţie aleasă în spiri1tul iluminismului francez. Tînărul
Cserey, bun cunoscător al limbii germane, şi-a însuşit o vastă cultură
literară şi istorică, fiind apreciat de contemporani ca una dintre figurile de seamă ale vieţii culturale a timpului2. Stabilindu-se pe la 1800
la Crasna, centrul domeniului moştenit de la tatăl său, Cserey junior
pe lingă preocupările literare s-a dedicat din ce în ce mai mulit ştiinţe
lor naturii. CercetăT"ile sale de mineralogie şi botanică, legăturile sale cu
cenhele ştiinţifice din apusul Europei (Gennania, Franţa) prin care a
f ă<.'ut cunoscute bogăţiile şi particularităţile subsolului şi norei din Transilvania au avut fireasca urmare de a fi ales ca .membru al Societăţii de
botanică din Regensburg şi al Societăţii de mineralogie din Jena. Academia regală de ştiinţe din Be.rlin l-a numărat ,printre membrii săi la
fel ca şi societăţile de ştiinţele naturii din Leipzig şi Hanau~.
Urmărind evoluţia activităţii ştiinţifice a lui Cserey putem observa
că începînd cu 1805 s-a dedicat aproape exclusiv botanicii. In acest an
parcul de :lingă ieuria sa nobiliară la fost deja transformat într-o gră
dină botani'Că sistematic aranjată şi tot din anul 1805 sînt datate primele propuneri semnate de Cserey şi înaintate Senatului Academic din
Cluj în vederea propagării pe o scară dt mai largă a .cunoştinţelor botanice. In cele ce urmează vom prezenta activitatea de botanist a lui
1

2

Istoria ştiinţelor în România, IV. Biologia, Bucureşti, 1975, pp. 16-19.
P. Gyore, lfjabb Cserey Farkas (1773-1842), Nagykoros, 1944, p. 7-10,

33-39.
3

51 -

E. Gombocz, în Botanikai Kozlemenyek, 19, 1920-21, p. 6.

Acta Mvsei Poroli1sen1is -
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Cserey sub două aspecte: întemeierea şi organizarea unor grădini botanice respectiv propagarea cunoştinţelor botanice prin lucrări de specialitate.
din Crasna datează din 1779 cînd din iniţiativa lui Laului Volfgang junior au prins rădăcini primele plante si
arbori provenite din alte ţări 4 • Grădina care la început nu depăşea nivelul obiş
nuit al unui parc de castel, s-a transformat treptat într-o grădină botanică bogată şi sistematic aranjată prin grija lui Volfgang Cserey, stabilit în mod definitiv la Crasna pe la 1800.
Avînd legături strinse cu botaniştii cei mai de seamă ai epocii Cserey şi-a
îmbogăţit grădina printr-un intens schimb internaţional. In toamna anului 1807
a primit din grădina botanică de la Jena seminţele diferitelor plante exotice (213
specii). In decembrie a aceluiaşi an a sosit de la P.raga un mare număr de
plante şi seminţe, trimise de contele Canal în schimbul unor minereuri provenite
din minele transilvane. Tot în Praga a activat un alt partener de sc'himb al lui
Cserey, dr. prof. Nowodworsky.
Karl Ludwig Willdenow, renumitul botanist german şi directorul grădinii
botanice din Berlin a îmbogăţit .şi el la rîndul său grădina lui Cserey, partenerul
său de corespondenţă. In iunie 1808 a sosit la Crasna un transport considerabil
de plante tropicale dintre speciile cele mai rare expediat de Willdenow. Relaţiile
ştiinţifice fructuoase între Cserey şi Willdenow au ţinut ani de zile şi au fost
întrerupte numai de moartea celui din urmă survenită în 1812.
ln rîndul partenerilor de schimb externi ai lui Cserey se înscrie şi botanistul francez Regnault care a .completat fondul grădinii din Crasna cu plante provenite din grădina botanică de la Paris. Tot ,prin intermediul lui a ajuns Cserey
In posesia unui Xeranthemum bracteatum provenit din grădina împărătesei Josephine de la Malmaison.
Cserey avea relaţii strînse şi cu comercianţii de seminţe şi plante din Regensburg, Ulm, Viena şi Dre'Sden obţinînd prin această filieră diferite specii de
plante din America de Nord, Brazilia şi Italia de Sud5,
Nedispunind de o descriere amănunţită a grădinii botanice din Crasna sîntem nevoiţi a recurge la reconsti,tuirea ei folosind datele mărunte răsfirate în corespondenţa lui Cserey purtată cu renumitul scriitor Francisc Kazinczy. Situată
pe malul riului Crasna la capătul satului, în locul numit Hosszu (Lung) lingă drumul ce duce la Vîrşolţ grădina avea o întindere considerabilă6. Inconjurată de
gard viu grădina a adăpostit mai multe mii de specii de plante. Plantele originare din zona climatică temperată creşteau în aer liber. Cele tropicale cultivate
ln mai multe sere sub îndrumarea directă a lui Cserey au devenit adevăratele
podoabe ale grădinii. Plantele acvatice creşteau într-un lac artificial.. Dintre rarităţile grădinii Kazinczy cu ocazia vizitei sale făcute la Crasna în 1816 a notat un
arbore ornamental originar din America de Nord, Liriodendron tulipifera cu flori
splendide; Aelianthus glandulosa şi Gledicia triacanthos au stîrni1 admiraţia renumitului scriitor, la fel şi acel Platanus orientalis bătrin, în umbra căruia se afla
piatra comemorativă a baronului Nicolae Wesselenyi senior 7 • Şi-a găsit loc in gră
dină şi o specie de nalbă originară din zona Mediteranei, Kitaibelia vitifolia, descrisă şi denumită prima dată de Willdenow pe baza colecţiei botanistului
maghiar Paul Kitaibel8 •
Ca o dovadă a spiritului .său practic Cserey pe lingă plantele ornamentale
a cultivat şi numeroase plante industriale ca dudul alb (Morus alba) indispensabil
Grădina botanică
renţiu Cserey, fratele

4 Kazinczy Ferenc levelezese, ed. Văczy Janos, BudapPst, 1893, V, p. 30 (prescurtat Kazinczy).
5 Kazinczy, V. pp. 118, 232, 511. Cf. Gombocz, op. cit., p. 3 şi E. Gombocz, rl
magyar botanika tortenete, Budapest, 1936, p. 360.
6 Kazinczy, V, p. 391; VII, p. 465. Cf. M. Petri, Szilrigy varmegye monographidja, Zilah, 1901-04, III, p. 713.
7
F. kazinczy, Erdelyi levelek, Budapest, 1880, p. 58.
a E. Gombocz, op. cit., p. 270.
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paltinul (= arţarul) (Acer saccharinum) utilizabil pentru fabricasau plante medicinale ca rebarbara (Rheum barbarum).
întreţinerea şi dezvoltarea acestei grădini botanice era posibilă JiUmai prin
grija necontenită a lui Cserey şi cu considerabile sacrificii materiale. Condiţiile
naturale şi sociale nefavorabile în care Cserey şi-a desfăşurat munca deschizătoa
re de drumuri au zădărnicit deseori rezultatele eforturilor sale. Spre exemplu
grădinarul său specializat după trei ani de muncă ireproşabilă şi-a dat demisia
în toamna anului 1809 şi în timpul iernii lipsa personalului calificat a provocat
mari pagube, mai ales printre plantele tropicale cultivate în sere9. Inundaţiile
rîului Crasna în repetate rînduri au provocat pagube în partea mai joasă a gră
dinii (aprilie 1808, 19 mai 1810)10.
După reconstituirea sumară a aspectului grădinii botanice din Crasna, unică
la areea vreme în toată Transilvania, să aruncăm acum o privire şi asupra rolului
ce l-a jucat în prop,agarea cunoştinţelor botanice. Conform ideilor sale i:luministe
Cserey n-a conceput grădina sa ca un parc particular inaccesibil ochilor profani,
ci a fost gata oricînd să primească vizitatori, mai cu seamă pe cei iniţiaţi în botanică. Astfel în 1813 medicul botanist sighişorean J. Chr. Baumgarten s-a bucurat de o primire amicală la Crasna. Timp de mai multe zile a cercetat plantele
exotice şi endemice ale grădinii şi a făcut excursii în împrejurimi însoţit de
Cserey. 1In cinstea botanistului sălăjean Baumgarten a denumit o specie de arbust
descri~ prima dată de el Silene Csereii. Botanistul din Debreţin M. Fazekas, pregătind un tratat de botanică a vizitat şi el grădina din Crasna în 180611.
Fiind convins de la bun început că propagarea cunoştinţelor botanice este
cit se poate de necesară atît din punct de vedere al progresului ştiinţific cit şi în
privinţa utilităţii practice (ridicarea nivelului agriculturii), Volfgang Cserey a început organizarea şi dezvoltarea grădinii sale botanice din Crasna cu scopul de
a o folosi ca punct de sp.rijin pentru înfiinţarea altor grădini botanice publice
Planul său preferat a fost întemeierea unei grădini botanice naţionale la Cluj
care urma să devină centrul cercetărilor botanice din Transilvania. Primul memoriu în acest sens l-a înaintat Cserey Senatullui A<;iademic din Cluj în noiembrie
1805, propunînd totodată ca profesorul de medicină să ţină şi cursuri de
botanicăla. Memoriul său rămînînd fără răspuns Cserey în 1807 s-a adresat Guberniului cu propunerea :ea lingă Universitatea din Cluj să fie întemeiată o gră
dină botanică naţională. Pentru .înzestrarea grădinii a oferit plante, puieţi şi seminţe din grădina sa din Crasna ,şi s-a angajat la aranjarea sistematică a gră
dinii13. Deoarece Guberniul a depus memoriul ad acta fără a da un răspuns, Cserey în următorii ani a revenit cu ,stăruinţă asupra problemei. In 1811 a înaintat
Guberniul proiectul detailat al grădinii naţionale întitulat „Erdelyben allitand6
Botanikus Kertriil Planum" (Planul grădinii botanice ce se va înfiinţa în Transilvania)14. Peste trei ani într-o nouă ofertă adresată Guberniului s-a angajat la completarea anuală a fondului grădinii naţionale viitoare cu 100 de plante. Concomitent cu aceasta a înaintat şi Curţii din Viena fProiectul său preferat, fără a primi
un răspuns favorabi11 5• Ideea înfiinţării unei grădini botanice naţionale în Transilvania s-a dovedit a fi irealizabillă datorită lipsei posibilităţilor materiale dar şi
indiferenţei cercurilor conducătoare. Nereuşita acestui plan premergător epocii
sale nu scade însă deloc meritul rle iniţiator al lui Cscrey.
Presimţind parcă insuccesul planului grădinii naţionale, Cserey concomitent
cu acesta a propus mai multor gimnazii întemeierea unor grădini botanice mai
mici care să completeze cursurile de botanică recent începute. In vara anului 1807
patru colegii reformate au primit '()ferta generoasă a lui Cserey. Primul dintre
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Kazinczy, VII, p. 366.
10 Ibidem, V, p. 391; VII, p. 465.
11 E. Gombocz, op. cit„ p. 367, 377.
12 Kazinczy, IV, p. 409.
13 Ibidem, IV, p. 557-558; V, p. 26.
u E. Gombocz, op. cit., p. 361.
15 Kazinczy, X, p. 435.
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ele, cel din Sârospatak (Ungaria) a acceptat cu bucurie planul înfiinţării unei gră
dini botanice, dar lipsindu-le fondurile necesare !Il-a trecut la realizarea lui•1 6 •
Ideea de a întemeia o grădină botanică pe lingă colegiul reformat din Debreţin a fost formulată de Kazinczy care într-o scrisoare adresată prietenului său
Cserey (1 mai 1807) i-a cerut ajutorul. Botanistul sălăjean, gata oricînd ele a sprijini preocupările de botanică, a oferit colegiului o colecţie de plante şi seminţe cu
condiţia, ca magistratul oraşului să doneze şcolii un teren corespunzător
pentru
grădină. Acceptînd oferta generoasă, primăria oraşului a indicat un teren cu
o
întindere de 2091 stînjeni pătraţi în apropierea colegiului şi a început amenajarea lui. Văzînd semnele promiţătoare alP realizării planului, Cserey în decembriP
1807 a trimis colegiului lista plantelor ce urmau să fie expediate. Zelul magistratului din Debreţin însă s-a dovectit a fi foc de paie, amenajarea abia începută a
terenului fiind întreruptă în anul următor, probabil din considerente de ordin ma1Prial. In ianuarie 1810 botani,stul Fazekas scria .amărît lui Cserey că el a şi uitat
visul frumos al grădinii botanice din Debreţin. După multe tergiversări şi ca urmare a multiplelor eforturi depuse de diferite personalităţi, pînă la urmă în 1840
a fost întemeiată grădina botanică a colegiului din Debreţin, dată la care iniţiativa
lui Cserey s-a dat u.itării17.
Colegiul reformat din Tîrgu-Mureş, unde în 1798 profesorul Ioan Borosnyai
Lukacs a început predarea ştiinţelor naturii (zoologie şi botanică), a primit cu
bucurie propunerea lui Cserey datată în 26 .iulie 1807 de a întemeia o grădină botanică pe lingă şcoală, deoarece a simţit nevoia completării prelegerilor teoretice
cu observaţii practice. Jn toamna anului 1807 a sosit la Tîrgu-Mureş primul transport de plante, puieţi şi seminţe trimis de la Crasna, iar sub îndrumarea profesorului Borosnyai s-a început amenajarea grădinii colegiulu.i fa vederea aşezării
plantelor. In anul următor s-a construit şi o seră pentru p:Iantele tropicale, dar referitor la dezvoltarea posterioară a grădinii nu mai dispunem de date1s. Amintirile unui fost student al colegiului aşternute pe hîrtie în 1823 ne informează că
grădina botanică din Tîrgu-Mureş inu s-a bucurat de o viaţă trainicăf.
Dintre grădinile botanice iniţiate .de Cserey cea de lingă colegiul reformat
din Cluj avea o existenţă mai îndelungată. Ca ,urmare a propunerii făcute de Cserey în vara anului 1807 profesorii colegiului au indicat .un teren pentru grădină
lingă edificiul şcolii în partea estică, de-a lungul zidului de incintă a oraşului.
In anul următor Cserey a trimis la Cluj colecţia de plante şi seminţe destinată
anterior colegiului din Sârospatak. Curatorul şcolii, Volfgang Bânffi a promis că
va construi o seră şi un gard în jurul grădinii~. Inceputul .promiţător a fost urmat de o dezvoltare continuă, grădina fiind îngrijită de un specialist în persoana
studentului Gheorghe Dobai care şi-a însuşit cunoştinţele botanice necesare pe
caie autodidactă. Dobai în aprHie 1810 l-a informat pe Cserey că plantele primite·
de la Crasna s-au dezvoltat frumos atît sub cer liber cit şi în seră. ,Botanistul să
lăjean a dotat în mod continuu grădina din Cluj cu plante şi răsaduri2il.
Fiind conştient că întreţinerea grădinii cere :mari sacrificii materiale, Cserei
la data de 27 iulie 1810 a oferit un ajutor bănesc pentru lărgirea serei şi pentru
salarul personalului calificat. Totodată cu scopul de a alcătui un fond pentru gră
dină a propus o colectă pe scară largă22. Nu dispunem de date <referitoare la reuşita colectei, dar ştim ,că grădina a funcţionat bine şi în anul 1813. In vara acestui an s-a început demolarea acelei părţi a zidului vechi de incintă .ce se înălţa
16 F. Kazinczy, Magyar Pantheon, Budapest, s.a., p. 362-363;
Kazinczy, V.
pp. 243, 262.
1• J. Otvos - J. T6th, A debreceni reformcitus kollegiumi fii.veszkert tortenete
(1807-1930) în A debreceni Reformcitus Koll€gium gimnciziumcinak evkonyve az
1982/83-1983/84, iskolai evrăl, Debrecen, 1984, pp. 137-141, 147.
1s V. Kazinczy, p. 107-108, 395; J. Koncz, A Marosvciscirhelyi ev. ref. collegium tărtenete, Marosvasârhely, 1896, pp. 240-242, 731.
lS s. Fogarasi, Marosvciscirhely es Gottinga, ed. I. Juhasz, Bukarest, 1974,
p. 128.
20 V. Kazinczy, p. 243, 273.
21 Ibidem, VII, p. 410.
22 Arhiva centrală de colectare a Eparhiei Reformate Cluj, fond Consistoriul
Suprem, nr. 211/1810.
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edificiul şcoLii. Prin această lucrare suprafaţa grădinii botanice s-a extins
considerabil, fiind mărginită din.spre sud de acel zid nou construit ce există şi
astăzi2 3 • Din anii următori nu mai avem d'ate ireferitoare la grădina botanică
ai
colegiului reformat din Cluj, dar icu drept cuvînt putem afirma că prin existenţa
sa aproape de un deceniu a contribuit la propagarea cunoştinţelor botanice.
Volfgang Cserey, omu1 planurilor eşuate sau parţial realizate a servit propăşirea ştiinţelor naturii şi cu condeiul, aşternînd pe hîrtie rezultatele experimentelor şi observaţiile empiri'ce cumulate icu ocazia dezvoltării grădinii sale botanice.
Una dintre lucrările lui ştiinţifice la care ne-am referit mai înainte conţinea proiectul înfiinţării unei grădini botanice naţionale în Transilvania. Deoarece Cserey
a conceput această grădină ca bază a cursuri·lor universitare de botanică propUS<c"
tot de el, a tradus în 1811 cartea .botanistului german K. L. Willdenow întitulată
„Anleitung zum Selbst studium der Botanik" (Introducere în studierea autodidact
a botanicii) destinînd-o drept manual pentru studenţii viitorului curs2>1.
Majoritatea studiilor .sale botanice aveau ca temă prezentarea
diferitelor
plante industriale .şi medicinale ·urmată de sfaturi privind cultivarea lor. Lucrarea
Intitulată „Le irâsa azon Hazai Plântâknak, melyek a Haz tartâsâba kez mivekbe,
kereskedesbe foganatosan hasznâltathatnak" (Descrierea plantelor ce pot fi folosite
cu succes în gospodărie, industrie şi comerţ) prezintă plantele oleaginoase, cele ce
conţin coloranţi sau substanţe utidizabile în argăsire, .cu scopul enunţat de a răs
pîndi pe o scară cit mai largă cultivarea lor.
Stimulat de dorinţa de a fi de folos ţării, Oserey intre 1811-1813 a întocmit
~i a înaintat Guberniului mai multe lucrări de specialitate, în care a popularizat
cultivarea paltinudui ( = arţarului) (A cer saccharinum, sucul căruia poate fi utilizat pentru fabricarea zahărului), a dudului alb (Morus alba, indispensabil în
sericicultură) sau a rebarbarei (Rheum barbarum, plantă medicinală). Lingă ace~te·
lucrări ce aveau drep"t scop ridicarea nivelului agriculturii prin introducerea unor
culturi noi, Cserey a anexat şi seminţe sau alte materiale de reproducere. Indiferenţa cercurilor conducătoare faţă de .iniţiativele botanistului sălăjean reiese şi
din faptul că propunerile lui au rămas fără răspuns. Lucrările amintite semnate·
de Cc;erey n-au văzut Jumina tiparului, mai mult, majoritatea lor nu s-a păstrat
nici în manuscris, fiind cunoscut numai titlul şi .rezumatul lor25 • Unul dintre studiile lui Cserey, necunoscut de altfel în literatura de specialitate, întitulat „A
feher eperfa szaporitâsânak es hasznâlâsânak modja" (Modul de reproducPre ~i de
intrebuinţare al dudului alb) se găseşte astăzi in Bib1ioteca Academiei R.S.R. filiala Cluj-Napoca2s.
Jn ultimele decenii ale vieţii sale Volfgang Cserey, decepţionat de eşecurile
planurilor sale, deprimat şi de o situaţie materială din ce în ce mai precară a
abandonat activitatea ştiinţifică. Pe la 1825 s-a mutat la Viena şi acolo a încetat
din viaţă la data de 25 decembrie 184227. Capodopera vieţii saile, grădina botanică
din Crasna, ajunsă în miinile moştenitorilor nepăsători după o perioadă de declin
s-a desfiinţat. La sfîrşitul secolului trecut nici urmele ei nu s-au mai cunoscut, locuitorii comunei păstrindu-i numai amintirea28 •
Iniţiativele ştiinţifice ale lui Cserey, militant însufleţit al progresului .ştiinţelor naturii, în bună parte au rămas planuri aşternute pe hîrtie datorită condiţiilor istorice nefavorabile, iar cele realizate după o
viaţă .relativ scurtă au fost sortite declinului. Cu toate acestea opera lui

23 Ibidem, nr. 77, 147, 149/1813.
24 E. Gombocz, op. cit., (1920-21), p. 6. Prima
apărut la Berlin în 1804.
2s Ibidem.
26 Jn colecţia de manuscrise sub cota Ms C 112.
21 P. Gyore, op. cit., p. 11.
2ti P. Petri, op. cit„ III, p. 713.
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merită să fie cunoscută de istoria ştiinţelor naturii din ţara
noastră,
aidoma istoriei militare care pe lingă acţiunile generalilor reţine şi faptele ostaşilor de rînd.

GABOR SIPOS

VOLFGANG CSEREY AS A BOTANIST AND HIS BOTANICAL
GARDEN FROM CRASNA
(Summary)
Volfgang Cserey junior (1773-1842), a remarkable personality of the culture
of his time, inscribed his name in the history of natural sciences owing to his botanica! studies. About 1800 he settled down in Crasna, the center of his domain,
and here he created a beautiful botanica! garden. Having good connections with
the botanists from the Western Europe, he obtained, either by change or for money, rare p1ants from the botanica! gardens of Berlin, Paris, Dresden, Vienna and
Praguc. The plants gathered by Oserey, the number of which raised up to some
thousands, were planted .in the garden according to Linne's system. The exotic
planb, some originating so far as in Brasil, were cultivated in greenhouses.
Wishing to spread this new science on a wider scaile, the amfiteur botanist
Cserey planned the setting up of botanica! gardens near schools. So, with the
plants, originating from the rich garden from Crasna, was set up the botanica!
garden of the Reformed College from Cluj in 1807 and it stil1 existed after 1813.
Csercy made the same offers to the colleges from Ti!rgu Mureş, Debrecen and Sârospatak, but without lasting results.
Cserey's studies in the domain of botany were left in manuscript. Their majority served to present new industrial plants.
At the beginning of 19th century the botanica~ garden from Crasna, enriched
with such great enthusiasm by Cserey, became a scientifk institution, with through
its founder's ardour influenced positively the propagation of botanica1 science in
Transylvania and Hungary.
(In

t>nglezeşte

de Anna Varga)
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UN DOCUMENT DE LA ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU PRIVIND
APĂRAREA LIMBII ROMÂNE (3 NOIEMBRIE 1849)

Autorul interesantului document pe care-l publicăm în anexă este
Alexandru Sterca Şuluţiu (1794-1867), la data respectivă (3 noiembrie
1849) vica·r episcopesc la Şimleul Silvaniei; el se distinsese deja de mult
pe tărîm cultural şi politic naţional.
In timpul revoluţiei din 1848 Al. Stenca Şuluţiu trimite baronului
Wesselenyi Mikl6s, la 22 mai, una dintre cele mai complete şi mai nuanţate descrieri a marii adunări naţionale de la Blaj din 3/ 15 mai 1 , pe care
istoriografia noastră a reţinut-o ca pe una din mărtll'riile de bază ale
istoricului evenime111t, enumerînd totodată şi hotărîrile acesteia, subliniind cerinţele esenţiale ale românilor: .recunoaşterea politică deplină a
naţiunii române, asigurarea nestînjenită a foloskii limbii ei în viaţa particulară, în şcolile şi bisericile sale şi în administraţie 2 •
In cursul războiului civil încearcă să liniştească spiritele, sah-înd
ceea ce se mai putea salva; el personal a fost însă urmărit constant de
inamicii politici care l-au suspectat şi l-au şicanat pînă la sfîrşitul vieţii
sale.
Cunoscut ca părintele învăţămîntului modern din Sălaj încă din
1841, îşi consacră acest rol în sinodul din 10 ianuarie 1850, care a dus
la organizarea reală a şcolilor din Sălaj şi a deschis noua epocă de redeş
teptare naţională inaugurată de revoluţie3 •
Protocolul acestui sinod înscrie şi el, făcîndu-se parcă ecou al acestui
document, preocuparea neodihnită a lui Al. Sterca Şuluţiu pentru apăra
rea întrebuinţării şi dezvoltării limbii române. lată ce consemna acest
protocol, cît se poate de semnificativ pentru perioada imediat următoure
revoluţiei şi în care Şuluţiu ca şi Şaguna şi alţi fruntaşi ai românilor
din Transilvania încearcă să mentină vii cuceririle revolutionare. Se
vede şi din acest protocol, ca şi di~ document, că avea de luptat nu numai cu oficialităţile dar şi cu inerţia impusă românilor de vechiul regim
nobiliar, inerţie ce determina pe ro:nâni să mai folosească înd1 limba
fostelor clase dominante.
Al. Sterca Şuluţiu denunţă starea de fapt în cuvinte aspre: „Văzind
că românii şi notarii româneşti de pe sa.te, încă şi la mine, instanţiile
sale le trimit şi le soriu mai mult ungureşte decît .româneşte, ni a cuprins o durere". [ ... ] ,,Trezeşte-te, vai române, [... ] şi să ştii, şi să pricepi odată, că Naţiunea Română, fără limba maicii sale cea românească
va pieri; nu suferi pe notarii tăi, să-ţi facă ţie cererea ta în li:nbă străin:i,
1
Bib~ioteca Academiei R.S.R., Fili<:l!a Cluj-Napoc<i,, A.rhiva istori:ă, Foflcl
Wesseleny1. Corespondenţa comisarului guvernial Wesselenyi. Scrisoarea vicarului
Şuluţ a fost publicată in Torteneti Lap<>k, I, 1874, P. 379-381, iar traducerea româneascâ în Revista istorică, 1923, p. 87-91.
2
V. Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966, p. 502.
~ I. Ardeleanu, Oameni din Sălaj, Zalău, 1938, p. 93.
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ca.re nu o înţelegi, şi care nu-i a ta, nu suferi să-ţi pună în gura ta altă
limbă decît care ţi-o dă ţie maica fa, şi .acelora cari ar îndrăzni a face
aceasta, nu le da pita ta, că aceia sunt neprietenii tăi, tocmai de ar fi şi
din Neamul nostru"•.
Este exact ceea ce reflectă scrisoarea de mai jos către consilierul
Alexie Balint, căruia Al. Sterca Şuluţiu îi atrage hotărît atenţia că „naţiunea rnmână are dreptul legal de a înainta propriile sale petiţii şi plîngeri în limba română şi a pretinde răspunsul la ele tot în limba română".

Aceasta a fost de fapt atitudinea consecventă a lui Şuluţiu şi după
cînd din propriul său îndemn a organizat o administraţie roîn Sălaj, solicitînd şi promovînd introducerea limbii .române
pretutindeni pe teritoriul acelei citadele româneşti.
Chiar şi mai :tîrziu, cînd înaintează pe scara ierarhică, de\·enind cel
dintil mitropoM aJ Blajului, zelul, influenţa şi autoritatea sa le-a pus
cu fidelitate în slujba naţiunii.
Istoria păstrează cu veneraţie şi acea scrisoare din ultimul său an
de viaţă (1867) în care descriind întîlnirea cu comisa.rul Emanuil Pechy,
deşi bătrîn şi suferind, îi declairă acestuia cu mîndrie: „eu din suflet
îmi iubesc naţiunea mea, şi de aceea am apărat ori unde am putut drepturile ei naţionale, şi mă ţin obligat şi de aci înainte, pe căi legiuite,
oricînd a le .apăra, deoarece eu din naţiune sunt, şi dignitatea aceasta
înaltă bisericească numai pentru naţiunea mea o port şi o am dobîndit, şi
aşa, eu pot numai cu naţiunea mea şi trăi şi muri" 5 • Şi exact în acest
spirit a lăsat să i se sape pe mormîntul său cuvintele: „Numai moartea
mă desparte de Naţiune" 6 •
Dar să vedem cine era interlocutorul său din scrisoarea pe care o
publicăm în anexă şi care nu este altceva decît administrarea unei lecţii
severe şi binemeritate în privinţa dragostei pentru limba română aplicată consilierului Alexie Balint, cu o atitudine ambiguă atît în timpul
revoluţiei, cît şi mai tîrziu.
Identiitatea destinatarului reiese şi din caracterizarea pe care i-a fă
cut-o Iosif Sterca Şuluţiu, nepotul marelui mitropolit, exprimată tranşant pe drumul sinuos străbătut de această dovadă de credinţă naţională.
Iată ce scrie despre Alexie Balint fost şi comisar regal în Şimleu: „om
trufaş, aristocrat, închipuiit'' 7 . Este aceeaşi imagine care se desprinde din
propria sa scrisoare din Zalău, 8 octombrie 1848, cînd în calitate de vicecomite, denunţa comisarului guvernamental de la Pesta că întreag·a
comunicaţie cu Baia Mare, Cluj, Dej şi Chioar este tăiată, că „proclamaţiile care cheamă la ordine şi la linişte sînt confiscate de poporul nostru român şi toate scriptele sînt transportate la Năsăud". Pericolul a
ajuns la culme mai declară el: „Acest popor nevinovat dar agitat este
cu atît mai periculos pentru comitatul nostru cu cit oraşul Zalău este
înconjurat în general cu localităţi româneşti şi itoţi sînt înarmaţi cu puşti,
revoluţie,
mânească

4 Arhiva vicarială din Şimleul Silvaniei, doc. nr. 19 dia 16 ianuarie 1850.
Apud I. Ardeleanu, op. cit., p. 95.
~ George Bariţ şi contemporanii săi, IV, Bucureşti, 1978, p. 402.
ti I. Ardeleanu, op. cit„ p. 96-97.
7 Biblioteca Academiei R.S.R., Bucureşti, M s. rom. nr. 150158.
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lănci, coase şi furci" 8 . Cel ce se temea de minia populară, omul baronului Wesselenyi Mikl6s, reuşeşte să se strecoare necompromis faţă de
partida imperială, prin evenimentele războiului civil, pentru ca la sfîr~itul anului 1849 să-:1 găsim în funcţiia. de consilier secund al districtului
Crm:na şi comisar regesc suprem. Prezenţa lui întir-o funcţie atît de
înaltă se mai explică şi prin faptul că exis.ta la acea dată o acută necesitate de funcţionari superiori în administraţia de după 1"evoluţie, şi probabil, pentru a ocupa o astfel de funcţie, îşi aminteşte subit de originea
sa română (cel puţin aşa reiese din scrisoarea anterioară la care se ·referă
Al. Sterca Şuluţiu). Restul simţămintelor lui Balint se deduc din acelaşi răspuns al lui Al. Sterca Şuluţiu.
Copierea scrisorii a executat-o un elev lipsi.t de mijloace da·r care
stăpînea bine ambele limbi, Tomâna, şi maghiara şi care opta pentru un
ajutor de la fundaţia Şuluţiană din Blaj. Numele elevului era Cornel
Gogan ·în anul doi al şcolii comerciale din Braşov, şi transcrierea documentului a făcut-o la cererea directorului de bancă Andrei Cosma, care-l
expediază lui Iosif Sterca Şuluţiu şi care la ·rîndul său îl trimite spre
publicare din Sibiu, la 5 septembrie 1910, lui Valeriu Branişte redactorului Drapelului. Nu cunoaştem motivele pentru care acesta din urmă
nu a publicat scrisoarea vicarului, deşi Iosif Şuluţiu îi atrăgea atenţia
1r1~dactorului lugojan că: „e un cap de operă, se potriveşte de minune,
P de actualitate în zilele noastre"; deşi se poate bănui, că tocmai fiind
atît de actuală în acea vreme, nu ar fi fost pe placul cenzurii, astfel încît
respectiva scrisoare nu va mai vedea lumina tiparului, rămînînd în arhiva redactorului Drapelului.
Scrisoarea merită însă a fi adusă la lumină deoarece ea constituie
un document interesant pentru situaţia de după r~voluţie, cînd românii
,·i1utau să-şi afirme drepturile pentru care au luptat cu atîta sacrificiu.
Documentul mai este si o lectie usturătoare administrată cu tact si totodată cu înflăcărare î~altulu( funcţionar înclinat a servi tot inte'resele
\'cehii clase dominante.
Al. Sterca Şuluţiu arată o'. ;:i.r în scrisoarea sa că cei care încalcă
rlrf'pturile legale ale naţiunii române „condamnînd astfel o naţiune în1reagă la amărăciune şi nemulţumire" nu sînt ·altceva decît duşmani.
llcmarcînd totodată că unii dregători maghiari şi acum după revoluţie,
mai exerci.tau un „despotism mărunt", el îşi explica acest fapt (denotînd un bun cunoscător al psihologiei şi mentalităţilor vremii) prin aceea,
c:1 acestora le era greu să se desprindă de „obiceiurile înrădăcinate ale
lumii de altădată".
Mai presus de toate, documentul pe care-l publicăm este o emoţio
nantă dovadă a dragostei pentru limbă şi naţiune de care Al. Sterca Şu1u t.i u, după cum am văzut din cele cîteva •rînduri, a fost animat cu generozitate toată viaţa.
GELU

NEAMŢU

-

GHEORGHE IANCU

s Copie. Arh. Stat. Budapesta. Acte ministeriale şi a comitetelor de apărare.
I>. Y. Publicat: Deâk Imre, 1848. A szobodscigharc tortencte levclekben. Ahogyan 11
1,"rtarsak lcittcik, Budapesta, f. a.
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ANEXA
Magnific Dno consiliari Districtis Krasznenzis supremo comissario
Regio Alexio. Balint

Amikor becses es tisztelt lătogatăsăval engem megtisztelni kegyeskedett ugy
nyilatkozott, hogy enhozzăm olyan bizodalommal jarul mint Atyahoz: ami ketszeresen vigasztalta szenvedo lelkemet; engedje meg tehat nekem is, hogy en is ezen
oszinte nyilatkozat kovetkeztebe Melt6săgod iranyaba Atyai szabadsaggal, 6szinteseggel es bizodalommal viseltessem, es ezen bizodalmamat ezen irasom ăltal ha meg arm kepes nem vagyok, hogy szemelyesen nyilatkoztassam, - hasznalhassam.
Ha kozti.ink e bea5es viszony fenn âll, egymăs iranyaba oszintek leszi.ink az
atya es fiu kozti szovetsegbol tâvol legyen minden szineskedes es alnok politika
- ezen nyBatkozatomnak alapja egyedi.il az Atyai bizodalom leven tehat a kituzott tărgyamra is ăszinten minden mezes mazos takar6 nelkill altal is megyek.
Amidon O csaszari Felsege 1848-ba december 2-an egesz Europa szine· elejebe
bocsâtott legkegyelmesebb majusi fesztuma, ugy 1849-ben marcius 14-E!n kelt Birodalmi Alkotman-ja ăltal, a magyar nyelvnek es nemzetisegnek mas nyelvek es
nemzetisegek feletti szuprernatiojat elti:irolte a Magyar s Erdely orszâgokban săt
az egesz monarchiâba is lak6 nemzeteket egyenlă jogokkal, religiojuk, nemzetisegilk es nyelviikre nezve felruhazta es egy nemzetnek sem adott nagyobb vagy
kisebb jogokat es ezen osaszări igazsăgos es nagy adomany az O felhatalmazott
csaszari biztosai altal, plakătokban es nyomatott hirdetesekben az egesz monârchiaban minden nemzeteknek kihirdetett es tudtul adatott legtPnneszetesebben es
igazsăgosabban kovetkezik, hogy a român nemzetnek is tOrvenyes joga van maga
kerelmeit es serelrneit a maga român nemzeti nyelven beadhatni l'S a vâlasznak
reâjuk român nyelven kiadăsăt kovetelni, a csăszari tiszteknek pedig - kik nem
egyeobek mint 0 csaszări Felsege kibocsatott t6rvenyenek kăteles te:jesităi es
teljesedesbe vivo eszkozei es szel11t akaratanak organumai - ki.itelosek s tartoznak azokat bevenni es reăjuk roman nyelven vâlaszt adni - amint azt Melt6sagod is igen j61 tudja., de az ide visszazăras mellett zart plakătb61 is, meg
jobban fog meggyăzodni.
Azert bamulattal es făjdalommal kell meggyozădni.im arr61. amit soha el
nem hittem vo1na az elembe hozott valaszâb61 Melt6sâgodnak, hogy eppen
Me1t6sâgod az aki O Felsege Urunk Csaszârunk kegyelmes manifesztuma es adott
torvenyei megszegesevel, es egy egesz nemzetet t6rvenyes jogai t.'spedig legesentiasabb jogai megsertesevel es letapodâsăval meg most kr>zd<"!tben is szupremaci6t
ad a magyar nyelvnek a roman nyelv felett - me!lyel mâr nem bir es amelyet
roman nemzetiink soha elisrnerni nem !fogja; es eroszakolja a magyar nyelvet
roman ajku ernbereinkre, rnelyet a feljebb tisztelt birodalmi tărvenyek mt"'g nem
cngedhetik: bămulat mondom azert, hogy ezt Melt6sagod mint nemzetilnk tagja
rnert verebol vette eredetet s mint Kirâlyi fobiztos tette kinek nem lehet, nem
szabad a csăszâri rendszabălyokt61 es tOrvenyektol kimutatott i.\svenyrol felreterni,
făjt pedig, hogy e halalos dofes altal român nemzetiink clet kerdesebe vagy inkabb
eletjogaiba nemcsak nemzeti.ink j6 szupozitumaba, melyet en mindenkeppen kiv~nnam meger6siteni es gyarapitani alabb szălhat, de a kitfizott sz~nt celunknak,
rru.•ly kegyclmes Urunk Csaszârunk rnegtorhetetlen akaratăn es kiadott rendszabalyain alapszik, tudniillik a kiil6mboz6 nemzetek kozotti szimpatiănk kozcsend
es beke helyreâllâsănak es megalapitasânak halalos ellensege, egy egesz nernzet
keserusege beketelensegre es melt6 zugol6dăsra igen konnyen ingereltethetik es
azutân ki szamol erette? rnert causa causae eris etiam causa causati.
Hiszem en, hogy ily szomoru esetbe talaltatnek nem egy a magyar tes.tvereink koziil ki regi rnagyar szok.ăs sZP.rint, az ily jogtOres ăltal felzuditott nepiinket mint lazad6 nemzetet lefestene a Felsegnel; de gyoz&ljek meg Me-ltosăgocl, hogy
vannak mar nemzetilnkben is akik minek elotte turhetetlen keserusc'gre keriilne
a dolog, a hazai csend es kozbeke ugy Urunk es csaszarunk irant hatârtalan hivsc'gb61 s nemzetiink becsiilete szereteiebol azokait kik nemzetilnk cletjogait igy
a csasză.r szent es rnegmăsolhatatlan szavât rnegvetve megsertik, kedvezes nelkill
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mint bujt6gatokat, lâzit6kiat, a kozcsend es beke s igy O Felsege es a haza ellensegeit - mert azok kik a nemzet torvenyes jogait melyeket Felseges csâszârunk
adott letapodjak es ez âltal egy egesz nemzetet keserOsegre es zugol6dâsra ingerelnek, nem is egyebek - feljelenteni ha a visszaelesek meg nem szi.innek el sem
fogjâk mulasztani.
Ne melt6ztassek ezeket magara venni, nem oda celoziam, felilletesen mondom
csak azokra, kik n~zetiink jogait ezutan is - mert tobb hedyrol sok uj magyar
tisztviselOk ellen veszek eszre ilyen panaszt megsemisiteni es a magyar nem. zetiseget es szupremaciat roman nemzetiink es nyelviinkre er6szakolni tOrekednenek, mondom ezeket mert en is tagja leven nemzetiinknek, nemzetem jogaiba en
is megsertve erzem magamat s minthogy nemzetemet s annak becsiiletet szerett.•m
es szeretnem kell, annyival inkabb koteles vagyok orkodni, nehogy mas rossz akar6ja eletjogai lerontasaval zendOlesre ingcrelje mivel hivatalommH fogva is a
Jrozcsend es beke fenntartasara a nemzetek kozti j6 egyetertesre lekotelezve es
feleloo vagyok.
HiggyP el Melt6sagod, hogy a magyar nyelv nemzetiinkre raeroltetese b.izonyos csend es a nemzetek kozti szimpati.a megsemmisitese s celra nem vezetheto hanem ront6 es pusztit6 mert mar nemzetiinkbe is felebredt a nemzetiseg
es nyelve iranti szeretet es f.eltekenyseg es azert minei inkabb kivannak magyar
tastvereink ezutan îs nemzetiinkre raeroltetni nyelviiket s minei gyakrabban lâtni
fogjâk, hogy roman nemzeti nyelviiknek elottiik nincs tisztelete elfogadasa annal
nagyobb utalattal fognak elfordulni a magyar nyelv es nemzett61 es ez magaba
foglalja a kozcsend es beke felboanlasa merges magvait, ·erre hăt senki .se adjon
t6rvenyellenes tetteivel alkalmat es aki azt teszi nem barâtja sem csâszârjânak
sem hazajanak.
M1'1t6sâgod egy vâlaszâba menti magat, hogy a) nem tud românul olvasni
b) a felsobbseg keresere nem applacidalt roman irnokot. Mint szeretett es tisztelt Zelki fiam - engedjen - tehessek czekre reflexiokat: hogy românul olvasni
mint roman verbi:il szârmazott - ha nem sertes ezt eszibe juttatni - nagy fogyatkozâs es hiba is nemzete nyelvet annyira megvetni, hogy azon meg olvasni se
tudjon. Nemzetiinknek I~ten utan oly jovenc\i:ije van, hogy az 6 fiai, kik tole elpârtoltak es nemcsak szegyenlik, hogy roman szarmazasukat elismerjek, hanem
meg ellensegei is lettek meg diplomakkal es peneszes kutyabi:ir(i oklevelekkel fognak igyekezni bebizonyithatni nem român ~zarmazasukat.
Hogy a felsobbseg mar tobb tisztviselăje, s igy român concipistăt sem aplicidal igen helyen van de ez nem is mentseg es igy ez a nemzet joga lerontâsara
fel sem is szabadithat senkit mert minek utiurna az als6bb tisztek megvalasztâsa
Meltosagod befolyasat61 leginkâbb fi.igott, tuclva azt, hogy a nemzetisegek es nyelvek egy0n16 joggal birnak Melt6sagodnak kotelcssege vaia akkor gondoskodni, hogy
n conceptekre nezve oly egyent vălasszon Melt6sagod oldala melle, aki nemcsak
a magyar nyelvet, melynek szupremăci6ja most nincsen, hanem a român literaturat is egyforman birja s most fenn nem akadott volna s nem kenytelenitett egy
hârom milli6 szâmb61 al16 nemzetnek jogât es a csâszări torvenyeket es a vilâg
elebe bocsajtott kegyelmes manifesztumaival nepeinek adott igazsăgos szavăt es
igeretet megserteni es compromissio veszcdPlmcnek kitenni.
Ugyis meg nem keso, ha Melt6sagod akar, segithet a bajon ugy hogy mivel
Melt6săgodat amint tudom a felsobbseg felhatalmazta annyi diurnistat felvenni amennyire sziiks(•ge leend: ide rekesztPk egy lajstromot egy nagyszămu literatus român ifjak es egyenek neveivel, akikct m1nthogy mindnyajan ezek mlnd
a magyar mind a roman nyelvet birjâk, hasznăllni lehet inkabb mind a magyar
egyeneket akik csak egyedt'.il rnagyarul .tudnak es akiknel igen keves kivetellel
az „Aprobata - Compilata es Werboczy tudomanyon kiviil - melyeknek măr lejârt az idejiik - itt a Szilagyban mas szublim es alapos tudomănyt nem igen vehetni eszre - eze.kbol tessek valasztani egy part es mindjart fennakadăsa meg
fog sziinn i.
Tovâbbâ nem hagyhatom, hogy mr~lt6sagodat arra is ne figyelmcztessem mik
a districtusokban Wrtenni mondatik 6s mely icttek nepiinket ingeriiltisegre es nemely magyar tisztviselăk ellen panaszra inditjak. A român helysegekre magyar
jegyz6ket espedig meg a magyar rebel kormâny alatt torvenytelensegokert except
jegyzoket is eroltetnek a roman kozsegek alta! megvâlasztott român ajku de magyar literaturât îs is.mero jegyzoket kivetik es helyt adni nem akarnaik.
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A falusi jegyzok megvalasztăls.a oroktc5l fogva meg a revolutionaris kormăny
alatt is a kozsegek tagadhatait:dan jogahoz tartozott noha a szolg1abirak mindeg
.akkor is eri:lszakot tettek - O Csaszări Felsege bizonyosan ezen jogat6l melyet
meg egy tOrveny:telen es eri:lszakos kormâny sem tagadott meg a kozsegektol, meg
nem fosztja es amennyiben tudom nem is fosztotta meg, hogy tehetik es ,micsoda
politikaval nem mondom joggal azt a tisztviselok, hogy ezen jogat a kozsegeknek
megcsonkitsâk es elvegyek? es ezaltal keseruseget, elegiiletlenseget es zugol6dâst
ideznek.
En megvallom nem foghatom meg honnan van az, hogy nemely magyar ajku
tisztviselO most is pr6balgat egy egy kils deszpotizmust gyakorolni? meglehet a
regi vilag megrogzott szokăS1ainkb6l bajosan tudunk kivetkozni s mindig a regi
magyar vilă,gba kepzeljiik rnagunkat, amikor Kossuth megvcilt6 volt sot a vilcig
megvciltojcinăl is nagyobb becsben ăllott. B. sziiz Mârianak oh haj felborzaszto
vad kâromlas, jegyezze mi,kor minden vad volt, mi nem volt magyar szellemu,
mikor asak a magyarok istene dicsoittetett es a nepek istene vert fel lazit6 kâromlasokk.al illettetett, mikor csak a magyar volil: igazsăgos, erenyes, szep es dicso
nemzet a tobbi nemzetek horvatok, râcok, szaszok, nemetek, romanok mind tolvajok, rabl6k es verebek voltak. Hanem eltunt azon ido, hidjek el alom mar az
mint a leelt napjai az eletnek; egeszen mas uj boldogabb vilâgra jotti.ink, aho!
mar a nepek is.tene, aldassek szent neve, tilSzteltetik, aho! minden nep egy nagy
es kegyeLmes atya es csâszar alatt testverek es egyenlO jogokat âllanak Cs allani
is lrell egymâs mellett. Egbe kiaH6 bunt kovet el hăt mind az aki egy testvert
mas testver nyakăra ennek terhere felakar emelni.
A roman nemzet tagjai nem egyszer vittek el a magyar el01jâr6sag elebe a
vadat maguk ellen, melyet a magyar jegyzoje neki mondott keres helyett irt
a tarisznyăjok!ba es sokszor a j6 vâlaszt maskeppen magyarâzta meg nekik.
A român nemzet nean akar tObbe ilyesmit szcnvedni. O u•rmc~zeti jognal
fogva is tudni akarja es erteni kereseit panaszai:t es reajuk kapott vălaszait, nem
ak!ar meg csalattatni. A român nemzet Jiteraturăjât anyanyelvenek kifejteni, s.ze,]esbiteni akarja, kivânja.
A roman nemzet mindenek felett szivevel, lelkevel oleli O Felsegenek igazsagos
nagy ajandekăt es adott jogokat, melyek szerint neki nemzetisege l'S anyai nyelve
legyen es ezen o kereseit es paaiaszait tehesse es vula.szait vehessp: ne eroltessen
hat senki tărvenyellenesen es erăszakosan nyakăra magyar ajku jegyzoket kik
mint roman nemzetiink literaturâjâba tudatlan egyenek nemzeti fejliidesiinknek es
tOrvenyes nyelviink joga gyakorlatănak csak meg annyi akadulyai es k6tszfrtjei
melyekben haj6torest szenvednenek eleg drăgăbb jogaink, hogy !Phet ily roppant
karara ily indirekt uton szegeny roman nemzettinknek t6rekedni. Kiilănben i.<; a
jegyzoket a kozsegek fizetik. mas kenyerere a gazda akarata ellenere szolgat constitualni nem keptelen5eg? A mult szerencsetlen evben is a jegyz6k minei megannyi
ellensegei es ârul6i voltak a szegeny român kozscgeknek es ok maguk kenyeren
rnost is rossz akar6Lt lhizlaljâk? s a szegeny român literata Lfjusitg kănnyes szcmekkel hărtuknal s a român nemzet tort szivvel sajăt gyermek<>i megtagadasaval
cs kizarăsaval szenvedje es hizlalja mas nernzet fiait? Nem, de nem szivhasit6
fcijdalom es seb ez? ne ejtse senki ezt nemzetiink sziven, mert Pz merii ellentetbe ăll az igazsaggal a jog egyenlosegevel a kozbeke os csend helyreallâsaval
cs megalapitasâval s igy a tisztviseliik fartoz6 kătelessegiikkel is.
Orkodjek nagysăgod es ott a hol kis deszpotâk mutatkoznunak hathat6san
korlatolja a principiu obsta, vann·ak eleg szammal ifjaink a fennt mellekelt lajstrnmban is, de mellette meg âllithatunk ele akik mind a ket nyelvet romant es
magyart birvan, a falu jegyziisegre eleg kepesek C:'S român ajku helysegeink szâmăra ebbol eleg juthat sot nagy haszonnal azon kozsegekbe is hasznalhatok, aho!
a roman es magyar vegyesen laknak. Tiszta magyar helysegekbe legyen magyar,
a roman nem kivan a magyar nyakâra tollak6dni, szentnek tart.ia jogait es serthetetlen nemzetiseget, testverisegbe es bekebe kivan vele elni, csak a viszon t;rzest
keri tole, ne kivănja supremaciat gykorolni felette, ezzel elni, csak a viszon erzest
Ezt kivantam Melt6sâgodnak oszinte szivvel tudtara adni, felfedezni cs felfejteni, azert rn.ert nemcsak nemzetemet szeretem, hanem egesz hazamat is es vele
a k.ozcsendet es beket. Senkit sem .vadolok be mert remenylem, hogy majd mindnyajan jobban fogjuk magunkat feltalalni az uj vilăgba as az uj jogokkal.
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Ha Melt6sagod ellen latszatom panaszt emelni is, de az megint csak Melt6sagod elătt teszem tapetra. Melt6sâgodat Melt6sagodnak panaszolom be, tegyen
igazsagot. Ha hossz11 es ingerillt vagyok e tărgyba ezt nemzetem eletjoga megtorese, mely dragabb eletemnel sajtolta ki es bizonysaga annak mennyivel nagyobb
fokra nem viheti ezen jogsertes az ingeriiltseget masoknal es P.gesz nemzetemnel,
ha engem is anny.ira meginditott kiilomben pedig pater filium quem amat castigat. Atyanak tetsZP.t engem nevezni, atyai sziabadsâggal eltem, de amikor atyai
jogot gyakorolok egyszersrnind keblem is tele atyai indulattal es fia iranti szel!"etettel es igy kivanok maradni is. Sterka Sulutz Sandor s. k.
Szilagy Somly6, 1849 22 Okt6ber/3 November

Traauceret:

Măritului Consilier al doilea al districtului
Crasna Comisarului regesc suprem Alexe Balint

Cu ocazia preţioasei şi stimatei vizite cu care dumneavoastră aţi binevoit să
mă onoraţi, aţi declarat că vă .apropiaţi de mine ca de un părinte ceea ce mi-a
mîngîiat în deosebită măsură sufletul îndurerat; permiteţi-mi deci şi mie, ca în
urma acestei declairaţii sincere să mă port şi eu faţă de înălţimea voastră cu libertate, sinceritate şi încredere părintească, şi această lncredere a mea s-o exprim
prin această scrisoare, în caz că n-o voi putea face perisonal.
Dacă intre noi există această relaţie preţioasă şi vom fi sinceri unul faţă de
altul atunci din această alianţă dintre tată şi fiu să lipsească orice prefecătorie şi
politică perfidă şi pe baza încrederii mele părinteşti, trec deci direct, sincer şi fără
linguşeală

la subiectul meu propus.
Cînd maiestatea sa imperială prin preamilostivul său manifest din mai, Jansat în faţa întregii Europe la 2 decembrie 1848 precum şi prin Constituţia imperială
dată în 14 martie 1849 a desfiinţat supremaţia limbii mai;dhiare şi a naţiunii maghiare2 asupra altor limbi şi naţiuni şi a acordat drepturi eiale cu privire la religie, naţiune şi limbă tuturor naţiunilor din Ungaria şi Ardeal, ba chiar din toată
monarhia şi nu a acordat nici uneia dintre naţiuni drepturi mai mici sau mai mari,
acest dar imperial drept şi măreţ a fost anunţat şi adus la cunoştinţa tuturor
naţiunilor din întreaga monarhie prin afişe şi publicaţii tipărite de către comisarii
săi imperiali împuterniciţi. Rezultă deci 1n mod firesc şi drept de aici că şi naţiunea română are dreptul legal de a înainta propriile sale petiţii şi plîngeri în
limba română şi a pretinde răspun°sul la ele tot ln limba română.
Deci, dregătorii imperiali - care au menirea să îndeplinească şi să desăvir
şească legile elaborate de maiestatea sa şi sint organele sfintei sale voinţe sint
obligaţi să le accepte şi să răspundă la ele tot în limba română ceea ce ştiţi
bine şi dumneavoastră mărite domn şi vă puteţi convinge şi mai bine din afişul
anexat aici în speranţa retrimiterii.
De aceea, din răspunsul excelenţei voastre înaintat mie, trebuie să mă conving. cu uimire şi durere că înălţimea voastră lnsăşi este acela, care prin lncăl
carea manifestului preamilostiv şi a legilor elaborate de maiestatea sa împăratul
nostru şi prin jignkea şi strivirea drepturilor le~e şi încă celle mai esenţiale
ale unei intreg'i naţiuni, acordaţi chiar acum la început supremaţia limbii maghiare
asupra limbii .române - supremaţie, pe care ea n-o mai posedă şi pe care naţiunea noastră română n-o va recunoaşte niciodată; şi impuneţi românilor folosirea
limbii maghiare ceea ce nu este îngăduit in sensul legilor imperiale susamintite.
Sînt uimit, spun, pentru că !nălţimea voastră, ca membru al naţiunii noastre,
<:ăci sînteţi singe din sîngele nostru, şi ca suprem comisar .regal nu aveţi dreptul
de a vă abate din calea prevăzută de regulamentele şi de legile imperiale. Imi
Traducerea documentului a fost făcută de Bodor Marghioala, c&reia îi mullumim •i pe această cale.
Supremalie introdusă de dieta de la Bra_tislava pentru Ungaria şi de dieta din iunie 1848 de la
Cluj pentru Transilvania.
1

1
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pare rău că prin această lovitură mortală dată problemei vitale· sau mai bine zis
dreptului vital al naţiuhii noastre române, ea pe deoparte va .pierde în situaţia
ei favorabilă - ;ie care eu aş vrea s-o consolidez şi s-o îmbogăţesc - iar pe de
altă parte nu ne vom putea atinge scopul nostru propus, care se bazează pe voinţa
neclintită a milostivului nostru domn şi împărat şi pe regulamentele elaborate de
maiestatea sa, căci devenind duşman al simpatiei noastre faţă de celelalte naţiuni ~i al restabilirii şi consolidării liniştii publice şi a:l păcii, puteţi aţiţa 1la nemulţumire firească o întreagă naţiune necăjită, şi atunci, cine va răspunde? căci causa
cause eris etiam causa causati.
Eu cred că în această situaţie tristă s-ar găsi p:intre fraţii noştri unguri unii
care conform vechiului obicei maghiar ar denunţa maiestăţii sale această naţiune
revoltată din cauza neluării în seamă a drepturilor, ca pe o naţiune rebelă.
Dar fiţi convins înălţimea voastră, că există deja şi în sinul naţiunii noa'il:·e
acei care fără să aştepte ca lucrurile să ajungă într-o •stare insuportabil de amarii,
din fidelitate m'măq,rinită faţă de liniştea şi pacea publică din ţară şi faţă de domnul şi împăratul nostru, precum şi din dragoste faţă de onoarea naţiunii noastre
ii vor denunţa fără părtinire ca pe instigatori şi răzvrătitori pe cei ce jignesc
dre;iturile vitale ale naţiunii noastre, desconsiderind astfel cuvintele sfinte şi irevocabile ale împăratului şi fiind totodată duşmanii liniştii publice, a păcii şi astfrl
a maiestăţii sale şi a patriei - căci cei care încalcă drepturile legale ale naţiunii,
acordate de maiestatea sa împăratul, condamni·nd astfel o naţiune întreagă la amf1răciune ş}nemulţumire, nici nu sint altceva decît duşmani.
Vă fog să nu luaţi aceste cuvinte asupra dumneavoastră că n-am avut această
intenţie; prin cele spuse, m-am referit in special la aceia, care vor jigni şi de
acum înainte drepturile naţiunii române; căci observ in mai multe locuri tendinţa
de a anula asemenea plingeri ivite împotriva unor noi dregători maghiari, precum
şi tendinţa de a impune naţiunii şi limbii noastre române naţiunea şi suprem:tţia
maghiară. Spun toate acestea, că şi eu, ca român, mă simt jignit în drepturile naţiunii mele; şi intrucît îmi iubesc şi trebuie să~mi iubesc naţia şi onoarea ei, sint
obligat de a ·supraveghea ca nu cumva vreun rău voitor s-o instige la răzvrătire
atacindu-i drepturile; sint obligat cu atît mai mult, cu cit datorită funcţiei mele
sint îndatorat şi responsabil pentru menţinerea liniştii publice şi a păcii şi pentru făurirea bunei înţelegeri între naţiuni.
Credeţi-mă înălţimea voastră, că impunerea forţată a limbii maghiare asupra
naţiunii române nimiceşte într-un fel liniştea şi simpatia dintre naţiuni şi nu este
un lucru de dorit ci doar destrămător şi nimicitor, întrucit şi in rindurile poporului nostru s-a trezit dragostea şi grija faţă de propria naţiune şi ilimbă şi de a<'eea
cu cit Vor dori mai mult fraţii noştri maghiari să impună limba lor naţiunii noastre şi cu cit vor vedea mai mult românii că limba lor nu e stimată de maghiari,
cu atît mai multă ură îşi vor întoarce spatele către limba şi naţiunea maghiară; şi
aceasta poartă în ea sîmbu!"ii otrăvirii ai de-strămării liniştii publice şi ai păcii.
Deci nimeni să nu dea prilej unei asemenea situaţii prin faptele lui ilegale căci
cine o va face nu este prieten nici al împăratului nici al patriei.
!nălţimea voastră, într-un răspuns vă scuzaţi că: a) nu ştiţi să citiţi româneşte, şi că b) la cererea autorităţilor n-aţi angajat secretar român. Ca iubitul şi
stimatul meu fiu din Zelk permiteţi-mi să reflectez asupra acestora: este mare
defect şi păcat, ca dumneavoastră, român nă·scut din singe românesc - dacă nu
vă jignesc prin aducerea aminte să dispreţuiţi limba naţiunii dumneavoastră
în aşa fel, să nu 1tiţi nici măcar să citiţi. Naţiunea noastr:ă din mila lui Dumnezeu are aşa un viitor încît fiilor săi, care s-au înstrăinat de ea, nu numai că le
este ruşine să-şi recunoască originea lor românească, dar au devenit şi duşmanii
naţiunii şi se vo:- strădui să-şi dovedească originea neromână prin diplome din piele
mucegăită de ciine.
·
Că autorităţile nu mai angajează dregători, şi astfel nici secretari români este
de înţeles, dar nu poate fi o scuză şi astfel nu poate să permită nimănui s-o folosească la distrugerea drepturilor naţiunii. Astfel, luind in considerare, că alegerea
dregătorilor inferiori depinde mai cu seamă de influenţa înălţimii voastre şi ştiind
că naţiunile şi limbile au drepturi egale, aţi fi avut obligaţia de a vă angaja ca
-secretar un om, care să posede nu numai limba maghiară - care acum nu are
supremaţie dar să posede la fel de bine şi literatura română. In acest caz n-aţi
fi ajuns în situaţia de a jigni şi de a expune pericolului de a compromite drep0
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turile unei naţiuni care numără 3 milioane, la fel nici legile imperiale, şi nici cuvintele drepte ale împăratului adresate popoarelor lui prin pr,!;!amilostivul lui manifest lansat în faţa întregii lumi. Dar încă nu este Urziu, mai puteţi ameliora
aeeastă situaţie, Precum ştiu autorităţile superioare au lmputeroicit pe ~nălţimea
voastră să angajaţi atîţia diurnişti de ciţi aveţi nevoie; anexez aici lista. unui număr
mare de tineri români, de care - întrucit cunosc la fel de bine ambele limbi vă puteţi folosi mai bine, decît de acei maghiari, care ştiu doar ungureşte, şi care,
cu foarte puţine excepţii aici în Sălaj - altă ştiinţă de bază şi serioasă, decit
Aprobata Compilata şi Verboczy - căreia i-a trecut vremea - nu ştiu. Dintre ei
alegeţi-vă cîţiva şi nu veţi mai avea probleme.
Pe urmă nu pot să nu vă atrag atenţia asupra unor fapte despre care se spune
că s-au întîmplat în districte, fapte, care au instigat poporul nostru şi l-au aţiţat
im;Jotriva unor dregători maghiari. In localităţile române sint impuşi cu forţa
notari maghiari şi încă din aceia, care au fost cunoscuţi prin ilegalităţile lor încă
pe vremea guvernului ungar rebel. Iar pe notarii români - care însă cunosc şi
literatura maghiară - îi tnlătură şi îi dau afară. Dintotdeauna, chiar şi pe vremea
guvernului revoluţionar, alegea notarilor a fost dreptul incontestabil al comunelor,
deşi juzii nobiliari au căutat şi atunci ·Să-l violeze. Majestatea sa împăratul nu va
răpi şi precum ştiu nici nu a răpit comunelor acest drept, care nu a fost
răpit pînă acum de nici un guvern ilegal şi violent.
Cum, cu ce politică, nu spun cu ce drept, îşi permit dregătorii să ştirbească
şi să smulgă acest drept al comunelor, provocînd astfel amărăciune şi nemulţu
mire. Recunosc, nu înţeleg cum pot să încerce şi acum unii dregători maghiari
să exercite un despotism mărunt? E foarte probabil, că e greu să ne desprindem
de obiceiurile înrădăcinate ale lumii de altădată şi ne închipuim că ne aflăm şi
acuma tn acea lume maghiară de odinioară cînd Kossuth a fo$t mîntuitarul, ba
s-a bucurat de o .stimă mai mare decit mîntuitorul lumii, O, sfintă Marie - ce
blasfemie r€voltătoare. Cînd a fost considerat barbar tot ce n-a fost de origine
maghiară; cînd a fost slăvit doar dumnezeul ungurilor iar dumnezeul popoarelor
:a fost blasfemiat într-un mod revoltător; cînd doar naţiunea maghiară a fost
dreaptă, virtuoasă armonioasă şi glorioasă, iar restul naţiunilor: croaţii, ·sirbii,
saşii, nemţii şi românii au fost cu toţii hoţi, tîlhari şi călăi.
Dar credeţi-mă, vremurile acelea au trecut, au rămas doar un vis ca zilele
trăite dintr-o viaţă. Am intrat într-o lume cu totul nouă şi mai fericită, în care
este deja stimat dumnezeul popoarelor - binecuvîntat să fie numele său sfînt; lume
nouă, în care toate popoarele stau alături ca fraţii cu drepturi egale sub acelaşi
împărat m81re şi milostiv. Deci comit un păcat ·strigător la ceruri toţi aceia care
ar încerca să acorde prioritate unui frate in detrimentul celuilalt.
Membrii naţiunii române de nenumărate ori au înaintat instanţelor maghiare
acuzaţii împotriva propriilor lor persoane, pe care notarul lor maghiar le-a aşter
nut pe hîrtie, ·substituind prin aceasta cererea cu care s-au înfăţişat la el şi de
multe ori le-a răstălmăcit răspunsul corect.
Naţiunea română nu mai vrea să îndure asemenea manifestări. ln sensul
dre;Jtului ei natural vrea să-şi înţeleagă şi să-şi priceapă petiţiile şi plîngerile
la fel şi răspunsurile primite la ele şi nu mai vrea să fie înşelată. Naţiunea română
vrea şi doreşte ·Să dezvolte şi să îmbogăţească literatura propriei sale limbi
materne.
Poporul român îmbrăţişează din toată inima şi tot sufletul marele dar justificat al maiestăţii sale şi drepturile primite prin care i se recunosc naţionalita
tea şi limba maternă în care el să-şi scrie petiţiile şi plîngerile şi in care să primească răspunsul la ele; deci să nu-i impună nimeni ilegal şi forţat notari ma_ghiari, care ca neştiutori ai iliteraturii naţionale române ar constitui numai o piedi:::ă, o stincă în dezvoltarea naţiunii noastre şi în exercitarea legală a limbii
noastre şi în urma cărora ar suferi un eşec drepturile noastre cele mai scumpe căci
~i pe această cale indirectă se pot provoca prejudicii însemnate sărmanf'i noastrp naţiuni române. De altfel nota:ii slnt plătiţi de către comune, şi atunci nu
(~ste oare o absurditate dl' a angaja slujitorii plătiţi de alţii şi împotriva voinţei
gazdei? Şi în nefericitul an care a tre:::ut notarii au fost duşmanii şi trădătorii săr
manelor comune româneşti şi acuma tot nle s{1 îngraşe pe banii 1lor proprii pe rău
-voitor;. Pe cînd si1rmanul tineret studios român aşteaptă cu ochi înlăcrimaţi, naţiunea română să ·su;:iorte cu inima zdrobită îndepărtarea şi renegarea propriilor
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săi fii şi să întreţină şi să îngraşe fiii altor naţiuni? Nu este oare aceasta o durere
şi o rană sufletească? Să nu rănească nimeni inima naţiunii noastre căci se află
'.in contradicţie cu dreptatea, cu egalitatea ln drepturi, cu restabilirea şi consolidarea păcii publice şi a liniştii şi astfel şi cu obligaţiile dregătorilor.
!nălţimea voastră să fie vigilentă şi acolo unde s-ar manifesta despoţii mă
runţi să-i lngrădească ln mod eficient principium obstat. Tabelul sus anexat conţine numele a destui tineri de-ai noştri, şi pe l'.in·gă ei se mai găsesc şi alţii, care
posedind ambele limbi româna şi maghiara, sînt destul de capabili de a îndeplini
funcţia de notar al satului şi din ei s-ar putea a-sigura notari pentru satele noastre româneşti, ba ar ,putea fi folosiţi cu mare folos şi in satele mixte, unde românii şi maghiarii trăiesc alături. In localităţile pur maghiare să fie notari maghiari,
românul nu vrea să se aşeze pe spinarea ungurului, ii consideră sfinte drepturile
şi naţionalitatea intangibilă; doreşte să trăiască fn frăţie şi pace, dar cere ca
acest ·sentiment să fie reciproc, nu vrea ca ea (naţiunea maghiară) să exercite
supremaţie asupra lui căci aceasta numai il irită.
Am dorit să vă dezvălui toate acestea şi să le aduc la cunoştinţa înălţimii
voastre cu inima sin::eră ,căci îmi iubesc nu numai naţiunea, dar şi întreaga mea
patrie şi lmpreună cu ea şi liniştea publică şi pacea. Nu vreau să acuz pe nimeni,
căci sper ca în lumea nouă şi cu noile drepturi ne vom găsi cu toţii locul.
Chiar dacă în aparenţă reiese că m-am plins împotriva înă!lţimii voastre dar o fac
numai în prezenţa voastră. Inaintez plingerea înălţimii voastre împotriva înălţimii
voastre; faceţi dreptate. Dacă am lungit prea mult acest subiect şi sînt aprins,
se datoreşte faptului că m-a revoltat ştirbirea dreptului vital al naţiunii mele, ce
îmi este mai scumpă decit propria mea viaţă, fapt care constituie încă o dovadă
că încălcarea dTeptului poate ridica nemulţumirea altora şi a întregii mele naţiuni
la culme, dacă ş_i pe mine m-a mişcat atit de mult, de altfel ,pater filium quem
amat castigat8'. M-aţi numit părinte, m-am folosit de dreptul părintesc dar cînd
exercit acest drept şi inima mea este plină de bunăvoinţă părintească şi de dragoste faţă de fiul meu şi doresc să rămîn şi în continuare cu acest sentiment.

Alexandru Sterca
Şimleul

Şuluţiu m.p.
SiJvaniei 22 octombrie/3 noiembrie 1849

EINE URKUNDE VON ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU HINSICHTLICH DER
VERTEIDIGUNG DER RUMANISCHEN SPRACHE (3. NOVEMBER 1849)

(Zusammenfassung)
Die Urkunde stammt vom Vikar Alexandru Sterca Şuluţiu aus Şimleu! Silvaniei, ist an den Rat Afexie Bailint, der rumănischer Abstammung ist, gerichtet
und bietet ein aufschluBreiches Bild der Epoche nach der Revolution.
Die Rttmănen versuchten auf alle Wege, Ihre Rechte, filr die sie kămpften,
zu behaupten. Şuluiţius Brief ist auch filr d\!iS Erkenntnis der Mentalităt der Menschen aus jener Epoche interessant und beweist, daB einige ungarische Beamten
auch nach der Revolution einen „kleinen Despotismus" ausilbten, weil es ihnPn nach Şuil.uţius Meinung - schwer fiel, sich von den „tief verwuTZelten Gewohnheiten der vergangenen Zeit" loszu!Osen.
Durch die Veroffentlichung dieser Urkunde tritt der erhabene Patriotismus
von Alexandru Sterca Şuluţiu einmal mehr mit Nachdruck ans Tageslicht.

1

To.Iii co.re-fi

iubeşte

fiul li •i dojeneete.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DR. TEODOR MIHALI. (I) REPERE PRIVIND OBIRŞIA
ŞI INCEPUTURILE AFIRMARII (1855-1890)

Intre cei care au luptat pentru libertatea şi reîntregirea României
în hotarele străvechi, se reliefează cu strălucire figura dr. Teodor Mihali,
eminent patriot şi om politic, cel despre care, - încă în viaţă fiind - ,
se menţiona: „a fost viaţa întreagă român devotat cauzei naţionale ... un
important factor al vieţii publice şi culturale româneşti" 1 , precum şi
„simbol viu al jertfei şi iubirii de neam ... simbol al suferinţei şi luptei
pentru dreptate şi libertate . . . neînfricat luptător pentru cauza naţio
nală, cu aureolă de erou şi martir" 2 . Cu îndreptăţit temei afirma în 1919
Iuliu Maniu, un remarcabil fiu al Sălajului: „regretatul nostru Badea
Gheorghe Pop de Băseşti, ducîndu-se dintre noi, lui Mihali, - sfătuito
rul şi ajutoruil ,lui Badea Gheorghe - , i-a revenit preşedinţia Sfatului Naţional. Sacrificiile lui Mihali pentru cauza neamului nu se pot descrie.
El a fost şi este o pildă a generaţiilor viitoare. El nu e numai preşedintele
Partidului Naţional, ci şi slujbaşul onorific care a ştiut să se jertfească
pentru neamul său" 3 . Din paginile celui dintîi manual de „Istoria Românilor", realizat de către Nicolae Iorga în acelaşi an 1919, tineretul şcolar
învăţa despre figura lui Teodor Mihali că a fost „preşedinte al Partidului
Naţional Român ... distins prin prudenţa şi măsura sa" 4 • Intr-un portret
apărut în „Neamul Românesc" din anul menţionat mai sus, acelaşi autor
scria despre Teodor Mihali că este „unul dintre cei mai adevăraţi OAMENI BUNI ŞI BATRINI ... e înţeleptul care mult timp a stat în fruntea partidului românesc de peste munţi ... că nu se poate spune îndeajuns cit prestigiu a dat luptei româneşti ... solidaritatea anonală, cuviinţa
în forma aşternută pe neclintite convingeri, încrederea în neapăratul
succes al oricărei silinţe oneste" 5 • Ştefan Cicio Pop, organizator principal
al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia şi semnatarul „Rezoluţiunii"
acesteia, afirma în 1934, la trecerea în eternitate a celui care a fost ultimul în viaţă dintre temerarii memorandişti, că: „Moartea lui Teodor
Mihali închide una dintre cele mai glorioase pagini ale luptei noastre din
trecutul apropiat, Mihali pleacă din această lume consacrat ca erou al
neamului său"s.
1 Luceafărul, nr. 4, 15 febr. 1905, p. 97-98; Idem, nr. 11-12, 15 dec. 1906, p.
240-241; D. Birăuţiu, Dr. Teodor Mihali, în Cum am luptat. Alegerile din anul 1905,
Budapesta, 1905, p. 22-23.
i Buletinul oficial al municipiului Cluj, nr. 11, 16 iunie 1931: dedicat omagierii
lui T. Mihali.
3 V. Bianu, Insemnări din războiul Ramâniei Mari, Cluj, 1926, p. 244-246.
4 N. Iorga, Istoria românilor pentru clasele a IV-a şi a VIII-a secundară, Bucureşti, 1919, P. 407.
~ N. Iorga, în Neamul Românesc, nr. 25, 1919; Idem, in Dreptatea, nr. 11,
IO /23 martie 1919, p. 1.
6 Patria, nr. din 19 ianuarie 1931.
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Despre Teodor Mihali se scrie astăzi ca despre una dintre „personapolitice proeminente", unul dintre „principalii promotori ai luptei pentru emanciparea socială şi naţională" 7 , afirmîndu-se în mod pertinent că „Teodor Mihali şi-a cîştigat loc sigur în galeria de eroi ai neamului, care ... prin întreaga lor viaţă şi activitate s-au identificat cu lupta
poporului român pentru libertate naţională şi unirea Transilvaniei cu
România" 8 , iar „vrednicia lor ... nici o moarte din lume n-o poate veşteji
pînă într-atîta încît, realm1mte - , să fie dată uitării" 9 •
Substratul preţuirii şi aureolei de „martir şi erou", trebuie căutat,
în primul rînd, în obîrşia acestuia în rîndul poporului trudit şi obidit
pentru emanciparea căruia a militat, cu neînfricare, în credinţa nestră
mutată în cauza neamului său, căruia i s-a sacrificat întru totul, pînă la
realizarea idealului multisecular în anul 1918.
lităţile

Din menţiunile cuprinse în cîteva ·succinte portrete biograficet 0 , dar mai ales
din confesiunile lui T. Mihali făcute fiului unui nepot de frate, pe nume Todorel11,
cunoaştem data naşterii: 15 martie 1855 12, casa şi numele părinţilor săi, Gheorghe
şi l\•laria Mihali1 3, sau Mihai, mai pe româneştett, din satul Prislop1 5, aflat în districtul românesc al „Cetăţii de Piatră" (Chioar), cuprins actualmente în extremitatea sud-vesti:::ă a judeţului Maramureşt6, la numai 5 km. de satul Mesteacăn, pe
l•OsPaua naţională Dej-Baia Mare şi la 8 km. de gara Răstoci, judeţul Sălaj.
Teodor Mihali a avut un singur frate mai mare, pe nume Onucu. Dacă in
Jamilie ar fi fost mai mulţi copii, atunci n-ar fi exi·stat posibilitatea ca vreunul
,Jintre aceştia să fie dat mai departe la şcoală. Fratele amintit mai sus, rămas în
sat la gospodăria părintească a avut patru copii. Doi dintre aceştia, cei mai mici
.au murit în primul război mondial. Despre al treilea, ştim că se numea Gheorghe,
precum bunicul său, iar acesta la rîndul său a avut patru copii. Cel mai mic dintre
ei rămîne orfan de tată :::înd avea doar cinci luni de zilet 7 , fiind dus mai tîrziu la
Dej şi înfiat de către dr. Teodor Mihali, fratele bunicului său. Ceilalţi copii din
familia Mihali din Pri·slop nu s-au ridicat peste condiţia ţăranului de rînd. Cu
; M. Popa, în Acta MP, 4, 1980, p. 568.
8 T. Căpîlneanu, în Almanah Tribuna 1979, Cluj-Napoca, 1979, p. 155.
9 M. Stoian, Procesul unui proces, Bucureşti, 1978, P. 73-74.
1 C. Diaconovich, în Enciclopedia Română, III, Sibiu 190~, p. 276; vezi în Luceafărul, nr. 4, 15 febr. 1905, p. 971; Idem, nr. 11-12, 15 dec. 1906, p. 240-241;
D. Birăuţiu, op. cit., p. 22-25; vezi în Enciclopedia română Minerva, Cluj, 1929,
p. 678; T. Căpîlneanu, op. cit., p. 155-156; S. Neagoe Marea Unire a românilor în
izvoare narative, Bucureşti, 1984, p. 61-62.
11 Amintirile respective au fost transmise autorului iprin scrisoarea din 27 martie 1978, intermediar fiind col. (rez.) Vasile Petruţiu.
12 C. Diaconovi:::h, op. cit., p. 276; O. Birăuţiu, op. cit., p. 22.
13 vezi Todorel Mihali, scrisoare din 27 martie 1978, Dumbrăveni, p. 1.
1• V. Ştefănescu-Drăgăneşti, în Steaua, nr. 10, oct. 1987, p. 49.
1" T. Mihali declara la procesul Memorandului din luna mai 1894: „M-am
niiscut la Prislop, judeţul Satu Mare. Notez că deoarece numele acestei comune a
fost schimbat de trei ori, nu mai ştiu, propriamente, cum se chiamă ungureşte",
în I. P. Papp, Proeesul Memorandului românilor din Transilvania, II, Cluj, 1934,
p. 39; C. Martinovi:::i, C. Istrati, în Dicţionarul Transilvaniei ... Cluj, 1921, p. 200:
~atul Prislop avea 183 de case, 690 de locuitori şi un hotar de 4253 de iugăre.
16
C. Diaconovich, op. cit., p. 810; A. Moldovan, în Rev. Arh., nr. 2, 1971, P.
287-299; V. Hossu, în ActaMP, 8, 1984, p. 257-264; S. Şainelic, M. Şainelic Zona
etnografică Chioar, Bucureşti, 1986.
17 Todorel Mihali, op. cit., p. 1.
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toate acestea, există afirmaţia 1 8 după care familia Mihali din Prislop ar fi fost
înrudită cu cunos:::utele familii Mihali dei Apşa din Maramureş19 şi Mihali de
Husmezeu (Vallea Lungă), comuna Zalha, judeţul Să.laj2°, din rîndul cărora s-au
ridicat oameni de cultură şi militanţi patrioţi de recunoscută valoare. Nu am descoperit încă mărturii documentare suficiente pentru confirmarea acestei înrudiri.
Rădăcinile prin care Teodor Mihali a asimilat seva dezvoltării şi afirmării
sale încep cu impresiile şi amintirile copilăriei din Prislopul pitoresc, în cadrul
cărora se împletesc într-un singur mănunchi umilinţele şi demnitatea sufletească
a ţăranului apăsat de rînduia1a nedreaptă, sărăcia şi împtlarea. Un loc însemnat
reprezenta în sufletul tînărului Teodor Mihali, frumuseţea vestimentaţiei specifice
satului natal, în care şi astăzi .se mai păstrează gubele de lină, sumanele, căputurile
(vestoanele) şi cioarecii (pantalonii) de pănură albă sau sură, laibărul (vesta)
negru, cămăşile şi izmenele albe (din opt sau zece „laţi" de pînză), căciulile şi clopurile (pălării) de paie cu cucuruzul (şnurul) împletit în şapte, cu obada (borul)
lată şi calotă înaltă, înălţime care, în trecut, constituia un „semn al poziţiei sociale
a chiorenilor, acela de oameni liberi"2 1. Copilăria lui T. Mihali a fost marcată de
obiceiurile ciclice şi datinile legate de cicluil vieţii, de farmecul poveştilor
populare, de povestirile despre unele întîmplări reale petrecute în timpul revoluţiei de la 1848, atunci cînd chiorenii s-au ridicat la luptă pentru libertate naţională
~i dreptate socială:!:!. Năzbîtiile lui Păcală, isprăvile lui Gruia lui Novac şi mai ales
cele ale legendarului haiduc Pintea Viteazul 23 , - de care sînt legate unele tapo1s Alexandru Mihali din De.i. str. Cîmpului, născut în anul 1882, afirma în
că este originar din familia Mihali de Husmezeu (Valea Lungă, corn. Zalha, jud.
Sălaj), din ca.re s-au ridicat mulţi frunta'ii români. După cele cunoscute din bătrîni,
familia lor îşi avea obîrşia în Maramureş, de unde a emigrat în jurul anului 1700.
In tinereţea sa, dr. Teodor Mihali l-a sprijinit să ajungă casier şi contabil la filiala
Ileanda a băncii „Someşana·' clin Dej şi l-a tratat întotdeauna ca pe un veritabil
1971

nepot.
10 Mihăleştii de Ap5a, tkspre care G. Bariţiu scria că „au ştiut să fie buni
români, apărători imparţiali şi valoroşi totodată ai intereselor naţiunii române".
Dintre aceştia s-au ridicat dr. Ioan Mihali, cunoscutul autor al „Diplomelor maramureşene", Victor Mihali arhiepiscop şi mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş, iar din
18% membru de onoare al Academiei Române; Petru Mihali, preşedintele „Asociaţiei pentru cultura poporului român din Maramureş".
2o Mihăileştii de Husmezu (Valea Lungă) sînt urmaşii unor familii de nobili
maramureşeni, emigraţi înainte de 1700 în comitatul Solnocul Interior. Dintre aceitia
mai cunoscuţi au rămas: Grigore Mihali (1803-1872), cu studii la Strîmba (Sălaj),
Dej, Cluj, Tirgu Mureş, Blaj, Viena; ajunge profesor la Blaj, apoi la Z•latna, după
care e numit protopop la Bist.ra, şi, ulterior canonic şi rector al Seminarului teologic din Blaj unde activează „sub semnul demnităţii şi neştirbitei iubiri de neam".
Dovadă in acest .sens o constituie colaborarea şi corespondenţa bogată cu G. Bariţiu, ca şi contribuţia la redactarea şi prezentarea „Pronunciamentului" din mai 18G8;
Simion Mihali Mihăilescu (1825-1891), fratele mai mic cu 22 de ani, crescut de Gr.
Mihali. A ajuns profesor de ştiinţe·]e :naturii la liceul din Blaj. Aici va iniţia o adevărată mişcare cultural-ştiinţifi~ă românească, va organiza „Muzeul natural, matematic şi cultural" prin care se impune ca „precursor al muzeografiei româneşti"
(V. Netea). Dintre cărţile publicate la Blaj amintim: „Geografia universală" (în 1853,
dupit Bungen), „Istoria naturală" (prima în română, în 1854) şi „Geogr.afia Ardeal ului" (1857). Prestigiul ştiinţific atins de S. Mihali a determinat ca în 1857 să fie
primit în Societatea naturaliş:ilor germani, însă, tot atunci, să fie nevoit a trece Carpaţii, la Craiova, unde a continuat să activeze ca profesor, publicind cărţi, militînd
pentru cauza naţională, pentru legăturile strînse dintre naţiunile gintei latine, întreţinind relaţii apropiate cu G. Bariţiu )i cei de acasă.
2 1 S. Şainelic, M. Şainelic, op. cit.
2"l G.
Bari ţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, II, Sibiu, 1890, p. 566-367;
B. Mihoc, în ActaMP, 4, 1980, p. 501-513; V. Hossu, în ActaMP, 2, 1978, p. Hi5-175;
A. Vaida, în Pentru socialism, nr. 7075, 7077, 7078, iulie 1978; A. Vaida, în Marmaţia, in, 1978, p. 107-126;
23
E. Lazăr-Dejeanul în Făclia, 25 sept. l!J71, p. 2.
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nime precum „Dealul Toporului" şi „Bliduţu Pintii", din hotarul Prislopului2 4, prezentate în mai toate şezătorile satului, nu puteau rămine fără urmări în conştiinţa sa.
Teodor Mihali îşi face şcoala primară în cătunul inve:"inat, Boiul Mic sau
Boiuţ, cum era denumit 25 . Felul în care termină aceşti primi ani de învăţătură este
tipic pentru condiţiile aprofundării ştiinţei de carte la vremea respectivă, cind,
cu greu se găsea cite un dascăl pentru copii din două, trei ·sau mai multe sate
româneşti, care închiriau pentru şcoală cite o încăpere, avînd pămînt pe jos în loc
de duşumea şi cu o băşică de porc sau piele de oaie, în loc de sticlă in geam26 •
„Din spusele <linsului", - îmi scria Todorel Mihali despre unchiul său - , „i-a
fost greu mersul la şcoală, fiindcă trebuia să meargă patru-cinci kilometri peste
c!mp, şi cînd era vremea umedă se uda la obiele, în opinci. Acasă da:ă venea
nu avea condiţii de a învăţa, ca.sa părintească, din bătrîni învelită cu paie, avind
o .singură cameră, în care stăteau cu toţii"27 • După ce termină şcoala primară, îşi
contillluă Todorel Mihali şirul amintirilor, „lnvăţătorul ii spune tatălui său să dea
copilul la şcoală mai de parte, să se facă das:ăl, că are cap bun. Moşul Gheorghe
ît ascultă sfatul şi-l duce la gtimnaziul din Baia Mare"28. Ca în majoritatea gimnaziilor din Transilvania vremii, aflată în cadrele Ungariei dualiste, predarea se
făcea în limba satului, neştiută de tînărul Teodor Mihali. după cum nu era înţe
leasă nici de colegul sălăjean Petru Dulfu din Tohat şi nici de ceilalţi fii de ţărani
şi de intelectuali din satele populate de români, privaţi astfel de posibilitatea de a
urma şcoli superioare in limba maternă 29 . Nepotul dinspre unchi îşi aminteşte
în continuare: „aida (la Baia Mare), a fost greu şi pentru moşuJ (străbunicul)
Gheorghe, că îl întreţinea (pe fiul său Teodor) de acasă, cu mîncare la desagi, pe
care i-o ducea pe jos vreo 15 kilometrii. peste deal. lmi spunea unchiul (Teodor
Mihali) că mai primea de la gazdă cite o mîncare că-i păştea vaca după ce venea de la şcoală: la păşune cu vaca îşi făcea lecţiile. In felul acest.a şi-a făcut
gimnaziul la Baia Mare 30. „Enciclopedia Română", redact.ată de C. Diaconovici
preciza că T. Mihali ar fi urmat un număr de şase clase la gimnaziul maghiar
din Baia Marest.
Prinzînd gust pentru învăţătură, T. Mihali nu s-a mulţumit să devină numai da·scăl, aşa cum1 îl îndrumase primul său învăţător. A insistat să urmeze
cursurile unor şcoli superioare32. Ca urmare, la fel ca şi Petre Dulfu şi alţi colegi
băimăreni, va urma clasele a VII-a şi a VIII-a la liceul romano-catolic (piarist)
din Cluj 33 , unde, va fi supus din nou încercărilor de deznaţionalizare:V.. Pe lingă
aceasta, aşa cum povesteşte Todorel Mihali: „Pentru moşul Gheorghe rra
tot mai greu cu ambiţia şi dragostea de învăţătură a lui Teodor, fiind<'ă
trebuia să facă drumul pînă la Cluj, pe jos din Prislop, ca să-i ducă mîncare în
dt-sagi, căci linia ferată nu era încă infiinţată35. Tot pe jos cu cărţile şi cu
merindea în spate, ori cu vreo căruţă, tînărul şcolar făcea drumul de 140 km.,
dintre Prislop şi Cluj. Greutăţile acestea însă mai mult l-au călit şi indîrjit. El
a înţeles greutăţiJJ.e la care erau supuşi părinţii săi prin susţinerea sa la şC'oală.
S-a ocupat mai intens de învăţătură şi în scurtă vreme s-a afirmat şi la Cluj drept
un elev eminent. „După un an de şcoală la Cluj", - narează acelaşi Todorel Mihali - , ,.este recomandat de un profesor la un mag.nat ungur ca să-i mediteze
copilul. Aici, în casa magnatului, a scăpat de mizeria care o indura; totod.ată
24 Idem, în Făclia, nr. 833ti, 1 sept. 1973, p. 2.
2'1 Todorel Mihali, op. cit„ p. 1.
:!8 N. Albu, Istaria învăţămîntului românesc din Transilvania, I, Cluj, 1944,
p. 208-209, 246-247; T. Herman, Monografi.a istorică a protopopiatului ortodox român al Dejului, Dej, 1926, p. 90.
27 Todorel Mihali, op. cit„ p. 1.
2s Idem, p. 2.
29 T, Căpilneanu, op. cit„ p. 155-156.
30 Todorel Mihali, op. cit„ p. 2.
31 C. Dia::onovich, op. cit., p. 276.
32 Todorel Mihali, op. cit., p. 2.
33 C. Diaconovich, op. cit„ p. 276.
M T. Căpf1neanu, op. cit„ p. 155-156.
~ Todorel Mihali, op. cit., p. 2: menţionăm că linia ferată Dej-Apahida a fost
inaugurată în anul 1881, iar cea dintre Dej-Jibou ln 1890.
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a scăpat de drumul lung şi moşul Gheorghe, fiindcă, pe Ungă cazarea şi mlncarea ce o primea, mai avea şi cite un rînd de haine. Pe măsură ce înainta în
şcoală, a început să se descurce mai uşor, meditînd şi alţi băieţi, de la care mai
venea un ban. In felul acesta a procedat pînă şi-a luat doctoratul. Singur s-a ridicat, cu a lui putere, acolo unde a ajuns"~ 6 •
Intr-adevă,r, luîndu-şi examenul de maturitate în 187637, sub imboldul gindului de a se dedica unei cariere care să ofere un cîmp mai larg luptei pentru
apărarea naţiunii române nedreptăţite din Transilvania, trecînd peste voinţa pă
.rinţilor săi, T. Mihali se va înscrie la Facultatea de ştiinţe juridice din cadrul
Universităţii clujene. Cursurile acesteia le va termina în 188038 , intreţinîndu-se în
continuare din ceea ce agonisea prin meditarea unor odrasle ale aristocraţiei
locale. In aceleaşi condiţii se va pregăti, pină în 1883 cind, la Cluj, va fi promovat „doctor juris"39 şi pînă în 1884, cînd, la T'"irgu Mureş, îşi va depune cenzura
de avocat 40 •
Anii\ de ·studii care au contribuit la formarea lui T. Mihali ca jurist, au
marcat şi perioada în care, tînărul descins dm Ţara Chioarului, se formează ca
militant politic, intransigent pentru cauza românească transilvană. Contrar tendinţelor oficiale de deznaţionalizare cu orice preţ, prin gimnaziu, liceu .şi universitate, stimUllate din 1879 de legea Trefort"H conştiinţa lui T. Mihali a beneficiat
de influenţa covîrşitoare a stării generale de efervescenţă pe care o trăia Clujul
şi întreaga Transilvanie in perioada Războiului pentru Independenţa României,
din anii 1877-1878, cînd victoria obţinută asupra otomanilor •edeşteaptă mîndria
naţională şi încrederea românilor de pretutindeni 42.
Documentele v.remii şi cercetarea istorică în legătură cu această perioadă
faptul ::ă, în acţiunile de sprijinire a României, alături de Comitetul
Femeilor Române din Cluj (preşedintă Maria• Iliescu) şi de flruntaşii locali ai
Partidului Naţional Român şi ai „Astrei", un rol important l-au avut studenţii
din generaţia lui T. Mihali, care, cu toate obstrucţiile autoritiăţilor,l au donat
„o însemnată sumă de bani" şi au contribuit la ,colectarea de medicamente, bandaje, îmbrăcăminte şi hrană 4 3.
Vatra în <"are s-a modelat şi dillit T. Mihali, ca şi întregul tineret român din
Clujul anilor 1872-1884, a fost în primul rînd societatea de 1lectură a studenţilor,
cunoscută sub numele de „Iulia"", înfiinţată şi condusă de cărturarul Grigore Silaşi, cel dintii profesor de limba şi literatura română la Universitatea din Cluj•S.
Emblc·ma societăţii era formată dintr-o panglică trk~oloră, iar scopul! nedeclarat
al acesteia era: „nu numai de a se ·cultiv\a membrii ei pe sine, a deştepta şi nutri
simţul naţional nu numai în inimile membrilor ei, ci a-şi întinde razele încălzi
toare, după putinţă, peste întreg publicul românesc din Cluj şi din împrejurimi" 46.
Manifestările culturale din cadrul societăţii al cărei membru era şi T. Mihali,
a\leau un pronunţat mesaj patriotic. In şezătoriJe ţinute aici s-au citit pentru
prima oară unele dintre creaţUle poetice ce urmau să fie publicate, precum a fost
cazul poeziei „Cununi de :lauri", închinată eroilor independenţei României, de către
reliefează

36

Ibidem.

37 C. Diaconovich, op. cit., p. 276.
38

Jbidem.
Ibidem.
r.o Ibidem.
3

"

41
Şt. Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, I, Bucureşti, 1983, p. 242,
224; M. Muşat, I. Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti,
1983, p. :H7.
4
~ Şt. Pas::u, op. cit„ p. 194-202; Gh. I. Bodea, L. Fodor, L. Vajda, Cluj, pagini
de istorie revoluţionară, Cluj, 1971, p. 108-109.
43 Şt. Pascu, op. cit„ p. 194-202; Gh. I. Bodea, L. Fodor, L. Vajda, op. cit.,
p. 108-109.
4
; E. Glodariu, N. Cordoş, în ActaMN, 10, 1973, p. 396; E. Glodariu, în ActaMN, 5,
HJGB, µ. 231-240 Gh. I. Bodea ... op. cit„ p. 102.
,,.. I. Lupaş, Profesorul Grigorie Silaşi, o victimă a intoleranţei ungureşti, în
Comemorarea prof. dr. Grigorie Silaşi, Cluj, 1937, p. 5-10.
46
Gh. I. Bodea ... op. cit., p. 102.
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Petre Dulfu, sau a.l celei intitulate „EcouJ. patriei", în care autorul, maramureşeanul
Mihali, evoca ecoul 1războiUl.ui din 1877--\1878 47 • La adunările mai mari, ţinu'te la
Casina română sau în sala Redutei şi la care, pe lingă studenţi participau intelectuali şi meşteşugari din Cluj, după cuvintările unui G. Silaşi, Aurel Isac sau
alţi fruntaşi ai vieţii publice locale, au fost prezentate deseori spectacole literarmuzicale sau dramatice, ce conţineau poezii şi cîntece precum „Armata Română", „Steaua României", „Ginta latină" ori piese de teatJru ca „La România libed1
şi independentă" de P. Dulfu 48 •
Biblioteca societăţii „Iulia", avînd la dispoziţie o .sală de lectură cu un fond
valoros de carte 'ii de publicaţii49, .reprezenta un ciştig deosebit pentru T. Mihali
ca şi pentru toţi ceilalţi tineri români aflaţi în Clujul ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea. Acesta era locul unde -studenţii veneau în contact permanent cu
membrii „Reuniunii sodalilor români" din localitate, care, de asemenea, se folos<?au de biblioteca soC"ietăţii pentru sporirea cunoştinţelor:; 0 • Mai mult: începînd
cu anul 1877, societatea „Iulia" edita o foaie literară în manuscris, intitulată „Diorile", sub conducerea lui Petre Dulfu 511 , colegul cu care T. Mihali venise de la
gimnaziul din Baia Mare. De altfel, am'indoi deţineau funcţii de conducere în
cadrul .societăţii amintite: P. Dulfu a fost vreme îndelungată secretarul ei 5~, iar
T. Mihali a fost. din anul 1879 vicepreşedintele acesteia 5a. Avîndu-se în vedere
rolul îndeplinit de T. Mihali in conceperea şi realizarea unor manifestări culturaleducativc ale societăţii respective, putem intui şi recreiona în parte, felul lui de
a gîndi, a simţi şi a acţiona, fiindcă, toate acestea pot fi bănuite şi în acţiunile
societăţii „Iulia", între care şi aceea pentru crearea unui fond financiar menit
a sta la baza ridicării unor 'iCOli româneşti în Chioar sau Sălaj 51 •
După felul în care T. Mihali s-a impus peste ani ca om de legătură intre
românii dintr-o parte şi alta a Carpaţilor, cit şi intre români .5i celel•alte naţio
nalităţi asuprite din Ungaria dualistă, înclinăm să credem că acesta se afla printre animatorii legăturilor realizate de tineretul român studios din Cluj cu societăţile studenţeşti româneşti din a'lte oraşe: „România Jună" Viena, „Petru Maior' - Budapesta, „Arboroasa" - Cernăuţi55 , „Românismul" - Graz, „Alexi-Şin
6
caiana" - Gherla, „Inocenţiu Micu" - Bfaj:; . Se ·cunoaşte astfel că, în 1880, de
exemplu, lui Ciprian Porumbescu i se soJ.icită noi piese corale pentru şezătorille
culturale din cadrU!l societăţii de lectură clujene57 •
Putem aprecia, prin urmare, că societatea „Iulia" a constituit pentru T. Mihali
şi generaţia de elevi şi studenţi .români din Cluj o adevărată şcoală a luptei pentru triumful cauzei naţionale. Mulţi dintre membrii acestei sociC'tăţi s-au afirmat
în anii ce au urmat printre animatorii principali ai unor activităţi de importanţă
covirşitoare pentru românii din Transilvania58 , aşa cum au fost, de pildă, mişca
rea memorandistă dintre anii 1892-1894 sau pregătirea Marii Uniri a Transilvaniei
cu România.
Activitatea depusă pe tărîmul obştei şi a culturii naţionale a determinat ca
T. Mihali, încă student fiind, să se bucure de aprecierea conducătorilor politici şi
spirituali ai comunităţii româneşti clujene, iar ca urmare, în 1880, - după cum îşi
va aminti într-un interviu din 1930 - , va fi primit ca membru al Partidului Naţional Român din Transilvania39 . Intre diriguitorii de vază ai activităţii naţionale ro11
•

Şt.

48

Ibidem.
Idem, p. 92-95, 104.

r,9
50
01

r:r.

Pascu, op. cit., p. 197-198.

E. Glodariu, N. Cordoş, op. cit., p. 396.
Gh. I. Bodea ... op. cit., p. 10-1.
52
Idem, p. 102.
03
Amicul famiiei, nr. 11, l /13 iunie 1879, p. 108.
5
4 I. Lupaş, op. cit., p. 8.
50
Şt. Pascu, op. cit., p. 183-185, 197-198.
5
6 Idem, p. 183-185.
07
Gh. I. Bodea ... op. cit., p. 104.
58
Idem, p. 102-10-1.
9
"
Patria, XII, nr. 124, 9 iunie 1930, vezi „Amintirea a: tor vremi: de vorbă cu
Teorlor Mihali".
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mâneşti din Cluj se numărau Alexandru Lazăr,. Grigore Silaşi, Grigore Chifa, Victor

Rusu, Gavrilă Popu, Vasile Roşescu, Lazăr Baldi, Iuliu Coroiami, Aurel ISac, Vasile
Ladislau Pop, Ladi·slau Vaida şi Alexandru Bohăţiel, care desfăşurau şi o intensă
activitate publi::isticăs0 . Despre modul in care se derula activitatea politică a românilor· din zonă, căreia i s-a dedicat cu entuziasmul specific vîrstei şi T. Mihali, aflăm
amănunte interesante într-o scrisoarea adresată de Gr. Silaşi unui prieten din
Bucureşti, în decembrie 1880: „Lupta noastră e mută, fără zgomot, subterană, ea
focul munţilor vulcanici ... avem însă un aliat prea puternic:· justiţia cauzei noastre şi pînă cînd dreptatea n-a dispărut cu totul de pe pămint ni::i noi nu ne dăm" 6 1.
In continuare, emitentuJl rî.ndurilor de mai sus mai preciza că „pentru .afacerile
publice, politice, fireşte că nu ne-am lăsat fără un club al alegătorilor români din
acest comitat, care e cel puţin unul din cele mai de frunte cluburi ;româneşti din
Transilvania" 62. Despre acest club românesc din Cluj se afkmă că ar fi fost situat
in imobilul cu nr. 31 de pe actuala .stradă Dr. Petru ~roza, unde exista biroul avocatului Aurel Jsacs3.
După ucenicia făcută la Cluj, în această bătălie pentru împlinirea idealului
naţional şi în .acelaşi timp cu pregăti.rea profesională strălucit încheiată, dr. T. Mihali se stabileşte definitiv, la începutul anului 1884, ca avocat în oraşul Dej 61, cent.fu
de reşedinţă al ::.-omitatului Solnoc-Dăbîca, cu suprafaţa de 5149 km2, incluzind 320
de loca:ităţi şi 237134 de locuitori, dintre ciare peste 180 OOO (780/o) erau români65,
conform statisticilor maghiare. La Dej îşi avea reşedinţa autoritatea eomitatensă,
cu 184 funcţionari de stat, dintre care abia 10 erau români 66 , în fruntea acestora
aflîndu-se „fiş.pani" (comiţi supremi ori prefecţi), unii de tristă amintire, cum a fost,
intre 1875-1890, de exemplu, baronul Deszo Banffy 67 , supranumit pe drept cuvînt
„paşa de la Dăbîca"ti 8 • In 1896, D. Bânffy susţinea că „în Transilvania nu există
români. ln Transilvania există populaţia de rasă română, ceea ::e este cu totul diferit"ij9, iar în 1906 opinia că .,fără şovinism nu se poate realiza nimic" ~i că „interesele Ungariei cer ridiciarea ei pe extremele cele mai ridicate a'.e şovinismului" 70 .
Devenind prim ministru între anii 1895-1899, D. Bânffy se află intre autorii legilor privind maghiarizarea numelor de familie şi de localităţi72 cit şi a unor mă
suri de interzicere a utilizării limbii materne în şcoală, nu numai în cadrul lecţiilor ci şi în timpul pauzelor73.
Jn acest context politi:: local, T. Mihali nu a renunţat la linia de conduită
propusă, anume să fie un intelectual militant pentru interesele naţiunii. In scurtă
vreme a ajuns apreciat şi în relaţii strînse cu fruntaşii mişcării naţionale din zonă,
intre ca:-e se numărau Gabriel Man, Augustin M.unteanu, Petre Mure90n-Sireganul,
M. Bohăţiel, dr. A. Cheresteşiu, P. Anca, Nicolae Ioan şi Emil Fekete-Negruţiu, Ion
WPle, Ion Georgiu, Gavril Tripon, I. R. Cherech~, I. Poruţiu, Alexiu Hossu, V. Pop.
Dionisie Vaida etc.
Conştient de faptul că lu;:Yta pentru apărarea şi împlinirea idealului naţional
cere sacrificii şi diferite posibilităţi economice şi financiare, la începutul anu[ui 1884
se căsătoreşte cu Viorica Vaida, :provenită din una dintre cele mai puternice familii
Gh. I. Bodea, op. cit. p. 106, 108.
Idem, p. 109.
r,~ Ibidem.
r, 3 Idem, p. 109-110.
"'' Enciclopedia română Minerva, p. 678.
ij> C. Diaconovich, op. cit., p. 985.
66 A. Deac, Mişcarea muncitorească din Transilvania 1890-1895, Bucureşti,
1962, p. !15-56.
7
i;
J. Kiidar, Szolnok-Doboka vdrmegye monogrdphiâja, VII, Dej, 1905, p. 204.
8
r, Din istoria Transiivaniei, II, Bucureşti, 1963, p. 289; Al. Vaida-Voevod, Vorb;:eq în şedinţa de la 5 iunie 1906, în Cuvîntările deputaţilor noştri rostite în Casa
Ţaru, Buda;:iesta, 1906, p. 107-108.
69
M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 375.
10
Idem, p. 376.
71
I. C. Drăgan, Noi tracii, Craiova, 1976, p. 33; M. Păcurariu, Politica statul11i
unuar în pC'rioada dualismului. 1867-1918, Sibiu, 1986, p. 41-4-1.
ijJ
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româneşti din Transilvania'"· Aceasta era fiica cunoscutului proprietar şi milita.nt
patriot Dionisie Vaida'5, soră cu Ion76 şi Alexandru Vaida-Voevod77 , şi ln acelaşi
timp fiica adoptivă a lui Andrei Frâncu,, jude la Tabla Regească din Tîrgu Mureş
şi apoi preşedinte la Curtea Regială de Casaţie din Budapesta7B. In tot cursul vieţii,
Viorica Vaida a fost pentru T. Mihali un model de soţie devotată şi un sprijin s.tatornic în acţiunile purtate în calitate de militant pentru libertate socială şi naţională79.

Ajungind ln trelaţii de rudenie şi protejat fiind de către două dintre cele mai
puternice familii româneşti din Transilvania sfirşitului de veac XIX, proaspătul
doctor tn drept Teodor Mihali atinge o nouă poziţie materială şi socială, ajungînd
proprieta•rul unei importante averi la Chizenieo, arpoi la Viile Dejului, unde, prin
anii 1929-1930, îşi va construi „o căsuţă unde să se odihnească la bătrîneţe după
atîtea hărţuieli"BI. In s::urtă vreme, T. Mihali a reuşit astfel să-şi consolideze poziţia
profesională şi economică, iar in 1890, după mai multe obstrucţii din partea autori12 M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit„ p. 375; M. Muşat, 1867-1918. Dualismul,
austro-ungar, o nefastă experienţă a trecutului, în Jocul periculos al falsificării istoriei, BUcureşti, 1986, p. 119-121; M. Păcurariu op. cit„ p. 38--40; L. Botezan, N.
Cordo'i, în AIJA, 14, 1971, p. 173-193.
13 V. Branişte, De la Bla; la Alba IuLia, Timişoara, 1980, p. 391; E. Glodariu,
în AMN, IX, 1972, p. 277.
74 S. Retegan, Dieta românească a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1979, p. 30-31;

vezi

Luceafărul,

nr. 11-12, 15 dec. 1906, p. 242-243.
Dionisie Vaida, proprietar in Olpret (Bobîlna) şi Dej, om de cultură şi militant pentr.u drepturile românilor din Transilvania, membru al Comitetului Executiv
al P.N. Român, sprijinitor neobosit al acţiunii memorandiste, preşedintele unor jurii
şi comisii de onoare, constituite pentru a reface unitatea de acţiune între grupările
din carul P.N.R. după pro::esul Memorandului. Tatăl lui Ion şi Al. Vaida Voievod şi
socrul lui dr. T. Mihali.
7 s Ion Vaida-Voevod, jurist, poliglot (absolvent al Academiei de limbi o:-ientale din Viena), poet şi publicist militant pentru drepturile românilor transilvani
(semna cu pseudonimul „Reculus" şi „Iancu Miloman Bonţanu"). A activat în cadrul
societăţii „România Jună" şi a „Astrei", întreţinînd legături cu mulţi dintre fruntaşii politici de peste Carpaţi. Deşi boala nemiloasă a surzeniei îl izoleaz<l de timpuriu de lume, conduce într-o vreme barourile avocaţiale din Cluj şi Dej, colaborînd cu materiale din domeniul dreptUJlui internaţional la volumele I-II din „Enciclopedia Română", apărute la Sibiu în 1898 şi 1900 sub coordonarea lui C. Diaconovich.
11 Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), medic şi cunoscut om politic militant pentru afirmarea şi libertatea românilor din Transilvania, preşedintele societăţii „România Jună" a studenţi'lor români de la Viena apoi membru al P.N. Român,
şi, din 1906 şi pînă ÎP 1918, deputat in parlamentul de la Budapesta unde, la 18 octombrie 1918 va rosti D ~claraţia de autodeterminare a românilor transilvani. In noiembrie 1918 va fi ales membru al Consiliului Naţional Român Central, iar apoi şef
al Resortului pentru afaceri externe al Consiliului Dirigent, ministru, prim ministru
şi preşedinte al parlamentului ţării. A fost ~onducătorul delegaţiei române, o bucată de vreme, la Conferinţa de pace de la Paris în 1919 şi 1920.
' 8 Andrei Frâncu (1837-1907), n.ăscut ~i înmormîntat la Buzaş (corn. Rus, jud.
Sălaj). După terminarea studiilor juridice la Academia de drept din Cluj în 1862,
e
numit notar, iar în 1872 jude de tribunal. Din 1879 jude la Curtea de apel clin
Tîrgu Mureş., iar după anul 1900 este jude şi preşedinte la Curia regală din Budapesta. Pe lingă aceste demnităţi înfl].te, din 1881, a fost ales membru al societăţii
„Carpaţi", menită a sprijini moral şi material pe românii din Transilvania. In 1887
îşi donează averea şi înfiinţează la Blaj fundaţia ::u acelaşi nume, în scopul ajutorării cu burse a unor tineri studioşi. Un frate, pe nume Ludovi:: Frâncu, domiciliat
în Buzaş, a fost mereu alături de T. Mihali în acţiunea memorandistă, în manifestă
rile de solidaritate cu Vasile Lucaciu şi în campaniile electorale.
79 Todorel Mihali, op. cit„ p. 5.
15

80
81

Ibidem.
Idem, p. 6.
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tăţilor~2. reu1eşte să fondeze la Dej una dintre importantele institute de credit. şi
economii din Transilvania, anume banca românească „Someşana" 83 , cu o contribuţie
ulterioară remarcabil~i la dezvoltarea economică, culturală şi politică a populaţiei
autohtone majorit<1re din ţinuturile someşene 81 • Sedi~l instituţiei amintite, al cărei
.director va fi ;vn•me îndelungată, se afla în casa lui T. Mihali, situată atun::=i la răs
pintia străzilor Banffy ~i Poştei 115 , şi astăzi a străzilor l Mai şi Miircea cel Bătrln,
la nr. 2 (actualul local al Policlinicii C.F.R.).

Activitatea obştească, politică şi culturală desfăşurată de către T.
Mihali ca „membru al naţiunii" 86 a făcut din casa acestuia şi banca „Someşana" un veritabil centru al vieţii economice şi spirituale a românilor
de la confluenţa Someşurilor. Ca urmare a acestui fapt, după stabilirea
sa la Dej, T. Mihali va fi desemnat să participe la toate conferinţele Partidului Naţional Român, iar în 1890 va fi ales membru al Comitetului Executiv87. Astfel, după ce a ajuns pe calea afirmării profesionale şi economice, copilul de ţăran din Prislopul Chioarului, dr. T. Mihali ascede pe
drumul impunerii sale în plan politic; la numai 35 de ani înregimentîndu-se printre fruntaşii de seamă ai naţiunii române transilvane. A
făcut pasul decisiv spre acele momente în care va fi în fruntea opoziţiei
parlamentare a naţionalităţilor din Ungarie dualistă 8 B, ridicate la unison
împotriva politicii nedrepte de deznaţionalizare: T. Mihali a ajuns astfel
în prima linie a bătăliei pentru dobîndirea :triumfului deplin, itrăit şi materializat, mai tîrziu, în actul pecetluit la Alba Iulia în anuJ. 1918.
EMIL LAZAR

DR. TEODOR MIHALI. DE L'ORIGINE JUSQU'A L'AFIRMATION
DE SA PERSONALITE. 1855-1890

(Resume)
L'auteur traite, cl'un part, !'origine du remarquable patriote et homme politique, le dr. Teodor Mihali, et de l'autre, .sa lutte acharnee et son ascension de la
con<lition de l'enfant de paysan (de !la 1111aisonnette couverte de paille de Prislop,
a celle d'ecolier experte en rlangues etrangeres et ă celle d'etudiant qui pour vivre
dornait des leQons dans Ies fami'l!ies aristocratiques) jusqu'au doctorat es droit
t•t la prise d'une ::=harge d'avocat a Dej. On y traite la comprehension, des son premier age, des conditions humiliantes dans lesquelles vivaient le peuple roumain
dans la Hongrie du „Ausgleich", la resistance contre Ies tentatives de denationalisation auxquelles il etait soumis, l'apprentissage de la lutte nationale et sociale fait
â Cluj en tant que jeune membre du Parti Nationale Rouma'in, et en tjant que
vice-president de la societe „Iulia".
Ii a compris que pour le triomphe de son ideal de liberte, unite et prosperite
nationale, il faut avoir ă sa disposition des possibilites de sacrifice material et
souvent de hautes dignites sociales. Par sa tenacite exemplaire ii a reussi a gagner
ces ;POsitions. II n'avait ,pas encore 35 ans lorsque, par mariagc, ii est devenu le prop1 ietaire d'une belle fortune, et, â partir de 1890, le fondateur et le directeur <le l'inDin istoria Transilvaniei ... op. cit., p. 213-215.
C. Diaconovich, op. cit., p. 276.
,
G. Mânzat, Monografia oraşului Dej, Bistriţa, 1926, p. 294; S. Cioranu, Rolul
bancilor româ~eşti din Ardeal în pregătirea Unirii, Braşov, 1944, p. 31.
t» J. Kadar, op. cit„ III, 1900, p. 203; Todorel Mihali, op. cit„ p. 6.
s& I. P. Papp, op. cit., II, p. 109 .
87
•
• ~rif?u1'!1, nr.
235, 16/28 ocl. 1890; S. Neagoe, op. cit„ p. Gl; V. Branişte,
Amzntzrz din mchisoare, Bucureşti, 1972, p. 180; I. P. Papp, op. cit„ p. 109.
"" Şt. Pascu, op. cit„ p. 197-198.; M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 375.
82
3
8

8
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stitut roumain de credit et d'epargne „Some.şana", ainsi que membre dans la Comite Exe::utif du P. N. Roumain. 11 etait entre parmi Ies principaux dirigeants de la
nation roumaine et îl avait realise la base d'ou ii arriverait plus tard â la tete de
ll'opposition parlamentaire des nationaJ.ites tle Hongrie dualiste, qui s'est souleve
contre l'action de denatiorialisation foricee. Le couronnement de sa ~utte sera l'Union
l'annee de 1918.

Fig. 1. Dr. TEODOR MIHALI, in primele decenii de
activitate parlamentară

Fig. 2. Casa T. MIHALI din Dej (astăzi
clinidi C.F.R.)
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IOAN MANCO DIN FILDU, JNVAŢĂTOR ŞI LUPTĂTOR PENTRU
CAUZA ROMĂNILOR DIN AUSTRO-UNGARIA

Intelectualii români sălăjeni de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea şi-au adus o însemnată contribuţie în domeniul pregătirii generaţiilor tinere pentru viaţă, pentru apărarea şi dezvoltarea limbii şi culturii naţionale. Printre ei, la loc de cinste, se situează
Ioan Mango, care a militat pentru progresul şcolilor româneşti din zona
Huedinului, fiind permanent animat de dorinţa înfăptuirii idealurilor de
libertate socială şi naţională.
S-a născut în 1876 în Fildu de Sus, a urmat şcoala primară din localitate, iar
apoi şcoala normală din Blaj, unde a avut dascăli cu bogată tradiţie în lupta pentru păstrarea şi propăşirea fiinţei naţionale. La Fildu, dar mai ales la Blaj, şi-a dat
seama de rolul deosebit de mare al ş·colii în viaţa poporului român, incit din anul
1895, în calitate de învăţător în Mărgău (judeţul Cluj), a desfăşurat o bogată a~ti
vitate pedagogică, publicistică şi culturală, pînă la marea unire din 1918, cînd
şi-a văzut realizate idealurile. După 1918 s-a situat printre inimoşii reorganizatori
şi îndrumători ai învăţămîntului sălăjean, colaborator la publicaţiile culturale şi
pedagogice şi pasionat colecţionar de obiecte muzeale.
In cele ce urmează ne vom mărgini a prezenta activitatea lui Ioan Mango din
perioada 1895-1918, timp în care a funcţionat ca învăţător în localitatea Mă•rgău.
Ajuns dascăl în Mărgău, în toamna anului 1895, în scurtă vreme a constatat greutăţile întimpinate de şcoala de ai::-i, ca şi celelalte şcoli româneşti din Transilvania.
Guvernanţii maghiari şi austrieci din dorinţa de a deznaţionaliza pe români nu
întreţineau cu fonduri de la stat şcolile cu limba de predare română, nu asigurau manualele necesare şi nu saJarizau dascălii de la aceste şcoli. Ioan Mango şi-a
dat seama :!ă întreţinerea şcolilor apăsa greu pe umerii ţărănimii. Cu toate acestea,
încă din primul an de activitate s-a preocupat de îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale şcolii, reuşind să mobilizeze părinţii la reacoperirea localului. In acelaşi
timp a obţinut pentru anul .şcolaT 1896-1897, postul de învăţător secunc;ar.
Şcoala poporală avea două cursuri: „instruirea cotidiană", cu durata de şase
ani şi „şcoala repetitoare", cu durata dP trei anii. Şcoala din Mărgău, ca şi celelalte şcoli române)ti de sub stăpînirea austro-ungară, era confc~ională 2 , conducerea
şi îndrumarea se exercita de către autorităţile clericale.
Cu toate că potrivit legii limba maghiară era obiect de studiu obligatoriu, învăţătorul Ioan Mango s-a străduit şi a reu~it să facă din limba română obiectul
central de studiu, cultivînd permanent dragostC'a pentru însu<:-irea şi păstrarea acesteia. Şcoala „cotidiană", în 1897/1898 o frecventau 80 de băieţi şi 62 de fete, i.ar cea
„repetitoare" 26 băieţi şi 23 de fete. Dascălul Ioan Mango s-a impus în faţa săte
nilor prin activitatea didactică incit în septembrie 1899 a primit fC'licitări de la
consiliul şcolastic şi i s-a ridicat salarul de la 52 florini şi 50 cruceri, acordaţi din
fondul bisericesc, la 326 florini şi 50 cru:eri, iar în anul următor la 350 florlni.
Dîndu-şi seama de posibilităţile slabe ale unor fami'lii, în septembrie 1902 a
propus comitetului şcolastic să cumpere manuale pentru copiii săTaci. A muncit
sîrguincîos. fapt pentru care senatul şcolii greco-catolice din Mărgău l-a declarat
„învăţător prim în mod definitiv''" la această ~coală.
Istoria învăţămîntului din România, Compendiu, Bucureşti, 1971, p. 181.
N. Albu, Istor'ki învăţămîntului din Transilvania între anii 1800-1867, Bucu1971, p. 18.
3 Arhiva parohială Mărgău, dosar Istoricul şcolii din Mărgău.
1

2

reşti,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N. Şteiu

828

L-a frămintat faptul ca m anul 1905, un număr de „122 prunci nu frecventează şcoala", din care, 13 domiciliau pe valea Săcueului, la depărtare de 5-7 km,
5 erau din Corăşti, la o depărtare de 5 km, 13 copii erau „duşi cu părinţii pe
cîmpie, în România"„ 6 erau „defectuoşi", 3 erau „servitori în comunele vecine",
3 se dovedeau „cretini", iar restul de 56 i-a categorisit „miseri". De aceea a cerut
ajutor membrilor senatului pentru a-i ş::olariza pe cei ce-i considera normali.
Prin preocupările sale didactice, destul de repede s-a făcut cunoscut printre
colegii din satele vecine, incit l-au ales preşedintele „Despărţămîntului Morlaca al
Reuniunii învăţătorilor din Arhiedeceza greco-catolică de Alba-Iulia şi Făgăraş",
reuniune ce-şi propunea drept ţel „înaintarea culturii poporului prin înaintarea
şcolii populare . . . şi lăţirea ştiinţei şi cunoştinţelor pedagogico-metodice intre toţi
învăţătorii ... conf()('m pedagogiei moderne" 4 • Preocupările sale didactice le-a împărtăşit colegilor în revista „Foaia şcolastică" din Blaj, unde a publicat, în 1906,
articolul „La începutul anului şcolastic" 5 , prin care propunea înlocuirea sistemului
de control cleri::al cu unul mai eficient. Susţinea ca inspecţia şcolară să fie efectuată
de c5.tre învăţători bine pregătiţi şi cu experienţă, ceea ce ar constitui un factor
de_ prog·res în viaţa şco!lilor populare.
In anul 1910, in aceeaşi revistă, prin articolul „Să instruăm poporul", susţinea
ne\·oia culturalizării ţărănimii. El sublinia că activitatea de învăţători pope>rali
nu se poate restringe nUIIlla.i la cei patru pereţi ,ai şcolii, că „învăţătorii trebuie să
se ocupe şi de poporul a'cl.ult", motivind că şi acesta „are de lipsă de învăţătură,
de care mulţi nu au avut parte", că „trebuie ţinut fa curent poporul cu diferite înnoiri, pe care nu le poate afla aşa de repede". Drept mijloace pentru luminarea
poporului recomandă „cursurile de adulţi, bibliotecile poporale, corurile, concertele"6.
In anul 1912 a publicat articolul „La sfirşitul anului şcolastic'', prin care a
încercat să răspundă la întreba.rea „împlinitu-ne-am conştiincios datorinţele?",
conc-luzionind că încheie anul şcolar cu mingăierea de a fi contribuit la creşterea
unui popor „moral, cUJl.t şi destoinic". Propunea drep.t ţel „năzuinţa noastră să fie
a ne îndeplini datorinţele sfinte de adevăraţi educatori şi învăţători poporali" 7 • A
colaborat la „Foaia poporului" din Sibtu, „Unirea", din Blaj „Gazeta Transilvaniei"
din Braşov, publicind poezii popu.lare culese din Fi[du şi Mărgău&.
Problemele şcolii •române11ti, ale românilor în genera1 le-a urmărit îndeaproape,
manifestindu-şi nemulţumirea faţă de lipsa de drepturi şi pentru că împotriva şco
lilor poporale se luau fel de fel de măsuri potrivnice. Parlamentul ungar votase legea XXXVIII a învăţămintului, care prevedea că „instituţii publice pentru instruirea
populară se pot înfiinţa şi susţine în modul stabilit prin lege, atit prin confesiunile
din patrie, cit şi prin societăţi private, comunităţi şi prin stat"9. Ca urmare şi şcoala
din Mărgău a funcţionat cu mari greutăţi. Faţă de această stare de lu::ruri Ioan
Mango a protestat pe diverse căi. La 10 aprilie 1907 s-a plins senatului şcolii din
Mărgău că „înalt Minister de Culte şi Instrucţiune Publică a pus în dezbatere,
de citeva zile, în dieta ţării, un proiect de lege referitor la şcolarizarea şi disciplinarea învăţătorilor confesionali, din partea organelor statului, propunerea în limba
maghiară a mai multor obiecte de învăţământ, pe lingă manualele statornicite de
acest ministeriu" 10 . Ba mai mult, paragraful 20 al legii în discuţie preciza că învă
ţătorii „se îndatorează a dezvolta şi întări în sufletul elevilor, sufletu'! de alipire
către patria maghiară""· Potrivit acestui proiect de lege, ajutor de la stat primeau
numai învăţătorii care ştiau scrie ~i vorbi limba maghiară şi au depus jurămînt
de credinţă faţă de stat. Membrii consiliului s-au plîns şi ei că „acest proiect de
lege s-a făcut fără consultarea veneratei noastre superioare biserici şi vatămă adinc
4

V.

Popeangă, Presa pedagogică din Transilvania,

p. 46.
, Foaia şcolastică, Blaj, nr. 1, ian., 1910.
6
Foaia şcolastică, Blaj, nr. 12, iun„ 1912.
7 Idem.
~ Gazeta Transilvaniei din 24 iunie 1899.
~ Telegraful român, anul XVIII, nr. 4 din 186!1.
11
Reprodus după V. Popeangă, op. cit., p. 31.
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drepturi!e ce le are biserica asupra .şcolii şi ameninţă chiar existenţa lor" 12 . Acestea
au fost împrejurările în care Ioan Mango împreună cu ceialalţi membri ai senatului
au hotărit să redacteze un „Protest" 13 , prin care şi-au arătat dezacordul şi nemulţumirea faţă de proiectul de lege, pe care o considerau cu „tendinţe primejdioase
şi contrare intereselor noastre culturale" şi duce la „periclitarea şcolilor noastre·•.
Protestlnd împotriva introducerii acestei legi autorii au cerut în acel.aşi timp ca salariile învăţătorilor „să se întregească de la vistieria statului" şi „ca liber să ne
putem cultiva şi lumina în limba noastră". Au susţinut ca forurile superioare ale
bisericii să intervină, „să arate nedreptatea strigătoare la cer, de a ni se instrua
pruncii noştri, pe banii noştri, în detrimentul religiunei, limbii şi naţiei noastre"u.
Dar încercările de deznaţionalizare au continuat, guvernul de la Budapesta la
1 septembrie 1907 a introdus proiectul mai sus anunţat sub legea XXVII, incit Ioan
Mango a fost nevoit să aducă la cunoştinţa senatului şcolii paragraful 33 din lege,
care dispunea ca toate documentele şcolare să fie tipărite şi redactate în limba maghiară. Au urmat noi eforturi pentru păstrarea şi cutivarea limbii române, în condiţii şi mai grele. In asemenea împrejurări un elev de-al 1lui Ioan Mango care şi-a
alcătuit un „Liberiu de poezii poporale"l5, a înscris poezia „Limba mea", pe care,
cel ce a creat-o o consideră „străbună", păstrată din generaţie, „purtată la mama-n
sin". Jnvăţătorul a sădit în inima elevilor sentimentul dragostei faţă de limba stră
moşilor, atit de puternic, încît, în poezie se afirmă:
„Maica cînd m-a legănat
mi-a cîntat,
Româneşte mi-a doinit
Pinii cînd eu m-am trezit.
Şi-apoi unde m-oi trezi
Umba maicii voi vorbi
Şi de-aşi trăi zile grele
Nu-mi las limba maicii mele"l6,

Româneşte

Dup.ă introducerea legii lui Apponyi a început anu1 şcolar 1907-1908, an în care au
frecventat cursuri'le la Mărgău 144 şcolari „cotidieni" şi 60 „repetiţionali". Nemulţumit de faptul că la Mărgău, an de an, rămineau în afara şcolii multe persoane
Ioan Mango a propus să se organizeze cursuri de alfabetizare. Senatul şcolii a aprobat şi in 10 decembrie 1908 a hotărit .să se deschidă „fără amînare cursul de instruire în scris şi citit a analfabeţilor"1 7 , sub conducerea învăţătorilor Ioan Mango
şi Iacob Boeriu.
Gîndinldu-se la prosperarea mărgăuanilor a propus să se înfiinţeze o bancă cu
cu ajutorul căreia să se poată realiza mici investiţii. La 28 noiembrie 1909 a luat
fiinţă banca „Zorile", o societate pe acţiuni, cu 50 de membrii, al cărui contabil a
fost neobositu~ Ioan Mango.
Pe tărîm metodic Ioan Mango a susţinut în anii 1911 şi 1912 disertaţiile „Lecţiunea practică şi cristalizarea ei", „Stilul sau compuneri~e în şcoala poporală",
,,Despre tablă", „Exerciţiile de compunere în şcoala poporală"l 8 • In septembrie 1914,
„Foaia şcolastică" din Blaj a publicat articolul „Consolidarea stării noastre matedale", unde a insistat asupra îndatoririi învăţătorilor de a munci pentru „înălţarea
în cultură şi prin aceasta în moralitate şi bunăstare materială", dar s-a gîndit şi la
necesitatea îmbunătăţirea situaţiei învăţătorilor subliniind: „să purtăm de grijă
şi de soarta noastră, să ne unim şi noi învăţătorii, dar nu numai pe teren cultural,

13

Arhiva parohială
vezi anexa.

H

Idem.
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Arhiva parohială Mărgău, dosar, Dumitru Faur.
loc. cit.
Arhiva parohială Mărgău, dosar, Istoricul şcolii din Mărgău.
V. Sima, Monografia şcolii din Mărgău, manuscris, aflat la
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Mărgău.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Şcoala generală

N.

830

Şteiu

ci să formăm însoţiri şi pe teren economic", propunînd să se înfiinţeze o „tovărăşie
financiară de ajutorare"IB.
Activitatea sa ca şi a altor dascăli a fost mult îngreunată în timpul conflagraţiei mondiale, cînd şcoala a suferit şi mai mult. La Mărgău, celăialt învăţător
a fost trimis pe front, elevii din cla.sele IV-VII au fost scutiţi de frecvenţă pentru
a putea ajuta familiile în cultivarea pămîntului şi creşterea vitelor, suplinind cit
de cit lipsa bărbaţilor trimişi pe front. Ioan Mango a făcut tot ce i-a stat în
putinţă pentru a menţine şcoala şi în timpul războiului, aducîndu-şi o preţioasă
contribuţie la pregătirea generaţiei care se va bucura de înlăturarea nedreptului regim ai.:stro-ungar şi de înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România.
După marea unire de la 1 decembrie 1818, Ioan Mango s-a transferat
Zalău, unde a ocupat funcţii importante în îndrumarea învăţămîntului
sălăjan. Pentru dascălii din Mărgău, dar şi pentru toţi din zona Huedinului, a constituit un exemplu de muncă şi pasiune în lupta pentru pro-

la

păşirea

poporului român.
NICOLAE

ŞTEIU

ANEXA
PROTEST
Noi membrii curatorului şi senatului şcolasti::: greco-catolic din Mărgău, vă
zînd în acest proiect de lege tendinţe primejdioase şi contrare intereselor noastre
culturale, periclitarea şcoalelor noast•re şi vătămarea drepturilor bisericii, garantate
prin legi, cu unanimitate protestăm în contra lui, cerem şi pretindem ca:
1. Salariile învăţătorilor noştri, amăsurat legilor existente, dar pînă acum neaplicate, să se întregească de la visteria statului, la care şi noi :::ontribuim cu dare,
fără a se pretinde în schimb de la biserică dreptul de a dispune asupra şcolii şi invăţămîntului puse sub cîrmuirea ei.
2. Precum în trecut, aşa şi în viitor, şcolile noastre să fie conduse în spiritul
sfintei noastre biserici de către venerata noastră superioritate.
~~. Toate dispoziţii•le ce vatămă drepturi~e bisericeşti şi drepturHe şi interesele
noastre să fie delăturate din amintitul proiect de lege, pentru ca liber să ne putem
cultiva şi lumina în limba noastră prin şcolile susţinute de noi.
Mulţumim cu umilinţă firească Inalt P·rea Sfîntului nostru Arhiepiscop şi
Metropolit, care dinpreună cu Sfinţii Arhierei ai provinciei noastre metropolitane
a binevoit a remonstra în contra acestui proiect de lege şi~l rugăm cu profundă veneraţiune, ca atit în casa magnaţilor, cit şi la treptele tronului, să arate nedreptatea strigătoClire la cer, de a ni se instrua pruncii, pe banii noştri, în detrimentul religiunei, limbii şi naţiunii noastre, la caz, dacă s-ar sancţiona acest proiect de lege,
căruia majestatea sa să-i denege graţios sancţionarea, pină cînd nu va fi modificat,
aşa ca să nu atace autonomia bisericii din patorie şi legile existente şi deja sancţio
nate."
Romul Romanţianu paroh
Ioan Mango
George Ungur
Panea Onuţ
George Ranca
Petru Brad Iancu
Poptean Petru
Arhiva
19
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Blaj, nr. 14, sept. 1912.
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IOAN MANGO DE FILDU, MAITRE D'ECOLE ET COMBATTANT POUR
LA CAUSE DES ROUMAINS DE L'AUSTRO-HONGRIE
(Re sume)

Pendant 1895-1918, Ioan Mango de Haut Fildu a fonctionne comme instituteur
dans le village Mărgău (comite de Cluj). I:i il a deploye une perseverante activite
didactique et pour ses meilleurs resultats, le senat scolastique de 1903 l'a decore
comrne „premier instituteur definitivement elu". Les coU.legues l'ont choisi comme
president du „Departement de M-0rlaca de la reunion des instituteurs d'Archidiece::.e uniate d'Alba Iulia et de Făgăraş".
11 a publie des ouvrage5 methodico-didactiques et de folklore dans Ies revues:
„Revue scolastique" de Blaj, „Revue du peuple" de Sibiu, „L'union" de Blaj et
„La Gazette de Transi!lvanie" du Braşov.
II se eleve avec courage contre Ies mesures de '1imitation des ecoles populaires
roumaines retires par les autorites Autrichien-Hongroi.s.
Avec Ies autres membres du senat scolastiques en 1907 ii a redacte et signe
un „Protest" a l'egard du projet de :loi par lequel on proposait l'enseignement de
plusieurs objects d'instruction en langue hongrois, aux l'ecoles roumains. Par ce
„Protest" iii a souligne „l'injustice criante jusqu'au ciel d'enseigner nos nourrissons ă nos depenses au detriment de notTe religion, de notre langue et de notre
nation", chose qui rezulte de l'annexe.
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DIN ISTORIA GINDIRII LINGVISTICE: EMILIU BRAN
ŞI VASILE V AIDA, PRINTRE PRIMII CERCETATORI
Al GRAIULUI SALAJAN

„Intr-o vreme Transilvania era ţara filologilor. Aici se făureau teoriile asupra limbii, aici se scriau gramatici, de aici plecau părerile care
aveau să ne lămurească asupra originii graiului nostru şi să ne dea îndrumări pentru chipul cum să scriem şi să dăm o înfăţişare mai românească
cuvintelor. Şi oricine trecuse prin şcoală - prin şcoala de Ia Blaj mai ales
- se credea în stare să facă filologie şi să dea sfaturi. Era vremea cînd
transilvănenii se năşteau filologi în alte părţi se spunea că românul se
naşte poet" 1 • în a doua jumătate a secolului trecut preocupările de limbă
au cîştigat un avînt simţitor. T. Cipariu prin revista sa „Archiva pentru
filologie şi istorie" (1867-'-1872) a făcut cunoscute punctele sale de vedere
şi ale susţinătorilor săi. Contactul cu ziarele din România, deşi cenzura
şi întreg sistl'mul juridic impus de guvernarea dualistă interzicea, era permanent. B. P. Hasdeu îşi consolidase prestigiul de lingvist şi filolog; aparitia lucrărilor: „Cuvente den betrâni" ('trei volume 1877-1881) şi „Etymolcgicum Ma·gnum ROIITlani1ae" (trei villume concepute între 1884-1888)
l-au impus definitiv, ceva mai mult, principiile enunţate de el vor fi aplicate în cercetă1i:le dialectale. Haşdeu este primuJ lingvist oare ,pe, teren românesc a sustinut necesitatea anchetelor dialectale fiind convins că adevă.,.
ratul materiai de cercetare se află „în cătune, în colibe, în bordeie nu în
palaturi" 2 • Printre cei care i-au ascultat îndemnul se află şi Emiliu Bran
şi Vasile Vaida „harnici şi pasionaH valorificatori a patrimoniului popular,
folcloric şi dialectic" 3 •
Emiliu Bran şi-a intitulat articolul „Graiul românesc din SăŢagiu de
lîngă Someş"4 şi a apărut în 1revista „Tribuna" în 1889. Chiar din iitlu se
întrevede o gîndire lingvistică cu un pronunţat caracter de dialectologie;
(Sălagiul de lingă Someş), autorul făcînd o diferenţă între vorbitori: lo.:.
cuitorii din părţile dinspre Someş şi cei care vieţuiesc vedni cu ţinuturile
bihorene.
Influenţa curentului naturalist, care era acceptat de mai toţi lingvişt'ii
timpului, se resimte şi îrţ :nateriallele pe caTe 1e di1scutăm; \,: .. nu este
limbă care cu timpul dar mai ales în zilele de formare să nu primească
mndificări"5. Mai depal"'te E. Bran afiI'IJTlă: „Dorinţa fiecărui bărbat cu iili~
t O. Densuşianu, In amintirea unui învăţat Timotei Cipariu, în Viaţa nouă,
1. 1905, nr. 11, p. 241.
2 B. P. Hasdeu, Etimologicum Magnum Romaniae, l, ediţie de Gr. Brincuş,
Bucureşti, 19î2, p. 11.
3 R. Todoran, Alexiu Viciu, în Contribuţii la dialectologie română, Bucureşti,
1!184, P· 220.
' Emiliu Bl'an, Graiul românesc din Selagiu de lingă Someş, în Tribuna, 6, 1889,
!li'. 121, p. 481--482.
" Ibidem, p. 481.
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... şi interesat de dezvoltarea limbii naţionale este: păstrarea cuvintelor vechi originale şi scutirea limbii de înrîurile străine" 6 • Nu ne· miră
această afirmaţie, acum se punea în discuţie problema împrumuturilor
şi a neologismelor. Autoru~ îi citise pe: B. P. Haşdeu, I. Maiorescu, Miron
Pompiliu, Gr. Silaşi pe care îi şi citează. Lucrarea M. E. R. semnată de
Haşdeu este considerată o oapodioperă a limbii I'OITTlâne.
E. Bran îşi expune în primele rînduri motivele care l-au îndemnat la
această an.chetă dialect~ă ,.Scrutarea serioasă a limbii, a datiniolor strămo
şeşti, poate să introducă şi în alte puncte ale istoriei noastre şi să ne scoată
la rezultate mai ponderatoare. De multe ori, un cuvinţel îţi deschide prospect şi îţi revarsă lumină asupra unui termen întreg în lumina ştiinţelor" 7 •
Surprindem influenţa ideilor profesorului de la Cluj, Gr. Silaşi, pe
care autorul îl citează de mai multe ori.
In partea a doua a articolului sînt prezentate 15 fenomene fonetice
considerate .specifice sub aspect Jingvistic la care tadaugă şi o listă de 142
de cuvinte „pe care le auzim amintindu-se mai rar" 8 • Părerea emisă de Miron Pompiliu conform căreia graiul sălăjan şi bihorean se apropie mai
mult de cel moldovean (în opoziţie cu cel muntean şi bănăţean n.n.) este
frecvent citată de lingviştii timpului.
Cele 15 fenomene fonetice despre care autorul spune „că le putem
întîlni" (at~ta) doar în Sălaj nu şi Bihor - sînt: „a) trecerea lui b în
bgh (bd') albină > albdină; b) în unele cuvinte a neaccentuat rămîne curat, nu trece în ă ca în mălai, pădure, de exemplu: praşcău (flăcău uricar),
ţapoc

(ghimpe);

c) â (î) nu se pronunţă q:>ermanent â (î) ci ă: atăta (nu atîta), părău (nu
pîrîu);
d) diftongul oa nu se aude întreg decît la începutul cuvintelor: oameni; la mijlocul cuvîntului se închide în o (coarne > come; moale >
mole)" 9 •
Sînt discutate şi reflexele diftongilor: ea, ia. Dintre consoane o atenţie se acordă pronunţării lui f ca h (a fi > a hi), rămînînd f în cuvinte ca:
femeie, fereastră; v > h (vulpe> hulpe}; v > gh > gy (d') (viţel
d'iţăl) şi alte fenomene fonetice sînt trecute în revistă.

>

Din cele 142 de cuvinte atestate, multe (jumătate) nu sînt specifice
ci Ardealului de centru şi vest, avînd o circulaţie mult mai mare
(goangă insectă; ţîrfă =nisip; o ţîră =puţin; pănuşe = tuleu de pă
puşoi, măcioc = motan, zadie năframă, şorţ, batistă. La ultimul exemplu se poate face precizarea că şi astăzi circulă frecvent mai ales cu sensul
de şorţ, celelalte două accepţii de năframă şi batistă sînt preluate de cuvintele din limba literară.
Cel de al doilea autor supus discuţiei noastre este originar din Nadiş
(Cehul Silvaniei). Trecut printr-o filieră de şcoli dintre care amintim pe
cele din Baia Mare şi Gherla, terminînd teologia a funcţionat ca şi cleric
Sălajului

8

Ibidem.
' Ibidem.
8 Ibidem.
8 Ibidem.
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la Oarţa de Jos şi Criştelec (Sălaj1°). Nu ne vom ocupa de activitatea de
folclorist, de fapt în această perioadă cele două cercetări, nu de puţine ori,
se suprapuneau. Mulţi din cei care culegeau material folcloric se întîlneau cu particllil.arităţi de limbă fiind obligaţi la .reflecţii şi documentări de
ordin lingvistic. Acest fapt îl putem semnala şi la E. Bran şi V. Vaida.
Cele două studii semnate de V. Vaida se intitulează: „Material jargon
de dialect sălăjan"H publicat pe parcursul a 15 numere (83-97) din 1890,
în revista „Tribuna" şi „Studii asupra abaterilor gramaticale în dialectul
ţăranilor români din Sălaj"1 2 •
ln prima cercetare autorul foloseşte termenul de jargon în accepţiu
nea de regional. Este ştiut că termenul „jargon" se foloseşte cu înţelesul de
„limbaj specific categoriilor sociale înstărite şi a unor profesiuni"13, şi nu
aceasta a fost de fapt intenţia autorului. Terminologia lingvistică era în
formare, în această perioadă, ca atare greşelile nu erau excluse.
Şi de diata aceasta 1luarările Jui B. P. Haşdeu au fost des citate; ală
turi de T. Cipariu, Şt. Ştefurea, Gr. Silaşi, Ioan Maiorescu, H. Tiktin, Miron Pompiliu, Ion Bianu, I. C. Massim se vor face trimiteri la Max. Muller, fraţii Grimm, germaniştii .J. Adelung şi E. Vater, bibliografia consultată dovedind că ne aflăm în faţa unui cercetător informat cu un pronunţat simţ al limbii şi nu un diletant.
Pentru stabilirea caracteristicilor unei limbi, afirmă Vasile Vaida, este
nevoie de cercetarea istoriei şi pentru aceasta se impune studiul cărţilor
vechi (deci filologia). Pe baza lecturilor sale de specialitate va emite pă
reri referitoare la „dialectul istrian şi macedonean" toate acestea avînd ca
scop demonstrarea importanţei cercetărilor dialectale „care scot în evidenţă particularităţile de limbă ce sînt pentru lingvist de un interes netăgăduit"14. După o introducere autorul trece la discutarea materialului
propriu-zis, pornind de la ideea „ ...graiul să:lăjan în felw său este şi el
o parte întregitoare în tabloul de diverse culori ale graiului de obşte" 1 5.
Printr-o analiză atentă Vasile Vaida ajunge la concluzia, valabilă şi azi,
că cele mai multe abateri de la limba literară sînt în lexic, şi „graiu sălă
jan ... aparţine de marele dialect ardelean, înrudit fiind în multe puncte
cu cel moldovean" 16. Operînd cu termenii: regional şi arhaism, autorul
reuşeşte să explice o serie de probleme legate de graiul vorbitorilor din
Sălaj.

Utilizînd teoria

circulaţiei

cuvintelor

emisă

de B. P. Hasdeu, se ex-

plică influenţa maghiară în vocabularul locuitorilor din Ardeal, dovedind că ea este limitată ca arie de răspîndire şi număr de cuvinte.
La fel ca şi K Bran, Vasile Vaida pune în discuţie o serie de fenomene specifice grailllllui sălăjan aitît fonetice cit şi morfosintadice: „a) folo10 Vezi L. Ghergariu, Vasile Vaida, în Cercetări de lingvistică, 17, 1972, nr. 1;
p. 135-140.
11 V. Vaida, Material jargon de dialect sălăgian, în Tribuna, 7, 1890, nr. 83-97.
12 V. Vaida, Studiu asupra abaterilor gramaticale în dialectul ţăranilor romdnt
din Sălagiu, în Tribuna, 7, 1890, nr. 12-14.
13 Gh. ConstantinB'>cu-Dobirindor, Mic dicţionar de terminologie lingvisticii.
Bucureşti, 1980, p. 257.
n V. Vaida, Material jargon . .. , nr. 84.
15 Ibidem, nr. 85.
18 Ibidem.
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sirea formei de auxiliar a pentru va; b) folosirea formei a, de articol genetival, şi pentru: al, ai, ale" 17 • în continuare ne este dată o listă de aproximativ 1200 de cuvinte. Ca şi la E. Bran, precizăm, că unele (jumătate), au
o arie destul de mare de folosinţă în Transilvania. Dăm cîteva, spre exemplificare: „budalău (fîntînă în buturugă), cantarig (furcă de fîntînă), casă
(cu sensul de odaie, cameră), dricar (pilotă de fulgi), frigurie (filagorie),
habă (şezătoare), jaşcău (săculeţ), jib (mare), lăşcuţă (supă), miere (zahăr),
ol (ulcior), roşteie (grilă), stoică (nasture galben de aramă), tătăişă (afină),
tocană (mămăligă), ţărfă (nisip)"ts.
Cel de ail doile1a a.rticol este (Studiu ... ) mai concis; de la în.cepuit autorul enunţa punctul său de vedere „ ... nu există în lume limbă vorbită de
un popor care să fie lipsită de dialecte, de provind!ailismeJ.e sa:le" 19 . Convins că în cercetările lingvistice „cel mai bogat material pentru scrutarea
unei limbi zace ascuns în graiul vorbit al poporului" 20 (vezi nota 2), Vasile
Vaida prezintă rezultatele anchetelor sale.
In cele 11 paragrafe, compară graiul vorbitorilor din Sălaj, operînd
cu multe exemple, cu cel din limba literară. Fiind încredinţat că structura gramaticală este el.ementul cel mai stabil al limbii, urmată de sistemul fonetic, va accentua cercetările asupra schimbărilor suferite de limb<\
în lexic.
Cunoştinţele. şi le va dovedi mai ales discutînd părţile de vorbire.
El compară formele verbului auxiliar a vrea, din graiul discutat, (oi, i, a,
om, îţi (ţi), or) cu cele din limba literară.
Articolul cuprinde o serie de referiri la formarea cuvintelor şi topică.
Concluzia la care a ajuns este următoarea: „ ... abaterile sînt aşa de rare
încît nici cu cea mai mare îngăduinţă şi bătaie de cap nu pot fi impuse în
anumite reguli sta.bile"21.
Terminologia lingvistică este în general cea uzitată la data respectivă,
semnalăm unele inconsecvenţe (dialect, subdialect, grai, jargon, regionalism) dar ele nu diminuează valoarea ştiinţifică; la analiza pe care o facem azi trebuie să ţinem cont de timpul cînd au fost scrise.
O dovadă a importanţei acordate acestor cercetări dialectale este şi
faptul că ele au fost introduse în bibliografia permanentă a Dicţionarului
tezaur a limbii române pentru atestările unor cuvinte regionale.
Celor doi autori li se adeveresc cuvintele lui Ion Simionescu „Mulţi
socot demni de pomenire numai pe acei care au lăsat în urma lor „lucruri
solide„, fie gînduri adînci, fie opere mari. Semnatarii gîndurilor mai modeste, dar pregătitoare pentru înţelegerea şi înălţarea altora de mai tîrziu. trebuie să aibă parte de aceeaşi :recunoştinţă din partea noastră. Fără
ei, fără străduinţa lor istovitoare, lumina zorilor n-ar fi mijit mai de timpuriu, dezvoltarea ulterioară ar mai fi zăbovit" 22 .
GABRIEL V ASlLIU
11

Ibidem.

1s Ibidem, nr. 86-97.
19 V. Vaida, Studiu .. . , nr. 12.
20
21

22

Ibidem.
Ibidem, nr. 14.
I. Simionescu, Oameni aleşi, Bucureşti, 1926, p. 73.
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J\SPECTS FROM TIIE HJSTORY OF LINGUISTIC: EMILIU BRAN AND VASILE
V AIDA, RESEARCHERS OF THE ROMANIAN LANGUAGE SPOKEN IN THE
SALAJ COUNTY
(Summary)
In the serond half of the 19th century the influenre of B. P. Hasdeu's works
was very powerful. The linguistic research improved as far as darity anc.l scientific
value are concerned. E. Bran and V. Vaida were among the first researchers of tlw
Homanian language spoken in Sălaj. They published the results of their dia!Pctal in\'Pstigations in thp „Tribuna" magazine in 1889 and 1890.
Th•:ir works are valuable sources of information for the complete clictionary of the
Homanian language.
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JULIAN CHJFFA -

UN CHESTIONAR ETNOGRAFIC INEDIT
DIN 1909

La arhivele Statului din Sibiu, Fondul Astra, se păstrează un chestionar întocmit de Iulian Chiffa 1 din comuna Hida, judeţul Săfaj2.
După datele de care dispunem chestionarul este inedit şi prezintă un
interes multipl1u: ilustrează preocupările intelectualităţii transilvane de a
cerceta şi demonstra trecutul multimilenar românesc neîntrerupt pe aceste
meleaguri; aduce elemente noi care îl deosebesc de celelalte chestionare
cunoscute, se ocupă larg şi de problema naţionalităţilor conlocuitoare şi
aduce contribuţii la studiul acestei localităţi prinsă în reţeaua de anchetat
pentru Atlasul Btnografic ail României. Documentu~ pune la îndewîna lingviş1ilor un mate.rial necum:Jscut despre preocupările Asodaţiei
române pentru literatura română şi cultura poporului român, iar pentru
istoriografia etnografică el este un material inedit.
Toate acesteia ne~au înde.:nnat la publicarea manuscrisului:

CHESTIONAR
1. Descrierea

fizică

a comunei

1. Numele românesc, cu ortografia fonetică, unguresc şi nemţesc al comunei.
comuna e compusă din mai multe crînguri - cătune - , numele fiecărui
crîng, Comitatul, cercul, dicceza şi protopopiatul.
2. Istoricul comunei. Ce nume a avut comuna în vechime? Cînd, de cine şi în
ce împrejurări s-a înfiinţat? Cum s-a 'dezvoltat pînă azi în linii mai generale? Prin
ce evenimente istorice mai însPmnate a trecut? Ce monumente istorice, ruine sau
antichităţi romane sau medievale are? Ce inscripţiuni au rămas din acele timpuri,
şi de se poate, să se dea textul acelor inscripţii, ori reproduceri, fotografice de
pe ele.
3. Suprafaţa exactă sau aproximativă a comunei în km. pătraţi, sau dacă
comuna e compusă din cătum~ să se indice suprafaţa fiecărui cătun şi distanţa
dintre cătune.
4. Ce munţi sau dealuri, sau cîmpii, sau rîpe, sau locuri, sau bălţi sau rîuri /
cu numele lor românesc, unguresc şi nemţesc / împrejmuiesc ::omuna în fiecare direcţiune de la comună, la nord, sud, vest, est şi la ce distanţă de la comună? In
special din ce lanţ de munţi sau de dealuri iese ramificaţia care încongioară comuna
sau care formează teritoriul comunei?
5. Oraşele (cu cele trei nume ale lor) cu care este legată mai strîns comuna.
La ce distanţă şi cu ce drumuri?
f. Munţii, vîrfuriJe de munţi, dealurile, cîmpiile şi rîpe (cu cele trei nume ah~
lor) aşezate în hotarul comunei. Latitudinea, suprafaţa şi producţiunile de căpetP
nie ale a:estor suprafeţe. Legende şi fapte istoricp legate de aceste suprafeţe.
7. Rîurile şi rîuleţele, (cu cele trei nume ale lor) care străbat hotarul comunei.
Dacă

1

2

In documente apare şi ~ub numele de Chiffa.
Arh. Stat. Sibiu, Fondul Astra, Dosarul

nr.
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Lacurile situate ln hotarul comunei. Suprafaţa acestor lacuri. Intrebuinţările acestor
ape pentru comună.
8. Clima. Maximele de frig şi căldură. Secetă şi umiditate. Vînturile dominante.

II. Descrierea

politică

a· comunei

1. Populaţia. Numărul total al populaţiei, numărul după fiecare naţionalitate
stabilă: română, maghiară, germană, saşi, evrei, ţigani, armeni etc. Numărul lor
după sex. Particularităţi de port, de limbă, de datini şi de îndeletniciri la români şi
starea lor prezentă şi perspectiva lor în viitor.

2. Organizarea politică a comunei. ,Autorităţile administrative, judiciare, finan~i militare din comună.
3. Biserica. Cite biserici se găsesc în comună şi cum sînt ele repartizate după
confesiune şi deosebit ,după naţionalităţi? De cînd sînt clădite fiecare? Din ce material? Cit sint de spaţioase. Şi care-i averea fiecărei biserici în capital şi proprietăli; Cărţi bisericeşti, documente şi inscripţii monumentale mai vechi. Copii sau
reproduceri după inscripţii. Cîţi preoţi servesc la fiecare biserică?
4. Şcoala. Cite şcoale primare· se găsesc ln comună şi cum se repartizează ele
după naţionalitate şi confesiune? Cu ce fonduri se întreţin ele? Din ce material sînt
constituite'? In ce stare se găsesc clădirile şcolare? Cu cite clase şi cu cîţi învă
ţături funcţionează fiecare şc081lă? Repartizarea elevilor după naţionalităţi, confesiune şi sex la fiecare ş::oală.
Există în comună şcoală civilă? De cind funcţionează? .Cîţi învăţători are?
Cum se repartizează elevii şcoalelor civile după naţionalităţi? Cite ceva din istoricul
acestor şcoale. Situaţiunea lor de faţă .şi perspectiva lor în viitor.
5. Alte instituţii culturale. Există coruri in comună: Bisericeşti sau profane?
De cinel !;'i cu ::îţi membri funcţionează? Dar biblioteci? De cînd există ele? Cite
volu::rw are biblioteca şi cam de ce fel sînt cărţile? Cîţi cititori are anual biblioteca?
Cu cc fonduri se întreţin bibliotecile?
6. Cîţi alfabeţi şi analfabeţi se găsesc în comună? Şi cum se repartizează ei
dupa naţionalitate? Ce bărbaţi însemnaţi a avut şi are astăzi comuna?
7. Numărul şi naţionalitatea funcţionarilor de stat, comitate şi comunali.
ciare

III. Descrierea

economică

a comunei

l. Numărul caselor, şurilor, grajdurilor, coteţelor precum şi cuptoarelor cie
pîine. Cam din ce material sînt construite fiecare în parte? Pieţe şi uliţe mai principale'.
2. Ocupaţia de căpetenie a locuitorilor. Agricultura. Care e suprafaţa de pă
mint 2 hotarului comunei? Cit pămînt ţărănesc? Cit boeresc? Ce suprafaţă au românii ~i cc suprafaţă alte naţionalităţi? Care sînt culturile vegetale mai însemnate.
Industriile derivate din aceste culturi. Cite moşii trec peste 100 de jugăre? Cite peste
1.000?
3. Cultura animalelor. Cite vite cornute are comuna? Clţi bivoli, cîţi cai, cîţi
rîmători, cite capre, cite şi ce fel de păsări domestice? Cîţi stupi şi pe ce scară se
cultivă viermii lele mătasă? Cum se repartizează toate aceste bogăţii animale dupfl
naţionalităţile comunei şi după clasele sociale, boieri şi ţărani? Ce industrii derivă
din bogăţiile animale?
4. Exploatări miniere. Mineralele care se exploatează în hotaru;I comunei. Care
e producţia anuală a acestor minerale? Exploatările miniere 'repartizate după naţionalităţi şi clase sociale. Lucrătorii acestor mine după naţionalităţi. Industriile
derivate din exploatările miniere.
'
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Are comuna ape minerale? Care e analiza lor chimică? De dnd funcţionează'!
Cnre e desfacerea anuală a acestor ape?
Diferite fabrici în comună. Articole de industrie casnică mai dezvoltate.
ION. I. DRAGOESCU

IULIAN CHIFFA -

UN QUESTIONNAIRE ETNOGRAPHIQUE INEDIT
DE 1909
(Resume)

En 1909 Iulian Chilfa de la region de Sălaj donne â L'Association Transilvanne
pour Literature et CUlture de Transylvanie un questionnaire pour les monojlraphies
rurales.
Le questionnaire, manuscrit, r~leve la culture materiele des viUap.es de Transylvanie par des questions detaillees.
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ASPECTE PRIVIND CASATORIA IN SATUL ROMANESC DIN
NORD-VESTUL TRANSILVANIEI LA MIJLOCUL
SECOLULUI AL XIX-LEA

Familia, celulă fundamentală a societăţii omeneşti cu funcţii multiple
arc o determinare istorică, reprezentînd un produs al sistemului social,
dczvoltîndu-se şi evoluînd în raport cu transformările din societate 1 • Una
dintre multiplele coordonate care înglobează problematica concret istorică
a familiei o constituie indiscutabil căsătoria, deoarece întemeierea unei
familii are loc numai în urma actului căsătoriei. Conform dreptului roman,
căsătoria este o legătură între un bărbat şi o femeie, o unire pentru toată
viaţa; definiţia include trei aspecte ale căsătoriei: aspectul fizic, aspectul
etic şi aspectul jUTidic 2 • Articolul de faţă, valorifidnd informaţii inedi'te
din registrele parohiale de stare civilă precum şi alte izvoare, îşi propune
să abordeze dintre cele trei probleme majore ce definesc căsătoria: a) formarea familiei prin căsătorie legală sau concubinaj; b) convieţuirea soţilor;
c) desfacerea şi anularea căsătoriei, doar problema formării familiei. Secvenţa temporală investigată (mijlocul secolului al XIX-lea, cu unele prelungiri) îşi găseşte o 'Pe>sibilă explicaţie în oreşterea numărului căsăitoriilor,
la ortodoxi mai ales, în deceniul 1840-18503 . Aria geografică limitată este
condiţionată, deocamdată, de vastitatea informaţiilor şi a surselor de bază
risipite în mai multe arhive.
Elementele e~nţiale pentru cunoaşterea modului de formare a familiei sînt:
motivarpa căsătoriei, scopul ei şi criteriile de alegere (vîrsta, interesele, perioada
etc.). O c:asif!care sociologică a motivaţiei căsătoriei în mediul rural investigat, ţine
,,,eama de următoarele aspecte: a) motivarea căsătoriei prin obicei şi tradiţie, oamPnii supunîndu-se de multe ori tradiţiei moştenite'-. Este revelatoare în această privinţă afirmaţia preotului din Moisei, în anul 1857, cînd arată ;,:ă nu este în obiceiul
moiseieni'.or căsătoria băieţilor cu fete din alt sat" 5 . Pentru a nu li se reproşa că
s-au născut degeaba şi nu au făcut nimic toată viaţa, ţăranii se căsătoreau conform
tradiţiei satului respectiv.
b) Motivarea prin impunere din partea rudelor ~i a colectivităţii. Astfel, căsft
to:·ia semnifica încheierea unui contract între două părţi (bărbatul şi femeia), legaţi
dr anumite interese :e izvorăsc din conjunctura socială, din realităţile unei vieţi
profund ancorate în mentalitatea colectivă a comunităţii sau a epocii în care trăi('sc.
Această mentalitate a comunităţii viza interesele materiale, o homogamie geograficf1,
dar mai ales una culturală şi socială care rc>lua şi prelung<'a homogamie geografică.
Căsătoria nu era şi nu putea fi o clwstiune particulară, ea afe:ta nu numai pe CPi
doi indivizi, ci întreaga comunitate în carp tr1iiau, marcată evident de a!'anjarnt>ntele lor. „Intervenţia" rudelo~ ~i a comunităţii în contractarea unei căsătorii
1 M. Voinea, Familia şi evoluţia sa istorică, Bucureşti, 1978, p. 9.
:· Şt. Pascu, V. Pascu, în Marriage and Remarriage in Populations of the Pa.,t,
Lu11don - New York, 1981, p. 61.
3
N. Giurgiu, în Populaţie .5i societate, I, Cluj, 1971 p. 123.
~ Xenia C. Costa-Foru, Cercetarea monografică a familiei, Bucureşti, 1945,
p. 83.
5
Arh. Stat Cluj-Napoca, Fond Episcopia Gherla, dosar 168/1857, f. l; (în continuare ASCN-FEG)
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se repercuta negativ asupra relaţiilor matrimoniale dintre cei doi soţi, determinind
adeseori eşuarea căsătoriei. Abunldă în epocă cererile de divOt"ţ ale soţiilor mai ales,
care justifică actul deoarece s-au măritat „cu sila". De exemplu, Rozalia Spetărean
din Beclean refuza să convieţuiască cu soţul ei deoarece a fost măritată cu sila
în timp ce ea primea epistole de dragoste de la iubitul ei, un tînăr din Lechinţa 8 •
Exemplele de acest fel s-ar putea continua, ele ilustrind pregnant jocul de interese
al comunităţii în încheiera căsătoriei. Situaţia nu este specifică doar în mediul
românesc transilvănean, ea regăsindu-se şi în alte spaţii so~ial-culturale. In ţă
rile scandinave, personale necăsătorite erau frecvent ridiculizate şi compătimi te,
căsătoria fiind de aceea, adeseori, un aranjament practic pentru care nu mai erau
necesare legături sentimentale între soţi7. Mărturie în acest sens stau. de asemenea, adunările tradiţionale practicate în Lorena sau altundeva, la care g;rupuri de
tineri săteni proclamau cine cu cine se va căsători. Nunta reprezenta înainte de
toate o tranzacţie, atit intre familii cit şi intre cei doi indivizi, care intrau într-o
asociaţie 8 •

c) Motivarea prin proprie determinare: indivizii sînt conştienţi de motivele
ce i-au făcut să se căsătorească: dragoste, necesităţi, interese etc. ln foarte multe
situaţii partenerii !Pnt influenţaţi în decizia lor de aspectul material pe care tl reprezenta contractarea căsătoriei, specificindu-se că ,,nu s-rur mai despărţi bunurile
nemişcătoare (pămîntul) dacă ar fi cununaţi cei doi tineri, care pe deasupra se mai
şi iubesc" 9 •
Un alt element important în cadrul constituirii .familiei n reprezintă scopul
căsătoriei. Aceasta poate să fie mărturisit ex.plicit la început sau el se conturează
pe măsură ce anii tle căsnicte se derulează. In mijlocul ţăranilor era frecvent afişat, ca scop principal al căsătoriei, nevoia de a avea o consoartă spre .ajutor şi petrecere, mingiiere şi sliferinţă comună în cazuri mai grele. Cu alte cuvinte, scopul
declarat era „împărtăşirea binelui şi a răului,, a bucuriei şi întristării în decursul
vieţii"1°. Alteori, swpul căsătoriei era concentrat asupra asigurării continuităţii familiei, pentru „a avea urmaşi şi a nu se stinge sîngele". Finalitatea era în ultimă
instanţă, transmiterea averii unui moştenitor legal, care să îşi poată îngriji părin
ţii la bătrineţe. Sînt numeroase cazurile în care se invocă drept scop al căsătoriei
starea grea a părinţilor unui partener, necesitatea creşterii copiilor rămaşi orfani
etc.li. Dar, predomină cazurile în care scopul declarat al căsătoriei era împiedicarea împărţirii şi înstrăinării pămîntului. Din această cauză, sînt relativ numeroase
cererile de dispensă pentru diferite gira-de de rudenie intre miri, unele dispense fiind
solicitate în favoarea unor parteneri aflaţi în gradul I de rudenie. Cazul localităţii
Moisei este simptomatic, preotul !din sat fiind nevoit in anul 1857 să adreseze forul ilor episcopale de la Gherla mai multe cereri de dispensă de rudenie1 2•
Familia ţărănească era în primul rind o gospodărie, un mic atelier de producţie, o „echipă" de lucrători direcţi ai pămîntului. De aceea, apare în documente
uneori ca scop al căsătoriei şi nevoia lucrării mai eficiente a pămintului, în urma
realizării asociaţiei matrimoniale. Se căuta ca partenerul să întrunească calitatea de
a fi harnic, condiţie importantă pentru asigurarea necesarului de hrană al :familiei13. Din nou, relaţiile afective bazate pe o alegere personală, erau trecute in planul
al doilea, în detrimentul satisfacerii intereselor şi necesităţilor materiale.
Alegerea soţiei şi a soţului era de aceea foarte limitată, iar prejudecăţile tradiţionale existente in comunitate făceau alegerea şi mai dificilă. Un astfel de criberiu,
o prejudecată întîlnită în mediul rural viza evitarea, cit mai mult cu putinţă a căsău Ibidem, dosar 250/1857, f. I.
7

Past,

D. Gaunt, O. Lofgren, în Marriage and Remarriage in Populations of the

o. 51.

I! E. Weber, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France
1870-1914, Stanford University Press, p. 167.
9 ASCN-FEG, dosar 168/1857, f. l; dosar 215/1857, f. 1.
10 S. Florea Marian, Nunta l.<J români. Studiu istorico-etnograficu comparativu,
Bucureşti, 1890, p. l.
11 ASCN-FEG, dsar 266/1856, f. 1; dosar 300/1857, f. 3 dosar 310/1857, f. 3.
12 Ibidem, dosar 168/1857; f. 1; dosar 344/1859, f. 2; dosar 365/1857.
13 M. Voinea, op. cit., p. 68; D. Gaunt, O. Lofgren, op. cit., p. 51.
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toriei in afara comunităţii. Interesul personal 1Şi prejudecăţile se Interferau ln mod
frecvent, respingindu-se aproape toţi străinii care apăreau în cadrul satului. In astfel
ele împrejurări, este lesne de înţeles de ce endogamia socio-profesională a rămas
multă vreme modelul marital predominantu. O consecinţă negativă a acestor stări
de lucruri o constituie rata înaltă a căsătoriilor Intre rude, fapt relevat de numărul
mare de dispense de rudenie. Dispensele ilustrează caracterul îngust, aproape autarhic al bazei de pe care se încheia căsătoria. Şi în comitatul Solnocul Interior
întîlnim o situaţie asemănătoare. Frecvenţa mare a dispenselor de rudenie se datorează şi număll"U'lui relativ mic de familii ce alcătuiau un sat. Astfel, în anul 1831,
din cele 193 de sate ale comitatului, mai mult de jumătate aveau sub 300 de locuitori, adică aproximativ 50-60 de familii. Fenomenul nu este singular, specific doar
satului românesc, ci este semnalat şi în Franţa. In ţinutul Mousienne, din cauza
numărului tot mai scăzut al populaţiei montane, căsătoriile intre rude au crescut în
cei 30 de ani dinaintea primului război mondial, de la 47,70/o la 55,20/o15 . Preotul din
Glod solicită aprobarea dispensei de rudenie pentru doi tineri, deoarece „tot satul
~<! trage din 7 prunci, a ~ăror ramuri într-atît sînt laolaltă că-şi zic unul altuia unchi,
văr ... " 1u. Este semnificativ şi faptul că, din 180 de căsătorii care s-au încheiat în
Apahida între 1850-1870, doar în 31 de cazuri (reprezentînd 17,20/o din total) unul
din soţi nu este localnic - soţii în număr de 20 de cazuri, iar ·femeHe doar în
11 cazuri 17 • Dar oricum, provenienţa lor este din imediata apropiere a Apahidei:
Cojocna, Juc, Dezmir, Someşeni, Bonţida. O situaţie similară intilnim şi la Idod,
unde proporţia căsătoriilor cu un partener din exterior este ceva mai ridicată: 45 de
căsătorii din totalul de 179 în intervalul 1859-188018, reprezentind 25,10/o. Repartiţia celor 45 de căsătorii externe pe sexe se prezintă astfel: în 41 de cazuri soţii
provin din afara Iclodului, iar soţiile doar în 4. Din cele 26 de căsătorii încheiate
între 1866-1870 în Bălan, !doar în 3 cazuri partenerii provin din satele vecine
(Chendrea, Chechiş), soţii în două iar soţia într-unul singur19. Este sesizabilă „libertatea de mişcare" a bărbaţilor, mobilitatea geografică mai· mare pe care aceştia o
prezintă în problema contractării căsătoriei. Fetele, prin ocupaţia lor preponderent
casnică, erau mai puţin expuse unui mariaj extern, unei eva.dălri din orizontul secular rural. Situaţia se prezintă identic şi în cazul unui sat din Moldova, Horodnicul de Jos. Din cele 329 de căsătorii în intervalul 1802-1847, un număr de 147
(reprezentînd 44,60/o) s-au realizat cu parteneri externi, dar în 134 de cazuri soţii
provin din afara satu1Jui, şi numai în 13 femeile sint intruse28 . ŞI acest aspect ilustrează statutul inferior pe care-l deţinea femeia, în raport cu bărbatul, în comunitatea sătească românească sau în alte zone geografice21.
Familia era deci rezultatul unei căsătorii, aceasta fiind de cele mai multe ori
legată, realizată cu acordul forurilor civile şi bisericeşti. Dar, o familie se putea
constitui şi în urma concubinajului adică a convieţuiri a doi indivizi pentru o
perioadă mai scurtă sau mai îndelungată de timp. Cauzele concubinajului sint multiple şi deşi nu fac parte din obiectul investigaţiei noastre, enumerăm cîteva dintre
ele, aşa cum apar în cazurile intîlnite. Sărăcia a fost în genere un impediment al că
sătoriei legale22. Lipsa unei situaţii materiale cit de cit satisfăcătoare pentru intireţinerea unei familii a constituit preponderent cauza concubinajului în mediul rural.
De asemenea, împotrivirea părinţilor şi a rudelor în alegerea unuia dintre soţi a
determinat de multe ori fuga de acasă a tinerilor şi convieţuirea lor .nelegitimă.
E. Weber, op. cit„ p. 169.
Ibidem, p. 168; S. Retegan, în Civilizaţie medievalii şi modernă românească.
Studii istorice, Cluj-Napoca, 1985, p. 171.
16
ASCN-FEG, dosar 356/1857, dosar 435/1856.
17 ASCN Fond Matricole de stare civilă, 8/6 (în continuare ASCN-FMSC).
18 Ibidem, 126/4.
19
Arh. St. Zalău, Colecţia registrelor de stare civilă, 63 (în continuare ASZCRSC).
2" E. Negruţi, Satul moldovenesc în prima jumătate a secolului al XXI-Zea.
Contribuţii demografice, Iaşi, 1984, p. 79.
21 E. Weber, op. cit., p. 171; F. Lautman, Differences ou changement dans
l'cf'gcmisation familiale, în Annales, 1972, nr. 4--5 p. 1194sq.
22
Xenia C. Costa-Foru, op. cit„ p. 83,
1•
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Intre cei doi tineri existau lnsă legături afective care confereau concubinajului un
statut aproape „legal", in funcţie de statornicia menajului. De exemplu, Ilie P. din
Chiuza, convieţuia ilegal cu Ana P. de 15 ani neîntrerupţi, asemenea cazuri fiind numeroase23a.
O problemă interesantă o constituie analiza vîrstei soţilor la încheierea căsăto
riei legale. Astfel, pentru perioada 1850-1870, în Apahida, vlrsta medie a bărbaţilor
la prima căsătorie este de 24,9 ani, iar a femeilor de 20,8 ani. La Iclod, Intre anii
1859-1880, virsta bărbaţilor la prima căsătorie era de 26,3 ani, iar a femeilor de
21,1 ani. Media de vîrstă a bărbaţilor la prima căsătorie în întreaga Transilvanie
dealtfel era de 23-25 de ani, din cauza rigorii legilor militare austriece care interziceau tinerilor încheierea de căsătorii înainte de a se fi prezentat de 3 ori la tragerea sorţilor pentru serviciul militar23 . Situaţia se regăseşte aproape identic şi
în afara arcului carpatic (satul Cornova), chiar dacă se referă la o perioadă ceva
mai tirzie: la bărbaţi, vîr.sta medie era de 24 de ani, iar la femei de 20;5 ani 24 . Revenind asupra celor 180 de căsătorii din Apahida, în 20 de cazuri (ll,10/o) vîrsta femeilor o
depăşeşte pe cea a bărbaţilor, în 14 cazuri aceste femei fiind la prima căsătorie.
Este evidentă prejudecata că femeile trebuie să fie mai tinere decit soţii în momentul încheierii căsătoriei. La Iclod din 179 de mariaje, doar în 4 cazuri (2,20/o) vîrsta
femeilor este mai mare decît a bărbaţilor. Poziţia geografică a localităţii mai indep;lrlatii de „influenţele mentale" urbane ale Clujului, poate să justifice diferenţa
dintre Apahida şi I:lod.
Recăsătoria a fost un fenomen cu largii implicaţii sociale, depinzînd de nivelul
mortalităţii, de mentalitatea epocii, de particularităţi biologi:e şi religioase. In gene!'al, în mediul rural, bărbaţii se recăsătoreau mai repede şi după o perioadă de
timp mai scurtă <lecit femeile (văduve sau divorţate), deoarece nu se putea continua
multă vreme munca la cîmp de unul singur. Şi în alte zone ale Europei, ţările
nordice, Italia etc., durata de văduvie a bărbaţilor era cu mult mai mică decît la
femei 2;;, aceştia recăsătorindu-se în medie pe fa virsta de 39 de ani. Pentru Apahida,
vîrsta medie a bărbaţilor recăsătoriţi este de 38,l ani, iar a femeilor de 37,2 ani. La
!clod bărbaţii se recăsătoreau în medie la :l9,3 ani, iar femeilP în jurul vîrstei de
l2,:l ani.
Din celP 42 cazuri de concubinaj înregistrate la români în oraşul Baia Mare
in anul 1658, bărbaţii sînt în 27 ho:tei, în 7 văduvi şi în 8 cazuri ei şi-au abandonat
:amiliile26. Durata medi<' a ceior 42 de concubinaje, în momentul înregistrării, era
,le 4,4 ani. Cele mai multe dintre con~ubinaje sînt relativ durabile, unele situîndu-st•
întrP l:l-16 ani. Un semn al acPstei „stabilităţi" îl constituie şi numărul mare d<'
copii nPlegitimi care sînt botezaţi în Ppocă. Astfel, la Dragu, din cei 1036 de copii
botpzaţi între 185~1-1902, 103 copiii provin din concubinaj (6,20/o din total). La Icloct
întilnim o p;roporţiP as!'mănătoare din 892 dP botPzu~i între 1859-1882, 59 sînt copii
nPll'gitimi (6,60/ 0)27.
Analizind frecvenţa căsătoriiolr din Apahicla ~i Iclod, se poate remarca faptul
că, datorită muncilor agricolP, căsătoriilP erau mai frecvente toamna şi iarna. La
acl'a,:a a contribuit şi sistemul numeros al postirilo:· din calendarul cre.5tin, care intl'rzicl'a (cu excepţia dispensPlor) încheierea unei căsătorii. Luna februarie este cea
care mono:Jolizează marea majoritate a căsătoriilor (109), ianuarie şi noiembrie prezint;! apoi un număr apn•ciabil de ~ăsătorii (65) - vezi anexa. După ce în timpul
iernii s-a perfectat" al'acPrea matrimonială", se putea trece la legalizarea căsătoriei
in faţa autorităţilor lai~P 'ii biserict>şti, mai ales că din luna martie începeau muncilP
cimpului. Aceeaşi frecvenţă sP poate identifica şi în satul moldovenesc din perioada
res pt•cti vă28 •
S. Retegan, op. cit., p. 171.
ASC-FEG, dosar 2977/1858, f. 3v
' Xenia C. Costa-Foru, op. cit .. p. 94.
25
M. Liv-Bacci, în Marriage and Remarriage in the Population of the Past,
p 150; D. Gaunt, O. Lofgren, op. cit., p. 50; S. Retegan. op. cit., p. 170.
w ASCN-FEG, dosar 2026/1858.
27 ASZ-CRSC, 445.
2B E. Negruţi, op. cit .. p. 76.
23a
23
2
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In finalul acestor consideraţii, cîteva concluzii se impun a fi relevate,
dl'<;; ele nu pot să rămînă definitive daitorită :tlaptului că cercetarea noastră
sP află abia la începurturi:le saile. Informaţiile re aşt:eaiPtă să fie valorificate
pot să întărească unele dintre afirmaţiile anterioare, să permită lansarea
unor interpretări mai nuanţate asupra relaţiilor matrimoniale din epoca
studiată. ln primul rînd, actul căsătoriei din satul românesc transilvănean
de la mijlocul secolului trecut a fost un fenomen cu largi implicaţii sociale.
De aceea, angajarea colectivităţii (a familiei lărgite desigur, dai:' nu pot fi
omise şi „grupurile de presiune" 29 ) în sfera relaţiilor matrimoniale a influenţat negativ evoluţia acestora. Interferenţele dintre interesele materiale şi comenzile comunităţii au îngustat vizibil amplitudinea relaţiilor
ufeotive dintre cei doi indivizi, determinînd frecvent eşuarea căsătoriei
(concubinaj, maltratări, îngrijirea necorespunzătoare a familiei, gospodă
riei etc.) 30 • Autarhia unor comunităţi, izolarea geografică faţă de influenţele mediului urban au favorizat perpetuarea multor tradiţii şi prejudecăţi
faţ:1 de fenomenul mariajului. Similiturdin:ile cu
aHe zone · geogmfice
din spaţiul românesc sau european, pun în lumină existenţa unor structuri
mentale „de permanenţă", caracteristice epocii respective.·
IOAN BOLOVAN SORINA BOLOVAN
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D4

ASPECTS REGARDING THE MARRIAGE IN THE ROMANIAN VILLAGE
IN NORTH-WESTERN TRANSILVANIA IN THE MIDDLE OF THE 19th CENŢURY
(Summary)
An important co-ordinate, that includes the concrete historical problems of
family, is representPd by marriage, because the setting up of a family takes place
only after the act of marriage. The present writin~ deals with the matter of the
turnwtion of the fami.ly with the Romanians in the middlc of the 19lh century in
some plaees in the North-West of Transylvania. The main elemenh in order to know
the way in which the family was formed are: the reason of marriage, its purpose
and thP criteria of choi·ce (age, interest, periods etc.). The <"hoice of a wife or of a
husbanJ was limitecl, being con<litioned by prejudices, by a characteristic mentality of the epoch. This conception had sometimes serious consequences upon the
life of the married couple. The similarities in other geographical regions in the
Hornanian nr European space attest the existan~e of same mentatl strudures, charackristi.c for the respective epoch.

F. Lautman, op. cit., p. 1195.
ASN-FEG, dosar 7110/1857: „
ţii bărbatului ... "; dosar 4406/1858:
care e imorală, prădătoare ... "
29

30
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a alunecat in păcatul carnal cu franu fie silit a colocui mai mult cu Fllorica
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OBICEIURI ŞI PRACTICI ALE CRES€ATORILOR DE ANIMALE
DE PE CURSUL MIJLOCIU AL CRASNEI

Alături de cultivarea plantelor, ocupaţia de bază a locuitorilor de pe
cursul mijlociu al Crasnei, s-a practicat aici şi creşterea animalelor, care
a asigurat gospodăriei ţărăneşti forţa de tracţiune, constituind totodată şi
o importantă sursă de hrană.
Cele două ocupaţii fiind favorizate de condiţiile oferite de contactul
dealului cu cîmpia, ele au fost practicate din cele mai vechi timpurii şi
pînă în prezent, fapt atestat de izvoarele arheologice, narative şi etnografice.
Documentele din secolul al XVI-lea ireferitoare Jia obligaţiHe feudale
ale ţărani1or de ,pe domeniile Ardudului şi Crasnei pomenesc despre darea
din porci 2 , vaci3, oi 4 , fapt ce atestă intensa creştere a acestor animale.
Probabil că au fost crescuţi şi cai, poate şi bivoli, deşi documentele nu
consemnează cresterea lor.
Luînd în considerare formele de păstorit consemnate de Romulus
Vuia, semnalăm că locuitorii satelor de pe cursul mijlociu al Crasnei practicau tipul de păstorit local5 pe păşunile din jurul satelor.
Cornutele aveau păşunea lor, porcii păşteau ogorul negru. După stricarea furdulauălor au fost constituite păşuni separate şi pentru porci şi
oi, unele din ele menţinîndu-se şi în prezent.
Păşunarea începea în perioade diferite în funcţie de tanimalele ca.re
erau scoase la .Păşunat. Porcii erau şi sînt scoşi şi în prezent tot timpul
anului. Oile păşunau de cînd se ducea zăpada şi pînă venea iar. Cornutele
mari sînt scoase la păşune din aprilie şi pînă la sfîrşitul lui septembrie.
Sistemul de păzire păstrează rînduieli tradiţionale, conservate de colectivitate. Păstorul este ales într-o zi de duminică pentru întreaga perioadă de păşunat, înţelegerea se făcea verbal, plata .făcîndu-se în bani şi
în natură, diferenţiat după animale. Pentru fiecare vacă de lapte se plă
teau 20 litri de grîu sau porumb, 10 lei şi un litru de lapte.
Văcarul pornea dimineaţa dintr-un capăt al satului, sufla într-un
corn dînd de ştire că iese ciurda. Sătenii ieşeau şi-i dădeau vitele în primire. Seara vitele erau aduse acasă. Cu vacile păşteau şi caprele. Sistemul de scoatere al porcilor la păşunat era asemănător cu cel al scoaterii
vitelor. Purcarul sufla însă dintr-o goarnă şi pocnea din bici. Porcii erau
scoşi după ciurdă, iar seara erau aduşi acasă înaintea ei.
Plata percepută pentru cornutele sterpe era la fel ca la vacile cu
lapte, dar acestea dormeau pe păşunea numită „Boierişte".

Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 141; II, Bucureşti, 1961, p. 144.
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-Zea, Bucure<jti, 1967,
II, p. 261.
a Ibidem, p. 275.
4
Ibidem, p. 276.
• R. Vuia, în Sbudii de etnografie şi folclor, Bucureşti, 1975, p. 66.
1
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Oi creşteau puţine. Nu ltoţi sătenii aveau oi. De obi•cei cei .care m·eau
oi nu aveau aJ:te animale. Pentru păzirea oilor se asociau cîţiva vecini şi
păzeau cu rîndul. Dacă un om avea mai multe oi le păzea singur 6 • Cînd
cel care avea mai multe oi era bogat îşi angaja cioban. Nu se cunoaşte
obiceiul de a organiza stîni. Oile erau mulse acasă, prepararea laptelui
făcîndu-se de către membrii familiei. Laptele era pus la prins cu puţin
cheag şi lăsat astfel pînă cînd ieşea puţin zer deasupra lui. Atunci se
strecura făcîndu-se caşul care se consuma proaspăt şi, mai rar, pus în
saramură pentru mai tîrziu.
Numeroase şi variate erau credinţele şi practicile magice legate de
crl'Şterea animalelor. Unele dintre ele urmăreau apărarea animalelor de
boli, sporirea producţiei de lapte, altele sînt legate de sporirea numărului
dl' animale şi păstrarea norocului la acestea.
Pentru apărarea animalelor de îmbolnăvire se acorda o atenţie mare
curăţirii grajdului de duhuri. Astf~l, se punea sub pragul uşii de la poiată
usturoi sfinţit la Paşti.
Exista credinţa că fiecare gospodărie are şarpele ei care apăra casa
şi aducea noroc la animale. Dacă acest şarpe era ,omorît mureau toate
vitele din gospodăria respectivă.
Se mai poate şi azi observa pe pragul de la uşa poieţii o potcoavă de
cal bătută cu deschizătura spre exterior crezîndu-se că astfel este oprit
duhul rău să intre în grajd7.
Pentru a avea noroc la vite trebuia să posteşti o zi pe săptămînă.
Ziua se alegea astfel: „se :luau 7 pietre reprezentînd fiecare O· zi din săp
tămînă, se băgau în foc spre a se încălzi apoi se puneau în apă; piatra
cue sfî.rîia mai tare reprezenta ziua în care trebuia să posteşti pentru a
avea noroc la vite sau pentru ca acestea să nu moară.
Pentru a feri animalele de boli şi de duhuri ,rele, în noaptea de Lă
satul secului se lua o tavă cu jăratic în care se aruncau nouă căţei de
usturoi şi nouă boabe de cînepă. Cu tava ,în mină şi cu ochii închişi se
înconjura de către femei de trei ori grajdul zicîndu-se: „aşa cum nu văd
cu tăciunii, aşa să nu vadă strigoile grajdul". Pe urmă bărbatul arunca
un pahar de ţuică peste cărbuni şi lua şi el tava în mină şi apropiindu-se
de uşa grajdului rostea de trei ori: „aşa cum mă tem eu a intra cu focul,
aşa să se teamă şi strigoile". Apoi îngropa cărbunii în faţa uşii de la
grajd.
Se mai practică şi azi, de către unele femei în vîrstă, obiceiul ca în
ziua de Florii să se aducă de la biserică mîţişoare stropite, în număr de
trei. Cu acestea se loveau vacile şi viţelele, în frunte, de trei ori zicfndu-se: „cîte mîţişoare pe crenguţe, atîtea văcuţe", după care mîţişoarele
erau puse în adăpătoarea vitelor pentru ca acestea să bea apă de pc ele.
Seara erau scoase şi atîrnate în grajd pentru ca vacile să fie apărate de
boli, să fete viţei frumoşi şi ,să dea lapte aşa cum apa izvorăşte din
fîntînă 8 •

Pentru sporirea
~
1

8

producţiei

de lapte se mai

,practică şi

în prezent de

Informator - Pop Vasile, 66 ani, sat Dărşida, jud. Sălaj.
Informator - Farcău Floarea, 53 ani, sat Supuru de Sus, jud. Satu Mare.
Informator - Varga Cornelia, 43 de ani, sat .Bobota, jud. Sălaj.
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cătTe unii ţărani obiceiul ca la prima fătare a unei vaci să fie invitaţi
copiii din vecini pentru a fi serviţi cu lapte fiert numit „corastă". După
ce mînoau acest Jaipte, copiii erau ·Slta"opiţi cu a;pă de trei ori, iar ei ziceau:
„să fie vaca lăptoasă, ca fîntîna izvoroasă".
Atunci cînd fătau vacile se credea că nu e bine să dai nimic din casă
pentru că dădeai nOToool viţelului şi laptele vacii.
Pentru a proteja vacile de femeile care se pricepeau să le ia laptele,
după fătare, înainte de prima mulgere, li se lega în coarne de către băr
bat o pungă din pînză roşie, cusută de .el, în care se punea: sare, piper,
argint viu (mercur), floarea-soarelui, fasole, orz, ovăz şi cînepă. Din toate
se puneau cite trei boabe cu excepţia uneia .care nu era destăinuită nimănui. In felul acesta se credea că cel care ar dori să ia laptele, necunoscînd ce fel de boabă lipseşte, nu-l poate lua. Punguţa se lăsa legată în
coarnele vacii de seara pînă dimineaţa. Inainte de mulsul de dimineaţă
se lua şi se punea într-o farfurie, dîndu-i-se foc. Cenuşa se punea în
iesle. Toate operaţiile erau făcute de către un bărbat9 .
Tot pentru a nu avea putere să se ia mana vacii, atunci cînd o ţărancă
dădea sau vindea laptele punea pe el puţină sare zicînd în gînd: „eu îţi
dau sare, tu lasă-mi laptele".
Pentru a nu pierde mana laptelui nu era bine să arunci apa cu care
ai spălat vasul de muls, sau ulcelele, ,pe o apă curgătoare, deoarece în
felul acesta dădeai laptele vacii. Această apă se credea că e bine să fie
aruncată la rădăcina unui pom.
Cînd .se observa că vaca nu are lapte destul sau că laptele era slab,
se practica alt obicei magic. In ziua de Rusalii femeia mergea dimineaţa
pe rouă la vale şi culegea lăptuci (păpădie) zicînd: „duc acasă lapte şi
smîntînă". Se întorcea acasă fără să vorbească cu nimeni. Mulgea trei
stropi de lapte peste lăptuci, le dădea vacii să le mănînce zicînd: „cum
îţi dau ţie lăptuci, aşa să-mi dai şi tu mie lapte".
Pentru ca strigoii să nu poată lua mtana vacii, în seara de Anul Nou,
după apusul soarelui, femeia cea mai bătrînă din casă mătura aria casei,
apoi ducea gunoiul cu făraşul la uşa grajdului şi-l împrăştia rostind de
trei ori: r,aşa cum nu se mai poate aduna gunoiul, aşa să nu mai poată
lua strigoilc mana vacii" (se rostea şi numele vacii).
Tot cu ocazia Anului Nou strigoile se puteau cunoaşte între ele în
momentul cînd intrau în biserică, dar nici odată nu se demascau una
pc alta.
Cu toate măsurile de prevedere luate se mai întîmpla ca strigoile să
poată lua laptele de la vaci. Se vorbeşte şi acum despre asemenea practici.
Marti sau miercuri seara se lua mătrăgună descîntînd: „eu culeg
lapte şi ~mîntînă". Se alegeau şapte frunze de mătrăgună peste care se
puneau şapte guri de apă. Acestea se fierbeau, iar în fiertura obţinut[\
se muia o nuieluşă. A doua zi seara, cînd venea ciurda în sat, se stătea la
poartă şi cu nuieluşa se loveau vacile de la care se lua lapte zicînd: „şi de
la asta puţin, şi de la asta puţin" pînă cînd se arătau 49 de vaci. Ca urmare, vaca celei care a luat laptele îi dădea mult mai mult lapte.

" Informator -

Filip Maria, 56 ani, sat Supuru de Sus, jud. Satu Mare.
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Localnicii povestesc că o strigoaie a luat prea mult lapte pentru vacile ei, iar pe a doua zi dimineaţa i-au murit vitele deoarece le-au plesnit ugerele de prea mult lapte.
Nu toate strigoile aveau intenţii rele. Unele din ele ajutau vacile spre
a nu le fi luat laptele şi mana. Astfel în ziua de duminică, cînd toată
lumea era la biserică, se luau vacile de funie, se duceau într-o ogradă
pustie şi se legau de un par. Se făcea un foc mic din care se luau trei
cărbuni şi cu ei în palma în care se ţinea şi puţin pămînt, spre a nu se
arde, se înconjura de trei ori vaca zicîndu-se „cum nu pot eu lua fumul,
aşa să nu poată fi luat laptele" 10 •
Cînd se întîmpla ca laptele sau mana vacii să fie luate se proceda în
alt fel. Lunea seara o strigoaie lua o sită în care punea puţină sare şi
nouă boabe de porumb şi descîntînd de trei ori deasupra sobei zicea:
„Eu descînt pe sare,
Vaca lapte n-are.
De l-a luat striga
Să vină înapoi,
Iute ca gîndul,
Repede ca vîntul".

Boabele de porumb erau date vacii să le mănînce.
Practica de 1a.părare împotriva luării :laptelui şi manei cit şi aceea de
aducere a lor înapoi erau condiţionate de puterea strigoaiei. Dacă cea care
a luat laptele sau mana era mai puternică nu se mai putea face nimic
împotriva ei.
Tot pentru a nu pierde laptele şi a apăra vaca şi viţelul de eventualele boli, placenta vacii se lua şi se îngropa în ogradă. Cînd se întîmpla ca
vaca să fete pe cîmp, la păşune, placenta era îngropată în apropierea fîntînii de unde se adăpau vitele.
Pentru a avea noroc la vitele scoase la păşune, acestea erau lăsate în
turmă începînd de joia sau duminica dimineaţa. Dacă nu se respecta
ziua, se putea întîmpla ca porcii să n.u se îngraşe, iar vtadle şi scroafele
să nu fete.
Pentru oi, cai, bivoli nu am consemnat nici un fel de practici magice. Este posibil ca ele să se fie pierdut sau să nu se fi practicat, deoarece
„vaca era aceea care aducea noroc la casă"11.
Se practica şi se mai practică şi astăzi un obicei legat de păstrarea
norocului la vite cu ocazia vînzării sau cumpărării acestora. Exista credinţa că este bine ca înainte de a scoate animalul, mai ales vaca, din
curte, în vedera plecării cu el la tîrg, să fie îmbiat să bea apă sau să
fie ţinut în curte pînă cînd se bălega, pentru că în felul acesta omul va
avea noroc la tîrg. Cînd animalul era scos pe poartă se rostea în gînd:
„a~ima:lul i'l duc, norocul Î!l las acasă".
Tot pentru a lăsa norocul acasă, cînd animalul era dus la tîrg i se
smulgeau cîteva fire de păr care se aruncau în curte zicîndu-se: „norocul
să rămînă acasă".
10
11

Informator Informator -

Farcău Gheorghe, 63
Pereş Va.sille, 65 ani,

ani, sat Giorocuţa, jud. Satu Mare.
sat Supuru de Jos, jud. Satu Mare.
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In tîrg,

după ce se încheia vînzarea-cumpărarea, era obiceiul de a se
banii peste animalul vîndut, pentru ca cel care a vîndut să aibă
noroc la bani, iar cumpărătorul la animalul cumpărat1 2 .
Se credea că e bine ca animalul vîndut să fie dat cu funie cu tot,
deoarece în funie stă norocul. Cel care vindea, însă, zicea în gînd: „eu îţi
vînd vita, dar noroc nu-ţi dau". Pentru vaci, cei care le vindeau garantau
pentru lapte, dar nu pentru norocul lor.
Exista credinţa că sînt oameni răi la mînă de la care nu-i bine să
cumperi, pentru că nu au noroc la animale. Atunci, cei care doreau să
cumpere vite de la astfel de oameni puneau pe alţii să le înmîneze vita.
Tot aşa exista credinţa că unii oameni nu au noroc la cumpărat şi-i rugau
pe alţii să le cumpere vite13.
Sigur că în trecutul îndepărtat practicile şi credinţele legate de creş
terea animalelor au fost mult mai numeroase şi ele făceau parte din
existenţa cotidiană a ţăranului.
In prezent, ele sînt mult mai puţine, se practică sporadic şi nu li se
acordă mare încredere 14. Tot mai mulţi ţărani apelează la serviciile personalului veterinar din comună pentru tratarea animalelor.
număra

GHEORGHE

ŞERBA

ClJSTOMS ANO PRACTICES OF THE ANIMAL BREEDING PEASANTS FROM
THE VILLAGES ON THE MIDDLE FLOW OF THE CRASNA RIVER

(Summary)
The middle part of the Crasna Valley, a zone between the hills and the plain,
offers good conditions both for the agrkulture and animal breeding, especially
.:-.:ittle.
The cattle draw the plough and provi-ded meat and milk, there was also a
smali number of sheep and horses. But practicaLly every fam~ly raised one or two
pig~ and a lot of poultry. The type of grazing, both in the past and in the present
days, is the local grazing on the pastures around the village.
The importance of the cows in the peas<1nt husbandry is attested by the fa:::t
that they take good care of them and, in the p<1st, by the many magic practices
supposed to be able to increase the number of rows and their milk production.

1~
1J

1'

Informator Informator Informator -

l!..obonţ

Victor, 75 ani, sat Supuru de Sus, jud. Satu Mare.
Mihai, 55 ani, sat Unimăt, jud. Satu Mare.
Varga E~ena, 40 ani, sat. Supuru de Jos, jud. Satu Mare.

Racolţa
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DIN TOPONIMIA SATELOR TURBUŢA,
CRIŞENI, GIRCEI

Importanţa toponimiei şi ca atare necesitatea adunării şi intepretării
acestui material a .fost relevată şi cu ocazia celui de al VII-lea Simpozion de onomastică' ţinut în luna noiembrie 1987 la Cluj-Napoca în cadrul „Zilelor academice". !n cadrul temei de cercetare intitulată „Tezaurul toponimic al României" se prevede redactarea, sub formă de dicţionar
al numelor de locuri de pe tot cuprinsul ţării; greutatea cea mai mare
întimpinată, în această acţiune, este determinată de dispariţia subiecţilor
de anchetă şi ca atare a surselor de informare. Noile realităţi economicosociale „şterg" o serie de microtoponime cunoscute şi folosite numai de
o anumită generaţie de vorbitori (de obicei cei născuţi între 1900~1920)..
Judeţul Sălaj beneficiază, .aşa cum am mai arătat2, de o ;anchetă complexă sub aspect onomastic.
Continuăm, în acest număr, cu prezentarea toponimelor
adunate
din trei localităţi Turbuţa (Sj 149), Crişeni (Sj 188) şi Gîrcei (Sj 190).
Prin notarea şi prezentarea microtoponimelor din ultimele două puncte
de anchetă se încheagă, într-un tot, valea Zalău - Jibou (prin Mirşid),
avînd în vedere că din Mirşid, Firminiş, Popeni, Cuceu toponimele au
fost trC'cute în revistă în numerele anterioare. Anchetele s-au efectuat în
1878 şi 1982. Subiecţii cu caire s-a discutat au fost următorii3: Aurel Turc
(l!i"!l), Vasile Zaharia (1920), Aurel Noje (1928) în Turbuţa; Vasile Jecan
(1913), Teodor Filip (1928), Alexe Jecan (1906), Gheorghe Crişan (1902),
Gavrilă Fekete (1903), Vasile Crişan (1889) în Crişeni; Nicolae Mureşan
(lMl), Fazakas Ferenc (1912), Gheorghe Stevar (1911), . Mihai Teodor
(1908), Vasile Iancu în Gîrcei.
Interesante şi de un re.a!l folos sînt şi daitele demogriaficc: Turbuţa 148 de case, 422 de locuitori; Crişeni - 334 de case, 1173 locuitori; în
Gîrce'i - 433 de case şi aproximativ 1000 de locuitori. In această localitate populaţia este de naţionalik1te română şi maghiară fapt reflectat şi
în onomastică.
Primele atestări4, datează din secolele XIV şi i11ceputul secolulţ1i ur-:mător (Turbuţa 1387, Crişeni - 1387, Gîrcei 1405).
t Aceste simpozioane s-au desfăşurat astfel: I-1966, II-1969, III-1972, IV1975, V-1978, VI-1981, VII-1984, VIII-1987.
2 Vezi Acta MP, 8, 1984, p. 755-761; 9-1985, p. 745-750; 10. 1986, p. 721-724;
11, 1987; p. 730 şi urm.
3 In paranteză este notat anul naşterii.
4 Vezi C. Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşţi,
I şi Ii, 1967-1968.
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GLOSARUL NUMELOR DE LOCURI
TURBUŢA (Sj 149)
1. Bortiu „e un Jo:: pe Braniştea de jos, au fost borte".
2. Borzei.na „fintînă aproape de sat, aici a stat o femeie poreclită Borzana"
3. Branişte „loc drept lingă apă in hotar cu Surduc"

4. Brăniştiocira „loc arabil Hngă Someş"
5. Braniştea de sus „.Joc Ungă Someş, loc drept"
6. Braniştea de jos „loc arabil pe malul Someşului"
7. Buciumi „loc neproductiv pe piscuiu dealului"
.
8. Calea tîlhcirilor „drum care duce in Rona şi pe care umblau hoţii"
9. Coastea merilor ,,teren in pantă pe care au fost meri sălbatici"
10. Cocistea Surducului „coaste care separă Surducv. de Turbv.ţa•
11. Coci.stea fuglcişului „loc pustiu folosit ca păşune"
12. Colniţă „loc dimbos, e folosit şi ca teren arabil şi ca păşune"
13. Ciorgău mănăstirii ,izvor pe locul numit Mănăstire"
14. (pe) Coamă „o insulă pe rîul Someş"
15. Cdsa Şuranet „locul unei femei poreclită Şurdna"
16. Colnic „loc un.de îi tăiată pădurea .pe coaste e şi drum"
17. Ciuhă „vîrf de deal cu ciuhă (= sperietoare")
18. (ln) Deal „deal [nalt"
19. (W) Dos „pădure de fag în loc umbros"
20. Dumbravă „pădure de cer şi carpen"
21. Dumbrăviţă „pădure de cer şi carpăn e folosită ca şi păşune•
22. Dealu R6mnei „pămint arabH pe un deal în ·hotar cu Râna"
23. Dfmbu lut Bud.ii „locul a fost a unui om poreclit Budii•
24. Dimbu sti;jdrului „loc mai înalt pe Sti;ar"
25. După sat „loc arabil cu porumb, e după sat"
26. Fuglciş „teren neproductiv pe dealuri"
27. Fundu molu.lui „loc arător, a fost cu mol, e în hotar cu V~r"
28. Ffntinele „lo:: ln hotar cu Ciogmani, este un izvor cu apă"
29. Ffntfna Udrgei „!întină adăpătoare a fost a lui Ucirga•
30. Groapa popii „loc mai gropos care a fost înainte a bisericii"
31. Hîituri „pădure de carpăn pe un loc mai gropos"
32. Hodobană „pădure de corn şi un loc pietros"
33. Iepurişte „lingă Someş un loc unde au fost iepuri"
34. Jzv6ru Vadului „izvor de apă a ţinut de Var"
35. Intre hotară „loc unde se mărgineşte Turbuţa, Rona şi Ciogmani•
36. Lab „teren arabil şi porţiune de păşune"
31. Leordişu „teren de coaste în pantă"
38. (Pe) Mal „locul unde este fixat podu peste Someş"
39. Mănăstirea „loc pe un deal, a fost vechea vatră a satului Se presupune
fost o mănăstire"
40. Morz6ci „Io:: cu gropi, folosit pentni vii"
41. Overţenia „teren agri-col pe deal se cultivă lubere"
42. Os6i „loc prăpăstios e lingă deal"
43. Pasc6lea „teren pe deal pe care creşte macriş iepuresc"
44. Pidtra „păşune pe o stincă"
45. Piclciu „loc neproductiv pe dealuri pe care sînt şi case„
46. Podirei „teren arabil şi cimitiru satului. E un pic de platou pe un „deal•
47. Piscui „păşune pe deai! e numită şi Ţiclu Romnei"
48. Poieţ „pădure plantată cu puieţi"
49. Poiana „loc înconjurat de pădure"
50. Prundu Bartiului „loc agricol cu prund"
51. Prundu Varului „pe lingă malul Someşului loc arător lingă Var52. Ru.6.ta „loc înconjurat de două păraie care se varsă în Someş"
53. Răst6cia ,,loc lingă apă înconjurat de izvoare"
54. Ste;aru „teren pietros, a fost pădure de corni"
55. Sighialciu „loc lingă „Someş mincat de apă"
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56. Streanda oaei „păşune de oi"
57. Stupină „loc pe dPal pe care au fost stupi"
58. Sub Dumbravă „loc de deal pe care se cultivă ovăz şi porumb. E sub Dumbravă,
care e o pădure"
59. Scoruş „pămînt arabil pe care sint scoruşe"
60. Stîna „teren arabil, a fost o stînă de deal"
61. Vărăştina „loc pe deal, pentru vite"
62. Valea mare „păşune, pe deal, pentru vite'·
63. Valea Văraticului „vale cu apă care vine din Fuglaş şi se varsă în Someş•
64. V alea rea „loc prăpăstios"
65. Vâlea sti.jcirului „vale intre două dealuri"
66. Virfu dealului „vîrf de deal folosit ca teren arabil"
67. Virfu dumbrăviţii „vîrful dealului Dumbrăviţa•
68. Zăpodia „p[:mint agricol e pe un deal şi pe o pantă"

CRIŞENI

(Sj 188)

1. (La) Balt;l „a fost baltă, teren de vale"
2. Bicfoli „teren de şes, lingă gară"
3. Chertiu oii „teren arător, înainte a fost pădure"
4. Citirda „deal cu vie şi teren arător"
5. Coasta Herecleanului „păşune pentru vite. E numai gropi"
6. Crecuţa „punctul de hotar cu Ortelec. Este un canton aici, teren agricol"
7. Delniţă „teren arător pe deal se cultivă şi porumb şi griu"
1:1. Dealu Cristorului „pădure de stejar şi păşune este în hotar cu Cristuru•
9. Dealu Girceiului „deal cu viP în hotar cu Circei•
10. Dealu Lupilor „păşune care acum ţine de Zalău"
11. Faţa 6ii „păşune pe un deal"
12. Finea „teren arător este şi vie, e pe un deal"
13. Fundătura „loc de vie pe deal în hotar cu Circei"
14. Glimeie „loc în hotar cu Mirşidu"
15. Coarda „loc de deal nu prea înalt folosit ca şi păşune"
16. Grădina lui Polgar (Polgcir) „pămint arabil a fost a lui Polgar"
17. Intre văi „teren de şese între două văi cu apă"
18. Molurile „pămînt arabil pe deal, c mlăştinos·•
l!l. Măzărişte „Ioc de vie pe deal"
20. Nodeiu „pămînt arător lingă o pădure de carpăn"
21. Oaia „cătun cu 4 case, au stat oieri"
22. Ordşel „pămint arător, aici a fost un sat, este drumu care duce la Moigrad•
23. Pămintu din rit „teren arabil ca loc drept·•
24. (La; Păşune „e în hotar cu Mirşidu"
25. Pădurea Mirşidului „pădure mai mică in hotar :::u Mirşidu"
2fi. Pocolhediu „aici este o baie de lut, e pe un deal mai mic"
27. Ritu „loc lingă Valea Miţi, acum aparţine de Zalău"
28. Ritu îngrădit „pămint arabil, loc drept, nu-i mare ca suprafaţă"
29. Tabla lui Descaş „pămint arabil şi pomărie. A fost a unui om numit Descaş•
30. Tău „fînaţ, e tn hotaru satului"
31. Tulodi „pămint arător pe un teren de şes in hotar cu Zalău"
32. Toneiu „loc de deal şi şes bun de agricultură"
33. Viile lui Benchio (Benkil) „vii care au fost a unui om numit Benko)
3i Viile de la Clopotniţă „vii unde sînt două clopotniţe. E lingă cimitir•.
35. Viile Herecleanului „vii pe deal în hotar cu Hereclean"
36. Valea Zălaului „vale cu apă, izvorăşte din Meseş şi se varsă în Crasna•
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1.
2.

Acciţii
Acciţii

mari „loc pe care au fost salcimi''
mici „o tablă mai mică pe care ·sînt salcîmi"

3. Bciltă „a fost o baltă, tot aici a fost şi halta, e în hotar cu Mirşidu."
4. Băltăci.tţ .,teren arabil în pantă, e băltos"
5. Bcircu „pădure de frasin"
h. B6rşoş domb „păşune pe deal" Borsos domb
7. Brizda „uliţă în sat, provine de la numele unui om Brizd (poreclă)
8. Calvciria „vîrf de deal pe care e cimitiru vechi"
9. Cantarig „fîntînă cu apă bună"
10. Cărălcib „teren arabil pe un loc în pantă"
11. Ci6rda „loc în pantă folosit şi ca teren arabil şi ca livadă"
12. Csikoskert „loc îngrădit unde stătea cu mînjii''
13. Cimitiru unguresc „cimitir catolic şi protestant"
14. Cînepişte „loc pe care creşte cînepă"
15. CT,ejie „teren care a fost al bisericii"
16. Coasta Căuciciului „coastă de deal", aici a stat un fierar"
17. Corlcitu „păşune pe un loc de pantă"
18. Deasupra vii „loc deasupra dealului pe care sint vii"
19. Dines chert „teren arător Ia capătul satului a fost a unui om numit
Dincs Kert
20. Fciţa Crîstorului „teren arabil vecin cu Cristoru"
21. Feleşegu „uliţă mică"
22. (La) Filu „teren arabil al unui om numit Teofil> (Filu)

Deneş•

23. F11 1 ciţe „loc în pantă cu fin"
24. Fîntî.na de la Pustă „fintînă in pustă"
2'i. Fi.ttopcilya „loc pe care se făcea cîndva că·lărie"
26. Fundătura „teren arabil, drept numai într-o parte"
27. Gurdei „loc care a fost vie şi pomărie"
28. H6lmuri „teren arabil pi! un deal"
W C/uşeiu „păşune lingă sat" Kishely
30. Micău „pădure de gorun care a fost replantată"
:n. Nodei „deal care poate fi folosit ca teren arător"
32. Ochiuri „o altă fîntînă in sat"
33. Oiso borşoş domb „teren arabil! pe un deal mic" Also-borsos domb
Als6-borsos domb
34. Ortoucini „loc de deal pe care a fost o grădină"
35. Ortoucinii din sus „deal mai înalt decît celălalt" (vPZi 34)
36. (La) Părău „uliţă pe unde curge un părăiaş"
37. Părău finciţelor „două porţiuni de pămînt, pe aici curge un pic de apă„
38. Popeni „uliţă în sat pe care locuiau foarte mulţi cu numele Pop"
39. Puielniţă „loc pe care a fost o clocitoarP"
40. Pusta „teren arabil e în faţa soarelui"
41. Ripa Didului „o ruptură de pămînt, a fost a unui om numit Didu"
42. Ripile Nodeiului „păşune abrupta pe Nodei"
43. Riturile „fînaţ pe Valea Sălajului"
44. Ritu „loc drept folosit ca fînaţ"
45, Ritu din jos „fînaţ lingă D6bu"
46. Săcădcişu „fînaţ pe un loc care se surpă"
47. Ştc'mpel chert „au fost grăddni, acum 1· tP1'l'n arător. Fostul proprietar s-a numit
Ştempel", Ştempel-kert

48.
49.
50.
51.
52.

Uliţa curţii „uliţă man• în sat"
Uliţa mare „uliţă principală"
Uliţa mocanilor „a stat o familie mare numită Mocanu"
Uliţa popii „uliţă care ducea la blserica ungurească"
Uliţa lui Ştefan „uliţă, stătea un bătrîn numit .5tefa11"
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5:t Tcibla din Decilu Hereclecinului
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

„pămînt în hotar cu Herecleanu"
Tabla de la holmuri „teren arabil lingă Holmuri"
Tabla de sub gurdei „teren arabil pe care a fost o biserică catolică"
Tabla lui Misiac „un fînaţ a unui om poreclit Misiac"
Tcibla de la rit „teren arabil pe o pantă de deal"
Temeteu românesc „cimitir al românilor"
Tilincciua ,,teren arabil pe un loc în pantă"

Tiuculuţa „uliţă

în sat'"

Tonei „terPn arabil, aici au fost grajduri"
Valea Sălajului „apă care se varsă în Someş, izvoreşte din
Viile româneşti „vii pe deal, Jn partea unde stau românii"
Viile ungureşti „vie în partea unde locuiesc ungurii"

Micău"

GABRIEL VASILIU

DE LA TOPONYMIE DES VILLAGES
CRIŞENI, GIRCEI

TURBUŢA,

(Resume)
L article presente une enquete efectuee en deux etappes en 1978 et 1982 pour
:le „Tn·~:;r toponymique de Roumanie". Un examen attentif, dans une enquete co:nplexP, prouve quc> l'element toponymique roumain est preponderant. Le matC'rial
connu jusqu'ci est employe dans Ies etudes de langue et dans celles d'histoire.
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REGIMUL PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE lN
ESTUL DEPRESIUNII GURUSLAU

Precipitaţiile

atmosferice reprezintă elementul component al climei
care se reflectă în cea mai mare măsură în peisajul geografic şi în economia agricolă a oricărei regiuni. Cunoaşterea cantităţilor de precipitaţii şi a
regimului lor anual, semestrial, trimestrial şi lunar, a frecvenţei, formei
şi intensităţii cu care cad prezintă o mare importanţă ştiinţifică, dar şi
practică, indispensabilă în agricultura modernă, deoarece apa provenită
din precipitaţii deţine cea mai mare pondere în cadrul surselor care asigură rezervele de apă din sol.
Depresiunea Guruslăului reprezintă o unitate geografică distinctă pe
Valea Someşului între defileul de la Turbuţa-Var şi cel dintre Benesat şi
Ţicău. Spre est este flancată de abruptul structural al Culmii Prisnelului
iar spre nord de masivul cristalin Dealul Mare. Elementul geomorfologic
cei mai caracteristic îl reprezintă succesiunea şi extinderea teraselor fluviale păstrate mult mai bine dectt în partea vestică a depresiunii.
Pe fondul climatic, condiţionat de advecţia maselor de oor de origine
oceanică prin „Poarta Someşeană", masivul Dealul Mare şi Culmea Prisnelului, fiind mai înalte decit dealurile de la vest de Someş reprezintă un
baraj orografic care obligă aceste mase să facă un salt aerodinamic, generînd cantităţi sporite de precipitaţii, (V. Sorocovschi, W. Schreiber, 1986).
Pînă la această dată nu există studii de detaliu asupra regimului de
precipitaţii atmosferice din zonă. Studiul de faţă se bazează pe prelucrarea
înregistrărilor făcute la postul pluviometric Năpradea (180 m altitudine,
47°21' lat. N şi 23°19' long. E) în perioada 1962-1986, care oferă date
caracteristice pentru întreaga parte estică a Depresiunii Guruslăului.

1.

CANTITAŢILE

ANU.AI.IE DE

PRECIPITAŢII

Precipitaţiile atmosferice ~înt repartizate neuniform în timp şi spaţiu, chiar
pe un teritoriu mai restrins. In perioada 1962-1986 la Năpradea a căzut o cantitate medie anuală de precipitaţii de 698,0 mm, superioară celor înregistrate la
posturile învecinate (Tabelul 1), fapt ce se explică prin frecvenţa convecţiilor locale
din sezonul cald şi ascensiunea forţată pe care sînt nevoite să o facă masele de aer
umed pe versantul vestic al Pietrei Cozlii. Cantităţile mai reduse de la Jibou şi
Purcăreţ reflectă rolul de umbrire climatică resimţit Jn arealele mai joase situate
la adăpostul Dealurilor Sălajului, Dealului Mare şi Culmii Prisnelului.

~i
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Tabelul 1

C:antltAflle medii multlunuale de preclpltaill atmosferice
Altitudinea
(m)

Postul
pluviometric

Nr
crt.

Perioada

Cantitatea
medie anuală mm

Cantitatea
absolută (mm)
anul

Cantitatea
absoIută (mm)
anul

maximă

minimă

Năpradea

180

1962-1986

698,0

922,3/1970

484,7/1983

2

Jibou

190

1962-1986

646,3

1001,6/1980

425,1/1986

3

Cehu Silvaniei

210

1973-1986

684,9

1018,0/1974

486,1/1983

Purcăreţ

470

1973-1986

646,5

838,3/1979

456,1/1975

I
--

--

-4

ln strinsă dependenţă de particularităţile circulaţiei genera.le a atmosferei au
avut loc numeroase variaţii neperiodice ale cantităţilor a.nuale de precipitaţii
(Fig. 1). Ct>le mai mari cantităţi de precipitaţii (800-900 mrrt) s-au înregistrat ln
anii cu predominarea activităţii ciclonice şi fronta!e, iar cele mai mici cantităţi (sub
600 mm) în cei cu o circulaţie predominant anticiclonică, cu advecţii ale aerulqi
<"ald tropical sau continental. Printre intervale excedentare (peste media multianuală) amintim pl.'rioadele 1962-196G şi 1977-19-81, iar dintre cele deficitare (sul>
media multianuală) perioadele 1971_,1912. şi. 1982-19.114 (Fig. 1). Se constată că
abaterile pozitive sînt mai numeroase ca cele negative, situaţie diferită de cea specific<J în an':\ami>lu teritoriului ţării noastre (Geografia României, I).
Din analiza cantităţilor anuaie pentru perioada 1962-1986 (Tabelul 2) se con.stat[1 că fre~venţa cea mai mare (640/o) au avut-o cantităţile cuprinse intre 65084[) mm, iar cea mai scăzută cantităţile de precipitaţii de peste 850 mm (80/o) şi cele
sub 500 min (40/o).
Tabelul 2

·1;

Freeven1a

(F)

şi

aslg1irer•a (A)

c-antUăfllor

anuale de prel'lpltafll la Nipradea

(1962-Jlll)
Cantităţi

(mm)
F

%)

A (%)

450,1-

I

I 500

500,1
550

4

16

100

96

1550,1 1600,1 1650,1 1700,1 1750,1 1800,1 1850,1 1900,1
600
650
700
750
800
850
900
950
12
4
4
12
24
16
4
4
----------------80

. 76

72

60

36

20

8

4

Maxima absolută a reprezentat 1320;0 din media perioadei, iar minima absolută doar
680/o din această cantitate, valori moderate comparativ cu cele din exteriorul arcului
carpatic. Intre frecvenţa maximă a cantităţilor anuale şi media multianuală a precipitaţiilor căzute la Năpradea nu există o deplină concordanţă deoarece valoarea
maximă a frecvenţei (240/o) corespunde cantităţilor de precipitaţii cuprinse intre
700,1 şi 750 mm.

2. CANTITAŢILE

DE

PRECIPITAŢII PE SEMESTRE ŞI ANOTIMPURI

lnsumind cantităţile medii lunare din sf'ml•strul cald (aprilie-septembrie) se
că ace.stea sînt cu 167 mm mai mari clecît cele din semestrul rece (octombrie-martie), valoare relativ mică datorită apariţiei: maximului secundar de la

constată
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începutul verii (Tabelul 3). ln semestrul cald frecvenţa ma:ximă a cantităţilor de
precipitaţii atmosferice variază între 300-600 mm, iar în semestrul rece ele oscilează între 200-300 mm.
Tabelul 3
Cantităţile

mPdll semestrlule şi nnolimpuall' dP r•rl'l·i11llalli la :\i1prodeu (1962-1986)

ItrulSemesI Semes- I
cald trul rece

Perioada
Cantitatea medie
(mm)

432.8

265.2

62.1

37.9

%

Vara
I Primrn-ara I

!iarna

I

I

I

Toamna

139,6

168.5

254.5

135.4

20.0

2-U

36,6

19,3

Cantităţile de precipitaţii se modifică de la un anotimp la altul. Cele mai recantităţi de precipitaţii cad toamna (19,30/ 0) şi iarna ca o consecinţă a persistenţei regimului anticiclonic şi a slabei dezvoltări a convecţiei termice. Primăvara
cantităţile de prPC'ipitaţii sînt cu circa 30 mm mai mari <lecit cele înregistrate toamna
sau iarna. ln timpul verii cad cele mai ridicate cantităţi de precipitaţii ce depăşesc
o treime din cantitatea medie multianuală (Tabelul 3).

duse

CANTITĂŢILE

3.

LUNARE DE

PRECIPITAŢII

Repartiţia precipitaţiiior în timpul anului este neuniformă prezentînd un
maxim pluviometric principal (98,5 nun) în luna iunie şi un minim prin:oipal
(34,5 mm) în luna februarie (Fig. 2). Ca urmare a influenţei circulaţiei aerului maritim se înregistrează un maxim secundar în luna decembrie şi un minim secundar în luna octombrie (Tabelul 4).

Tabelul 4
Cmtităţile

111J1lii 1111\:im•

~i

mini 111 lunrr de
(l!lll:!-

Cantităţi I
medii

%
maxime
anul
minime
anul

pre1•iIJitaţll

rn:n)

~i'lprodea

la

LUNA
I

I

II

I III

I IY !

48,3134,5 \ 36,31 54,61

V

I

77,S

--i-~~~~1~
10s.sl Hl7.2l

VI

I VII I vm I rx I

58,5

76,2

79,9

14,2

11,0

11,4

~1
6,6

X

I XI I XII

41,5

47,8

56,8

5,9

6,8

8,1

------

97,8

01,5

rns,4

2-!1,6

192,0

189,7

113,9

1976

1970 1962119781 1971

1974

__.!_9~

1968

1978

1974

1977

1967

33,8118,6

4,0

6,6

0,3

6,2

0,1

1973

1986

1965

1982

1972

- - - - - - - - 1 - --- ---

---;,;1~

1,4

14,21

24,4

1964, 1976 197411974 1986. 1968
I

1983

124,5

117,4
- - ----- -116,5

Precipitaţiile mai abundente din perioada mai-august se datoresc înaintării
spre interiorul continentului european a dorsalelor anticiclonului azoric, care antrenează la periferia lor, ciclani atlantici, precum şi convecţiilor locale. Cantităţile
lunare de precipitaţii au avut o mare variabilitate neperiodică, cele mai evidente
remarcîndu-se în luna cea mai secetoasă şi în cea mai ploioasă (Fig. 3).
Cele mai mari cantităţi lunare de precipitaţii (150-240 mm) au provenit, mal
ales, din averse puternice în lunile mai-august. In lunile ianuarie şi februarie rni

55 - Acta Mvsei Porolissensis -
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s-au înregistrat cantităţi care să depăşească 100 mm. Maxima absolută lunară de
241,6 mm, înregistrată în iunie 1974 a reprezentat 31 % din suma precipitaţiilor
anului respectiv.
Cele mai mici cantităţi de precipitaţii lunare s-au situat cu excepţia lunilor
aprilie-iulie sub 10 mm. ln luna februarie 1976 nu au căzut precipitaţii. Atît cantităţile maxime cit şi cele minime sînt moderate comparativ cu cele din zonele cu
climat continental mai accentuat.
Din analiza valorilor frecvenţei şi asigurării cantităţilor lunare de precipitaţii
(Tabelul 5) reiese că frecvenţele cele mai mari revin cantităţilor de precipitaţii
apropiate de mediile lunare plurianuale.
Tabelul 5

Freeven1a (F)

Lnna

I

--II

--III

-IV

--V

--VI

--VII

-VIII

--IX

--X

--XI

--XII

şi

asigurarea (A)

Can-

0,1

20,1

40,1

60,1

tit.
mm

20

40

60

80

F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%
F%
A%

eantilălilor lunare de preelplta!ll la
(1962-1986)

l\:ăpradea

80,1 100,1 120,1 140,1 160,1 180,1 200,1 220,1 240,1
100

120

140

160

-

-

-

-

-

-

180

200

220

240

260

-- -- -- -- - - - - - - - - - ---'32
12
4
24
28
100
44
16
4
68
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --24
12
12
4
4
44
32
4
100
20
76
8
--- -- - - - - - - - - - - - - - --4
20
12
24
36
4
100
96
72
36
16
4
--- -- - - - - - --16
12
32
4
24
8
4
72
40
16
8
4
84
8
-100- -100
-24
20
4
16
20
8
4
4
32
8
4
100 100
8
8
4
4
-- ---- -- -- -- - -96- -80- 60 -404
28
20
20
8
8
4
8
-

28
100

16
72

16
56

24
40

16
16

- - --- ---

-

---

--

-- -- -- --

--

--

--

100
12
4
4
4
--- --- ---96- -88- -60- -40- -20- - - - ----

32
4
8
8
8
28
4
-- -- -- - -- - - -68- -36- --20- -12- - -24
12
44
12
4
4
20
4
64
8
-100- -76
- ---- -- -- -- -- -- ---32
24
12
28
4
100
68
44
32
4
4
4
- - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - --12
44
8
16
12
8
100
44
88
36
20
8
- - -- - - - - - - - - - - - - - --8 -12- -40- -16
16
8
100
92
24
80
40
8
4
100

16
96

12
80

Valorile procentuale scad în special către cantităţile mai mari decit media
plurianuală cu excepţia lunii iunie clnd frecvenţa cea mai mare (24 %) o au cantităţile de 120,1-140 mm. Gradul de asigurare înregistrează valori mici pentru cantităţi~e de precipitaţii foarte mari şi invers. Dispersia valorilor proctntuale ale frecvenţei cantităţilor de precipitaţii este mică în perioada noiembrie martie şi mu!t
mai mare ln perioada mai -

august.
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4.

CANTITAŢILE

MAXIME DE

PRECIPITAŢII

IN 24 DE ORE

Pentru întreaga perioadă de observaţie cantitatea maximă absolută în 24 de
ore s-a înregistrat în data de 31 august 1980, cind au căzut 83,0 mm de precipitaţii,
reprPzentînd 43,20/o din totalul lunii şi 108,90/o din media multianuală a acestei luni
(Tabelul 6). Valorile cele mai ridicate s-au înre~istrat în perioada mai-august.
Intr-un singur caz ele au depăşit media lunară.
Tabelul 6
Cantltă!lle

LUNA
Maxima
medie

I

maxime de

I

10,3

Maxima
absolută

Data

%

II

I III I IV I

~1~
21,9 26,6

----

in U ore la

V

14,9 22.9

I

VI

25.2

36,1 - : : - : . : -

JOII 29!11 SIV --;;-112vI
271
1977 1970 1964 1964 1962 1974

----

26,4

31,9
-26,8
--

40,6

63,4 73,2

Năpradeo

(1962-1986)

I VII I VIII I IX I
I

23.71
83,0

27.3

1--:-

X

47,9 58,4

XI

I XII

12,8

13,3

14,5

43,7

34,1

43,1

44,7

31VIII 23vn1 8IX 6X
1980
1964 1964 1963

_20.I_~I~

I

16,8

-------

faţă

de suma
luni

%

19,6

I

preelpltaţil

15XI 24XII
1972 1967

57,3

60,2

46,2

39,8

94,7

82,1

90,1

78,6

faţă

de media
multianuală

66,1

70,7

49,3

108,9

93,3

Aceste precipitaţii sint determinate de convecţii locale (sezonul cald) sau de
trecerea unor fronturi reci. Frecvenţa cea mai mare o au valorile cuprinse intre
20-40 mm, cantităţile care depăşesc 60 mm sînt rare. Valorile maxime rămin mult
sub cele înregistrate în regiunile extra-carpatice (Geografia României). Cantităţile
maxime anuale în 24 de ore s-au produs în perioada mai-decembrie, frecvenţa
maximă fiind în luna august (400/o) urmată de lunile mai (160/o) şi iulie (120/o).
Uneori aceste averse de ploaie au produs pagube pentru culturile agricole şi ln
general pentru activitatea e::onomico-socială.

5. NUMARUL DE ZILE CU DIFERITE CANTITAŢI DE PRECIPITAŢII

In cursul unui an numărul de zile cu diferite cantităţi de precipitaţii variază
de la o lună la alta. Valori ridicate se înregistrează în lunile mai-iunie datorită
acţiunii conjugate a proceselor frontale şi de convecţie termică. Numărul maxim
de zile cu precipitaţii (14,72) se înregistrează în luna decembrie, fenomen determinat de o intensificare a activităţii depresiunilor barice „călătoare". Minimul anual
al numărului de zile cu precipitaţii se înregistrează in luna septembrie (8,84).
Se constată că numărul de zile cu precipitaţii egale sau mai mari decit anumite limite scade pe măsură ce acestea devin din ce în ce mai mari (Tabelul 7).
Astfel la Năpradea numărul zilelor cu cantităţi de precipitaţii > 0,1 mm este de
139,08, iar cel al zilelor cu cantităţi > 30,0 mm, este de 1.56.
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Tabelul 7

Numărul

Dledlu de zile

t'U

anumite eantltăfl de preelpltafll la Niipradl'll
(1962-1986)
Cantităţi

I

Ianuarie

12,72

8,76

7.16

3,08

1,24

-

Februarie

10,36

7,36

5,44

2,16

0,52

0,08

-

Martie

10,92

7,48

5,60

2,40

0,56

0,08

-

Aprilie

12,20

9,24

7,24

3,48

1,56

0,12

0,04

Mai

13,56

10,72

8,80

4,76

2,76

0,68

0,28

Iunie

13,44

11,16

9,52

6,28

3,80

1, 12

0,36

Iulie

ll,04

9,00

7,48

4,44

2,60

0,68

0,24

August

9,84

7,36

6,64

4,48

2,72

1,04

0,40

Septembrie

8,84

6,28

5,00

2,80

1,56

0,36

0,12

Octombrie

9,44

6,52

5,20

3,28

1,16

0,08

0,04

Noiembrie

12,00

9,16

6,32

3,08

1,24

0,16

0,04

Decembrie

14,72

10,68

7,56

3,88

1,40

0,24

0,04

139,08

103,72

81,96

44,12

21,12

4,64

1,56

58,9

31,7

15,2

3,3

I, I

Anual

I

egale sau mai mari decit :

I 0,1 mm I 1,0 mm I 2,0 mm I 5,0 mm / 10,0 mm / 20,0 mm / 30,0 mm

Luna

100,0

%

74,6

-

Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii (139') este mai mare decît se
considera în unele lucrări (T. Morariu, V. Sorocovschi, 1973), tocmai datorită aşe
zării părţii estice a Depresiunii Guruslăului la poalele Culmii Prisnelului şi Masivului Dealul Mare. De la un an la altul însă, numărul lunar şi anual al zilelor ~u
precipitaţii diferă mult de valorile medii.

6. NUMARUL ZILELOR CU NINSOARE

ŞI

STRAT DE

ZĂPADA

Pentru protejarea semănăturilor de toamnă stratul de zăpadă prezintă o mare
importanţă. Numărul mediu de zile cu n'insoare într-un an este de 28,2 zile .(Tabelul 8), cu valor~ lunare mai ridicate în lunile ianuarie (9,1) şi decembrie (7,5).
Primele ninsori cad în a doua decadă a lunii noiembrie, iar ultimele în a treia decadă a .lunii martie.
Tabelul 8
Numărul

Lunile

mediu 111 zilelor <'U ninsoare şi strat de
(1962-1986)

II I

II

lmlrvlv I

VI

:zăpadă

la :!\iipradeu

I VII IVIII I IX I X I XI I XII I An

Numărul

mediu
al zilelor cu
9,1 6,4 2,8 0,4
ninsoare
Numărul mediu
al zilelor cu
strat de zăpadă 20,1 12,0 3,8

-

-

-

0,1

1,9

7,5

28,2

-

-

-

3,4

13,1

52,4

-- --- --- - - - - - - - - - - - -

-

-

-
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Regimul precipitaţiilor atmosferice în depresiunea Guruslău

Numărul mediu anual al zilelor cu sol acoperit de zăpadă este de 52,4, stratul de zăpadă păstrîndu-se cu intermitenţă. Cel mai mare număr de zile cu strat
de zăpadă se înregistrează în luna ianuarie (2,1).

7.

FRECVENŢA

PERIOADELOR SECETOASE

Se consideră ca secetoase acele periol!de în carP n-au căzut cantităţi ele precipitaţii măsurabile (de :el puţin 0,1 mm) timp de 10 zile consecutive !'în seme'itrul
cald şi timp de 14 zile consecutive în semestrul rece. Fără a avea intensitatea Cl'ior
din estul şi sudul ţării, secetele sînt prezente şi în partea estică a Depresiunii Guruslăului, fapt confirmat de datele înregistrate la Năpradea (Tabelul 9) în perioadn
1962-1986.

Secetele sint provocate de

pătrunderea şi staţionarea

şi subtropical continental deasupra teritoriului ţării
strînsă legătură cu anotimpul cînd se produc şi cu
mai lungă perioadă secetoasă din rntervalul analizat a

maselor de aer tropical
noastre. Efectele lor sînt în
rezerva de apă din sol. CPa
fost de 30 de zile (30 I -1 III

1976).
Tabelul 9

Dur11la

şi

mmuirul periondPlor seeetonse ln

Durata perioadelor secetoase
Medie

I

15,3

I

NăprndPo

Numărul

în perioado 1962-1986

anual de perioade secetoase

maximă/anul

Număr mediu

NUlllăr maxim

30/1976

3,08

7/1986

!Număr minim/Anul
0/1964

şi

J9tio

Ca secete relativ lungi s-au mai înregistrat perioade de 27 de zile (2-27 X
şi 3 29 X HJ77) ~i de 25 de zile (23 VI-17 VII 1967) şi (31 VII - 24 VIII
1973). ln medie într-un an se înregistrează 3 perioade secetoase, însă de la un an
la altul numărul acestora a variat intre O şi 7.
1965)

Pentru această zonă se apreciază că evapotranspiraţia potenţialcl nu
600 mm anual, şi prin urmare este mai mică cu circa 100 mm
decît cantitatea anuală de precipitaţii. Zona este foarte favorabilă pentru
culturi cerealiere şi plante tehnice. In ultimii ani producţiile medii la cultura grîului s-au situat între 4-5.000 kg/ha şi la 5-7.000 kg/ha la cultura porumbului, pe terenuri neirigate. In perioadele secetoase din sezonul cald irigaţiile sînt necesare şi se efectuează în sectorul legumicol.
Lipsa unor observaţii asupra temperaturii aerului nu ne permit să facem
aprecieri concrete asupra bilanţului apei din sol şi asupra corelaţiilor
dintre regimul acestuia, cel al precipitaţiilor şi evoluţia producţiilor agricole.
Prin dotarea unităţilor agricole cu aparatură modernă pentru înregistrarea evoluţiei principalelor elemente meteorologice s-ar crea posibilitatea luării în timp util a celor mai adecvate măsuri agrotehnice şi organizatorice în funcţie de evoluţia acestor elemente.
depăşeşte
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LE REGIME DES PRECIPITATIONS ATMOSPHE:RIQUES A L'EST
DE LA DEPRESSION DE GURUSLAU
(Resume)
Sur le fond climatique conditionne de l'advection des rnasses d'air d'origine
oceanique par „Poarta Someşană", le massif Dealul Mare et le sommet tle Prisnel n·presentent un barrage orographique qui determine des quantites augmentees de
p11~cipitations â l'est de la Depression de Guruslău.
De l'an:alyse des Etnregistrements faits au poste pluviometrique Năpraclea
(180 rn) pendant l'intervalle 1962-1986, il en resulte que la moyenne multianuelle
des quantites des precipitations a ete de 698,0 mm. Dans la distribution mensuelle
<le C-t'tle quantite de precipitations ou distingue un maximum principal pendant le
mois juin (98,5 mm) et un minimum principal pendant le mois fevrier (34,5 mm).
De plus, on se precise clairement un maximum secondaire pendant le mois decC'mbre et un mi!nimum secondaire pendant le mois octobre. Les quantites annuelles
et mE'nsuelles de precipitations ont presente de nombreuses variations nonperiodiques.
Les valeurs enregistrces mettent en evidence le fait quc par la distribution,
frequence, forme et intensite les precipitations sont un element climatique favorable
pour la realisation de grandes productions dans cette importante zone agricole du
dcpartement Sălaj.
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FENOMENUL URBAN IN NORD-VESTUL ROMANIEI

Această parte a ţării include teritoriul a trei judeţe (Maramureş, Satu
şi Sălaj) care deţin 6,10/o din suprafaţa României şi 5,30;0 din numărul locuitorilor, densitatea populaţiei apropiindu-se de media ţării
(95,7 loc/km2, în anul 1985) în judeţele Satu Mare (92,9 loc/km2 ) şi Ma-

Mare

(86, 7 loc/km 2 ), dar mai mică în Sălaj (69,4 loc/km 2).
Fenomenul urban se defineşte printr-o seamă de componente, în primul rînd se evidenţiază vatra cu întregul său conţinut; spaţii ocupate de
clădiri rezidenţiale, sociale şi industriale, străzi şi pieţe cu o mulţime de
mijloace de transport (în zona analizată numai auto), spaţii verzi de diferite tipuri, terenuri ocupate de ape naturale sau amenajate etc., toate
acestea impunîndu-se în peisajul geografic prin particularităţi specifice.
Componenta esenţială a oraşului o constituie, însă, populaţia, care reprezintă măsura cantitativă şi calitativă a evoluţiei fenomenului urban, urmărit în nord-vestul României într-o perioadă de trei sferturi de veac
(1910-1985).
ramureş

In urmă cu 75 de ani, respectiv în anul 1910, oraşele din nord·vestul României„
ca de altfel şi din alte zone ale ţării, erau puţin dezvoltate, cele şapte localităţi:
urbane: Baia Mare (12 877 Joc.), Sighetu Marmaţiei (21 370 loc.), Zalău (8 062 loc.).
Baia Sprie (4 422 loc.), Satu Mare (34 892 loc.), Carei (16 078 loc.) şi Şimleu! Silvaniei
(6 8P.;i loc) însumau doar 104 536 loc., ceea ce reprezenta 13,20/o din totalul populaţiei
zonei (790 170 loc.). Faţă de gradul mediu de urbanizare, valoarea cea mai mare
(19,10/o) revenea judeţului Satu Mare, urmat de Maramureş (12,90/o), iar cea mai mică
Sălajului (6,70/o). Rezultă, din cele menţionate, că dominanta esenţială a perioadei
în zona analizată o constituia spaţiul agrar şi cel silvic, in care trăiau 685 58'4 din
locuitorii zonei (86,7% din totalul populaţiei).
Perioada următoarelor patru de~enii nu aduce modificări esenţiale în evoluţia
urbanului din zonă. aceasta, pe de o parte, ca urmare a consecinţelor celor două
conflagraţii mondiale, iar pe de alta datorită ritmului lent de dezvoltare a activităţilor (industriale şi de servicii) care să impulsioneze procesul de urbanizare.
In sprijinul celor afirmate, să notăm faptul că in anul 1930 populaţia totală
a zonPi a ajuns la 859 187 locuitori-, crescînd cu 8,70/o faţă de anul 1910, iar cea
urbană la 128 626 locuitori, creşterea acesteia fiind cu 23,00/o. S-a ajuns, astfel, în
condiţiile menţionate, la situaţia ca gradul mediu de urbanizare să fie de 15,00/o.
Pe judeţe valorile prezentîndu-se astfel: 22,40/o în Satu Mare, 14,30/o în Maramureş
şi numai 6,60/o în Sălaj. La nivelul oraşelor, creşteri mai însemnate, în 1930 faţă
de 1910, au înregistrat numai Satu Mare (51 495 Joc.) şi Sighetu Marmaţiei (27 270 loc.),
în timp ce oraşele Carei (16 042 loc.) şi Baia Sprie (4 127 loc.) au înregistrat chiar
un regres (tabelul 1).
După aproape 20 de ani, respectiv în anul 1948, fenomenul urban al zonei a înregistrat un anumit regres, populaţia oraşelor deţinînd numai 13,90/o din totalul
locuitorilor celor trei judeţe: 13,50/o în Maramureş, 19,80/o în Satu Mare şi 7,50/o în
Sălaj. In această perioadă (1930-1948) punîndu-se în evidenţă reducerea numărului
de locuitori la Sighetu Marmaţiei, Satu Mare, Carei şi Baia Sprie (tabelul 1), mctivaţia principală constituind-o :onsecinţele celui de al doilea război mondial. De
fapt, întreaga perioadă de aproape patru decenii (1910-1948) poate fi conside~ată
ca o etapă în care populaţia urbană s-a caracterizat printr-o relativă stagnare, în
valori absolute sporind cu numai 20 197 locuitori, respectiv 531 loc/an, în timp ce
populaţia totală a ::rescut cu 106 369 locuitori, ceea ce înseamnă 2799 loc.fan. (fig. 1).
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Cucerirea puterii politice şi economice de către clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, a determinat o etapă cu totul nouă în evoluţia
urb<inului din zona analizată, înregistrîndu....se, de :la o etapă la alta, indici tot mai
mari de creştere a populaţiei oraşelor din nord-vestul României. Astfel, în numai
opt ani (1948-1956) populaţia urbană creşte la 17,5 (fig. 1), în valoare absolută ajungind la 171 185 locuitori, în acel an indicele urmărit fiind de 21,80/o în judeţul Maramureş, 20,40/o în Satu Mare şi 8,10/o in Sălaj. Incepuse, de fapt, un puternic proces
de industrializare la Baia Mare, a cărei populaţie, ca urmare a acestui fenomen, a
crescut de la 20 959 locuitori, in 1948 la 35 920 locuitori în 1956, sporurile de populaţie, mai mari sau mai. mici, fiind specifice şi celorlalte şase oraşe din zonă. Mai
mult. in 1956 este trecută în categoria oraşelor şi localitatea Vişeu de Sus (tabelul 1).
Fenomenul de urbanizare din zonă înregistrează noi valenţe în perioada de
după anul 1956. Astfel, în următorii 10 ani se ajunge la situaţia în care populaţia
oraşelor a atins 23,50/o (246 923 loc.) din total, pe judeţe întîietatea revenind tot Maramureşului cu 28,50/o urmat de Satu Mare cu 27,0-0/0 şi Sălaj cu 10,40/o. Din valorile
menţionate rezultă faptul că, în continuare, această zonă era încă destul de departe
de media ţării (3'2,60/o). Şi în acest interval de IO ani, sporurile cele mai mari de
populaţie revin oraşului Baia Mare (de la 35 920 loc. în 1956 la 62 658 loc. în 1966,
cre~.terea echivalind cu aproape o dublare), unde se continuă într-un ritm accelerat
procesul de dezvoltare a industriei şi de diversificare a acesteia. In acest interval
la cre~terea ponderei populaţiei urbane intervine şi trecerea în categoria oraşelor a
localităţii Negreşti-Oaş (tabelul 1).
Anul 1968, constituie un moment hotăritor în evoluţia economico-socială a zonei, cînd are loc noua împărţire administrativ-teritorială a ţării, printre judeţele
nou înfiinţate înscriindu-se şi Satu Mare şi Sălaj, spra care sînt îndreptate importante fonduri de investiţii, în scopul repartizării judicioase a forţelor de producţie in
teritoriu. Mai mult, cu această ocazie, celor nouă oraşe existente le sînt adăugate
aite şase: Borşa, Cavnic şi Tirgu Lăpuş în judeţul Maramureş, Tăşnad in Satu
Mare, Cehu Silvaniei şi Jibou în Sălaj, prin aceasta sporind şi ele, într-o anumită
măsură, ponderea populaţiei urbane din zonă (fig. 2).
Se ajunge în acest fel. în anul 1977, la 37,50/o populaţie urbană (432 103 lo~uitori,
din totalul de 1 151 269 lo:.), însemnînd un spor cu 14,oo;„, în 11 ani, creşterea anuală
fiind de 16 834 loc, pe ansamblul celor trei judeţe, fiind cea mai mare valoare din
toat;i perioada analizată. Pe judeţe, se înregistrase o urbanizare de 44,30/o în Maramureş, 38,10;0 în Satu Mare şi 24,.lO/o în Sălaj. La nivelul oraşelor se înregistrează
sporuri, aproape în toate cazurHe; Baia Mare de la 62 658 Ioc. în 1966, la 100 985 loc.
ln l!l77; Satu Mare de la 68 246 loc. la 103 844 loc: Sighetu Marmaţiei de la 29 771
loc la 38 146 loc. etc. (tabelul 1), iar Zalău! ajunge la o creştere mai mare decît
dublă, respectiv de la numai 15 144 loc la 31 923 Io:. In această etapă arc loc, de
fapt, un fenomen semnificativ, trecerea oraşelor Baia Mare şi Satu Mare în categoria centrelor urbane mari ale României (de peste 100 OOO locuitori). iar a oraşelor Borşa, Vişeu de Sus, Carei şi Zalău între cele mijlocii (20 000-100 OOO locuitori) în timp ce Sighetu Marmaţiei a revenit în această categorie încă din 1956.
(fig. 3).
Nu este lipsit de interes să fie menţionat faptul că în timp ce populaţia totaiă
şi cea urbană a judeţelor Maramureş şi Satu Mare s-a caracterizat, în mod :onstant, prin ritmuri ascendente de creştere, în judeţul Sălaj populaţia totală a înregistrat valoarea maximă în anul 1956 (271 98'.I locuitori), după care s-a ri>dus pînă
la 263 103 loc. în 11966, pentru ca în anul 1985 nu ajunge să atingă valoarea celei din
1956. Pentru acelaşi interval de timp, însă, populaţia urbană a Sălaju:ui a sporit
de la 21 938 loc la 91 386 loc., însemnînd o creştere de peste patru ori.
Fenomenul urban continuă să capete noi proporţii în nord-vestul României,
in etapa de după 1977, condiţionat mai cu seamă de sporul mare al numărului de.
locuitori în :azul municipiului Zalău (cu 2'2753 locuitori în numai opt ani, un ritm
mediu anual de 2 844 persoane), a municipiilor Baia Mare (creşte cu 34 551 loc) şi
Satu Mare (cu 24 571 loc, în acelaşi interval de opt ani), precum şi a altor ora~e din
zonă: Borşa, Sighetu Marmaţiei, Carei etc.
Dezvoltarea urbanului în situaţiile analizate este o consecinţă a menţinerii proce~ului de industrializare, în cele dou;l oraşe mari din zonă şi în oraşele judeţului
Sălaj, iar în Borşa se amplifică activităţile în minerit, în acest fel avînd loc o
continuare a pro:esului de „secundarizare" şi „terţiariz:are" a populaţiei.
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Pe ansamblul zonei, între cei doi ani de comparaţie
urbană a crescut de la 37,50/o la 44,20/o, faţă de media ţării
însă necesităţi de dezvoltare a urbanului în cele trei judeţe,
ţia se prezenta astfel: 49,3°/0 în Maramureş, 44,10/o în Satu
Creşterea

(1977 şi 1985) populaţia
(50,0D/ 0 în 1985) existînd
unde în anul 1985 situaMare şi 34,20/o în Sălaj.

de locuitori din oraşele nord:...vestului României a fost
cu o altă componentă fundamentală a urbaniziării, respectiv
industria, determinînd dezvoltarea unor activităţi secundare complexe, în principal,
în municipiile Baia Mare, Satu Mare şi Zalău şi a uneia sau mai multe ramuri industriale în celelalte orase.
Ca şi în alte situaţii asemănătoare de pe cuprinsul ţării, sporurile, însemnate
de populaţie au la bază atit creşterea naturaJă, cit şi cea migratorie. Pentru exemplificare, amintim că în intervalul 1972-1985 populaţia urbană a judeţului Maramureş a avut un spor ele 63 541 loc (31,20/o revenind sporului migratoriu), cea a judeţului Satu Mare a crescut cu 51156 loc (58,90/o revenind sporului migratoriu) iar
cea a judeţului Sălaj cu 38 391 persoane (61,10/o revenind sporului migratoriu). Pe
ansamblul zonei populaţia urbană a crescut cu 153 088 loc. sporului migratoriu revenindu-i 48,00/o. Faţă ele această situaţie apar diferenţieri de la oraş la oraş, în funcţie
de numărul locuitorilor, gradul şi complexitatea dezvoltării industriei. De obicei,
oraşele mici au la baza creşterii populaţiei în principal, sporul natura'1, iar în cazul
oraşelor mari (Baia Mare, Satu Mare) sau celor reşedinţă de judeţ (Zalău) şi sporul
migratoriu.
Din urmărirea succintă a modului în care a evoluat fenomenul urban în nordvestul României, într-o perioadă de trei sferturi de veac, se desprind cîteva concluzii mai semniiicative:
- de Ia numai 13,20/a (104 586 locuitori) populaţie urbană în anu~ 1910 s-a ajuns
la 44,20/o (537 445 locuitori) în anul 1985, creşterea fiind de peste cinci ori. Valorile
sporului au fost de 6,7 ori ma:i mare în judeţul Maramureş, de 3,5 ori în Satu Mare
şi 6,1 ori în Sălaj, în condiţiile existenţei a şapte oraşe în anuJ. 1910 şi 15 oraşe în
anul 1985 (tabelul 1).
- la nivelul oraşelor, creşterile cele mai însemnate le-a înregistrat Baia Mare
numărul locuitorilor a fost de 10,5 ori mai mare in 1985 faţă de 1910, Zalău de
6,8 ori, Baia Sp:'ie de 3,8 ori, Satu Mare de 3,7 ori, Şimleu Silvaniei de 2,3 ori,
Sighetu Marmaţiei de 2,0 ori, Carei de 1,7 ori etc.
- în evoluţia fenomenului urban sînt puse în evidenţă două etape semnificnti\•e: prima corespunzînd anilor 1910-1948, cind populaţia oraşelor s-a caracterizat printr-o latentă evidentă (13,20/o urbanizare în 1910 şi numai 13,90/o în anul 1948),
iar cea de a doua de la 1948 şi pînă în prezent, în care s-a înregistrat o adevărată
revoluţionare în dezvoltarea oraşelor din nord-vestul României, urbanizarea ajungînd la 44,20/o în anul 1985.
- C'tapa următoare trebuie să aibă în vedere amplificarea gradului de urbanizare a zonei pinii la valori simţitor mai mari (tle 50°/o), realizarea unui asemenea
deziderat înfăptuindu-se, mai cu seamă, prin dezvoltarea unor activităţi specifice
urbanului •(industrie ~i servicii) în ora~ele mici ale zonei, care n-au înrPgistrat
un salt :::orespunzător clin momentul trecerii Io: în această categorie. Pe de altă
parte, apare ca o necesitate deosebită ridicarea treptată a tuturor localităţilor la
nivelul ele viaţă urban, atît prin amplasarea pe teritoriul acestora a unor unităţi
din industria mică şi artizanală, cit mai ales prin sporirea, în fapt a gradului de intensivizare a agriculturii, care să permită producţii ridicate, creindu-se posibilităţi
largi de dotări social-economice corespunzătoare. ln acest fel apare, în mod firesc,
posibilitatea de evitare a dezechilibrului dintre cele două categorii habitaţionale,
manifestat în primul rînd prin aglomerarea populaţiei în urban şi un anumit fel
de depopulare a unor areale rurale, cu toate consecinţele sale.
în

numărului

strînsă dependenţă

GRIGOR P. POP -
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Tabelul 1

Evoluţ.la

populaflei urbane în nord-vestul

Judeţul şi
oraşele

I

1910

I

1930

I

1948

Romalnlt~i,

l

1956

în perioada 1910-198:>
1966

I

I

1977

I

1985

I

MARA!\1UREŞ
.Populaţia totală

299 764

317304

321 287

367 114

427 645

492 860

538 722

38669
12 877
4 422

45 301
13 904
4 127

43 256
20.959
3 968

80.371
35 920
8 134

122 212
62 658
13 182

218 547
100 985
15 554
24 406
6 033

265
135
16
28
6

21 370

27 270

18 329

22 361

29 771

13 956

16 601

38 146
13 218
20 205

42 689
11 668
21 682

359 393

393 840

409 23t

243
246
686
311

149 915
10354-l
24 050
12 :187
9 9:l-t

180
128
27
14
IO

2()4 569

267 170

Populaţia
urbană

Raia Mare
Baia Sprie
Borşa

Cavnic
Sighetu
Marmaţiei

Tirgu

Lăpuş

Vişeu

de Sus
SATU MARE
Populaţia totală

267 310

301 105

312 672

337 351

50 970
34 892
16 078

67 537
51 495
16 042

61 944
46 519
15 780

68 87G
52 096
16 780

223 096-

240 778

262 580

271 999

263 103

14 947
8 062

15 788
8 340

19 583
11 652

21 938
13 378

27 468
15 1-t-t

608
536
928
914
191

Populaţia

nr bană
Satu Mare
Carei

97
68
19
9

Negreşti-Oaş
Tăşnad

451
115
431
453
452

SĂLAJ

- Populaţia totală
. Populaţia
urbană
Zalău

Cehu Silvaniei
Jibou
. Şimleu Silvaniei

6885

7 448

7 931

8 560

12 32-t
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63
:li
8
8
14

6-tl
92:~

302
8-tl
575

91 386
54 676
9 528
li 049
16 133
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THE URBAN PHENOMENA IN THE NORTH-WEST OF ROMANIA

(Summary)
In this pape; it is followed for a period of seventy five years (1910-1985), the
way in which the urban phenomena has developed characterized by its main component - the population - in the north-west of Romania (the districts of Maramureş, Satu Mare, Sălaj), which has 6,10/o of the surface of our country and 5,3o;,
of ib inhabitants.
The done analize a1louds making evident the fact that the urban population
from the region has increased from only 13,20/o in 1910 (104586 inhabitants) to 44,20/11
in 1985 (537445 inhabitants), the increasing being of 6;1 times in Sălaj, 6,7 times in
Maramureş and of 3,5 times in Satu Mare, in the condition of the existence of 7
towns in 1910 and 15 towns in 1985.
At the levei of the towns the most important increasing have been reg!istered
in Baia Mare (10,5 times), Zalău (6,8 times), Baia Sprie (3,8 times), Satu Mare (3,7
time:>). Şimleu Silvaniei (2,3 times (the first table).
In the development of the urban phenomena there are two main stages, the
first corresponding to the period 1910-1948, characterized by a relative standstill
(13,20/o in 1910 and 13,90/o in 1948), and the second to the period 1948 -1985, when it
has been registered a real revolution in the development of the towns in the
north-west of Romania.
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NOI DATE PRIVIND ACTIVITATEA UNOR PICTORI ROMÂNI IN
SALAJ IN SECOLUL AL XVIII-LEA

Referitor la arhitectura de lemn a Sălajului există în prezent o relativ bogată bibliografie1, interesul fiind îndreptat în primul rînd spre
valoarea documentar-istorică şi arhitecturală, şi mai puţin spre cercetarea decorului pictural al acestor valoroase monumente 2 •
Bogatul patrimoniu artistic al Sălajului nu a fost cercetat îndeajuns
sau nu i s-a acordat încă importanţa cuvenită, dintre arte, pictura fiind
cea mai puţin studiart:ă, deşi :prezenţa ansambluri~lor murale şi ia icoanelor
este frapantă prin volum şi calitate, existenţa operelor de artă indicînd,
nu o dată, un ianumit nivel al dezvoltării culturale.
Cercetarea cu atenţie a patrimoniului artistic din judeţul Sălaj se
impune ca un deziderat major, cu atît mai mult cu cît în această regiune întîlnim remarcabile prezenţe artistice, care se înscriu în evoluţia
culturală românească din cel de-al XVIII-lea veac.
Am remarcat şi cu un alt prilej legăturile continue şi numeroase pe
care acest ţinut cu străveche istorie le întreţinea cu românii de pretutint Bibliografia privind arhitectura de lemn din Sălaj este de dată relativ recentă, cercetările sistematice fiind iniţiate în
ultimele două decenii. Amintim
lucrările cele mai importante, care se ocupă de monumente sălăjene, în ordinea
apariţiei: At. Popa, Biserica de lemn din Brîglez (jud. Sălaj), în ACMJT, l'l29,
p. :l5:l-365; At. Popa. Biserica de zemn din Gîlgău, în ACMIT, 1930-1931, p. 186203; At. Popa, Biserica de lemn din Căpîlna, în ACMJT, 1930-1931, p. 228-238;
Ioana Crista:he-Panait, Bisericile de lemn de pe Valea Almaşului, în Monumente
istorice. Studii şi lucrări de restaurore, 1969, p. 131-146; I. Cristache-Panait, I.
Scheletti, Bisericile de lemn din Sălaj, în BMJ, 40, 1971, nr. 1, p. 31-40; I. Tosa,

Probleme de evoluţie planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania,
·în
AMET, 1971-1973, p. 227-253; L. Ghergariu, Meşterii construcţiilor 11Wnumentale
de lemn din Sălaj, în AMET, 1971-1973, p. 255-272; G. Ioan, Monumente d<' arhitectură populară din nord-vestul României, 1-11. Oradea, 1972, 1974; V. Dră
guţ,
Dicţionar
enciclopedic de artă medievală romdnească, Bucureşti, 1976;
Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei. Judeţele Bihor, Sălaj şi Satu
Mare, Bisericile de lemn, Oradea. 1978; I. Aug. Goia, Zona etnografică Meseş,
Bucureşti, 1982;
I. Ciocian, C. Zebacinschi, Biserica de lemn din Domnin, în
ActaMP, 7, 1983, p. 743-749; C. Zebacinschi, I. Ciocian, Altare semicirculare la
biserici de lemn sălăjene, în ActaMP, 8, 1984, p. 775-792.
importanţă majoră pentru cunoa':'terea monumentelor arhitecaceastă parte a ţării, redactat de un colectiv, avîncl ca t.itlu
Mo11'umentele istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei are o parte în care sînt cuprinse majoritatea bisericilor de lerrm din Sălaj textul aparţinînd cercetătoarei
Toana Cristache-Panait. Pictura ce decorează monumentele sălăjene este tratat[1
doar tangenţial, fără a fi analizată, dovadă numeroasele lacune datorate probabil
grabt>i cu care a fost făcută .cercetarea. De altfel, nu trebuie să citeşti lucrarca ca
să-ţi dai seama că pictura nu a stat în atenţia autoarei. Sînt descrise 75 ele monumente sălăjenc, ilustraţia prezentînd 140 de imagini privind arhitectura acestora, 8 imagini cu detalii din pictura murală şi 6 înfăţişînd icoane. Or, imaginile

2 Volumul de
turii de lemn din

sînt absolut necesare pentru ca cercetarea
posibilitatea folosirii analogiei în datarea
sau a picturii de icoane.

să poată lfi aprofundată, pentru a· da
şi atribuirea unor ansambluri murale
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deni 3 • Pictori localnici sau itineranţi, veniţi uneori de la distanţe considerabile, străbat adesea Sălajul, lăsînd în urmă ctitorii împodobite de
penelul lor.
Dintre pictorii itineranţi din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, a căror
nu a fost semnalată pînă acum în părţile sălăjene se nurruoiră ~i doi
iconari, Andrei şi Zaharia, activi pe cursul superior al Someşului Mare, în Cîmpia
Transilvaniei sau în Munţii Apuseni.
In biserica de lemn Sfinţii Arhangheli din Borza (corn. Creaca, jud. Sălaj),
localitate din valea Agrijului, s-a păstrat o frumoasă icoană împărătească înfăţişînd pe Maria cu pruncul\ pictură ce atestă prin anul 1720, înscris pe S;Jatele
panoului, existenţa unui edificiu de cult românesc, anterior anului 1758, cînd a
fost ridicat actualul monument istoric".
Remarcabila reprezentare a Mariei cu pruncul este opera colaborării pictorilor Andrei şi Zaharia, cunoscuţi din lucrări ulterioare celei de la Borza. Pictura
din biserica sălăjeană de pe valea Agrijului, datind din 1720 este cea mai veche
lucrare cunoscută a celor doi pictori, care timp de peste trei decenii au colaborat
la realizarea unor icoane şi ansambluri murale.
Pe spatele panoului apare următoarea inscripţie6 :
prezenţă

VLEAT OT R(O)J(DE)S(T)VO H(RISTO)VA 1720
ZUGRAV ANDRIEŞ
ZUGRAV ZAHARIE
Pictura de la Borza marchează prima fază a creaţiei celor doi pictori, în
această epocă de începu.t >fiind mai uşor de descifrat izvoarele iconografice şi de
compoziţie, ori de tehnică, unele elemente fiin.d păstrate pe tot parcursul activităţii lor. Fondul incizat cu motive vegetale, ori chenarul decorat cu flori stilizate,
presupun legături cu mediul artistic al Maramureşului, sau cunoaşterea unor picturi mai vechi, pe care cei doi artişti au avut prilejul să le vadă în vechi ctitorii
româneşti din părţile nordice ale Transilvaniei. Figurile compoziţiei sînt tratate
grafic, cu tuşe accentuate pentru contur, veşmintele fiind subliniate de un tiv decorativ. Utilizarea unei cromatici calde, în care predomină ocrurile şi roşurile. este
can;cteristică picturii realizate de zugravii Andrei şi Zaharia.
In 172:8 pe .Andrei Zugravul îl găsim pe valea Arieşului, pictînd la biserica
Arhangheli, din Poşaga de Jos (jud. Alba) două icoane, reprezentind pe
Maria cu pruncul şi Arhanghelul Mihail1.
Numeroase icoane ale celor doi pictori se află răspîndite la diferite ctitorii
româneşti din Cîmpia Transilvaniei şi pe valea Someşului. marea lor maj.oritate
Sfinţii

3

p.

M. Porumb, Pictorii

sălăjeni

din secolul al XVIII-Zea, în ActaMP, 8, 1984;

793~800.

~ In prezent icoana Maica Domnului cu pruncul de la biserica de lemn din
Borza se conservă în Colecţia Protopopiatului Ortodox din Zalău.
0 Pe latura de sud a edificiului, pe .ancadramentul intrării se află inscripţia
care indică anul ridicării bisericii de lemn din Borza şi numele con<;tructorului:
„Iatd din mila lui Dumnezeu această 'biserioo •au început a o zidi în anul 1758 in

bi1 -uinţa Crăiesii Marii Terezii, fiind meşter Breaz Ianoş de la Gilău, Pis(al) popa
Ion". Cf. I. Cristache Panait, I. Scheletti, Bisericile de lemn din Sălaj, în RM I,
40, 1971, nr. 1, p. 34.
6 Textul este scris cu litere mari (cca 3 cm.) de culoare
Prima parte a inscripţiei scrisă în slavonă se traduce astfel:

terea lui Hristos 1720".
1 Icoana Maria cu pruncul este

neagră.
„Văleat

Vezi fig. 1.
de la naş

datată în partea superioară în chirilice şi
cu cifre arabe în 1728, iar cea de a doua, A;rhan.ghelul Mihwil', este semn~tă
ANDREI ZUGRAVU şi are o inscripţie de donare: „Această sfîntă icoană au cumpărat Vesa Ioan pentru sp"isenie .. .''. Mulţumesc pentru aceste preţioase informaţii colegei arh. Mihae'la Bodea de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei din
Cluj Napoca.
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nefiind datate sau semnate8 , dar care din punct de vedere stilisti::: aparţin cu siacestei colaborări. Probabil din aceiaşi zonă provine icoana Maria cu pruncul pe tron din colecţiile Muzeului de artă populară din Bucureşti, lucrare semnată
în 1"145 de Andrei Zugravu şi Zaharia Zugravu 9 •
Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli din Dobrin a fost ridicată, după cum menţionează inscripţia de deasupra portalului din partea de nord, în „Anul Domnului
1720 msta iunie 17 zile". De mici dimensiuni interiorul mai păstrează valoroase
icoane, iar pe bolta naosului mai pot fi văzute unele scene din Ciclul Patimilor" 10 •
I:::onostasul este opera unui talentat pictor, al cărui nume rămîne necunoscut,
care a restrîns reprezentările iconografice la cele esenţiale, în funcţie de spaţiul
redus de care dispunea. De tip arhaic, iconostasul are numai două uşi, una i:mpără
tească şi alta diaconească, iar în funcţie de acestea numărul icoanelor împ~ră
teşti a fost re::lus la trei: Pantocratorul, Maria cu pruncul şi Soborul arha11glielzlor.
In partea supe:·ioară se .află friza apostolilor p:-ezentaţj în picioare, fiecare individualizat, conform erminiei. In mijlocul teoriei izocefale a apostolilor a fost introdus un panou, înfăţişîndu-1 pe Isus mare arhiereu pe tron, a cărei importanţă este
subliniată de dimensiunile sensibil mărite în comparaţie cu a celorlalte personaje.
Pe ac0st panou, în partea de jos, se află o inscripţie inedită, care relatează data la
carp s-a împodobit biserica cu pictură şi nume:e coelo.r care au :::ontribuit la înfăp
tuipea a:::Psteia: „S-au zugrăvit S(fîn)ta besearică aceasta în zilele curatorilor acestora: nemes Lazar Toader, Cozma Grigorie, C.:Zmpcm Vasilie, Diga11u Căpălnaş Ilie,
guranţă

Cămpan G.heorghe, Rus Gheorghe, Plosca Gheorghe Plosca Vasile, Siuci Toader,
Ardelean Onea, Curtean Toader, Tite Alexa; împreună cu tot satul au plătit ca să
le fie pomană viilor şi morţilor 1772, fătul bisericii Costan" 11 •

Me:·ituoase sînt calităţile picturii, care continuă tradiţia postbrîncovenească
din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, în special prin elementele decorative,
re~pectiv chenarele florale ce tivesc partea superioară a frizei apostolilor. Desenul
îngrijit al icoanelor. denotă uşurinţă în mînuirea penelului, artistul redind uneori
siluete şi figuri remarcabile prin graţie şi eleganţă.
Mai multe ansamblw·i murale şi icoane din diferite
biserici de lemn din
Sălaj şi din ţinutul Cod:·ului au fost atribuite pictorilor Ţiple Popa şi Ioan Zugravu:, dar singurul monumPnt. cunoscut în prezent, al cărui decor mai păstrează
semn;ălura celor doi arti5ti este frumoasa biserică de lemn Sfinţii AJ-hangheli
din Chiesd 12.
Pisania piclurii de Ia acest monument istoric a fost publicată în mai multe
rîriduri, parţial sau integral, în forme did:erite, în funcţie de autori, numele picta8 Dintrp lucrările cunoscute în prezent. ce aparţin pictorilor Andrei şi Zah.iria, amintim icoanele dP la Cătina (jud. Cluj), datînd din 1741, Săcălaia (jud.
Cluj), Si1rata (jud. Bistriţa Năsăud), Cetan (jud. Cluj), Bîrlea (jud. Cluj).
9 S2mnăturile pictorilor se află la baza tronului, iar la picioarele Mariei
apare anul 1745 scris cu chi:-ilice. Pe spatele panoului o inscripţie cu donatorul:
„Acl.'astă icoană au (plă)tit Simion cel mic pintru ertarea (pă)catelor sale". Vezi
Jr..gcripfiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, I, Bucureşti, 1965, p. 47247.l. Icoana rPprezentînd pe Arhanghelul Mihail, din acela<:>i muzeu bu:!ureştean,
provinP probabil din aceiaşi zonă, fiind datată în 1747, dar nu este semnată. Icoana estP publicată de Corina Nicolescu, ]coane vechi româneşti„ Bucureşti, 1971,
p. 46, fig. 71.
lD In legătură cu pictura
murală
de la Dobrin, Ioana Cristache Panait, în
Monumente iistorice bisericeşti din Eparhia Oradiei, Oradea, 1978,: p. 310, notează: ,,Ploile au şters, fără milă, de pe pereţii interiori ai locaşului podoaba decoraţiei pictate, plătită cu osteneală de săteni~.
11 Finalul inscripţiei are inter:!alat textul cu data astfel: „ . .·.Pa să le fie
pomană / 1772, f.'itul besericii Co.~tan / viilor şi morţilor".
it Activităţii celor doi pictori a fost atribuită pictura mu:·ală a bisericii de
Jemn din Zalnoc (jud. Sălaj), cf. Monumente istorice biserice.~i din Eparhia Oradea, Oradea, 1978, p. 433. Din ţinutul Codrului au fost considerate ca lucrări ale
aceştor pictori ansamblurile murale din Corund (jud. Satu Mare), Orţîţa (jud.
Ma:·amureş), Bicaz (jud. Maramureş); Of. I. Iuraşciuc, S. Şainelic, Bisericile de
lemn din zona Codru, în StCom Satu Mare 3, 1975, p. 165-203.
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rilor si data realizării ansamblului mural fiind citite în mai multe vari:rntet3.
Importanţa pe care o prezintă incripţia ne-a făcut să acordăm o atenţie deo-;zbită
le:turii textului. Pisania scrisă cu litere chirilice, în limba română, este pictată
deasupra uşii de acces în naos, pe un volumen desfăşurat: „Intru adunări binecuvîntat să fie domnul, că oriunde vor fi unul sau doi adunaţi intru numele meu
de pre tot locul sînt. Zu.griivitu-s-au această sfîntă Biserică în zilele lnălţatului împăratului nnsiru Franţiscuş 14 şi stăpinirii sale domnului Bob Ioan; prin mîinile
noastre cele de ţărnă a păcătoşilor robii lui D(u)mnezeu Ţiple Popa, Ioan Zugravul din cinstita oarmede (a) Dăbîcii dăn numitul sat Elciu 15• 1796".
O primă întrebare pe care ne-o punem după lectura textului inscripţiei este
în legătură cu autorii picturii murale din biserica din Chieşd, respe:tiv Ţiple
Popa şi Ioan zugravul din Elciu. Localitatea din care provin cei doi pictori este
ur, vechi sat românesc din Podişllil Someş.an, amintit documentar încă în secolul al
XIV-lea1G. Primul dintre pictori_ Ţiple Popa, are un nume de familie tipic maramuceşean. Originea maramureşeană a numelui său este confirmată faptic de emigraţia unor membri ai familiei Ţiplea din Maramureşul istoric în primele trei
decenii ale secolului al XVII-lea în satul Elciu 17 .
Prezenţa unui grup de familii maramureşene stabilite în satul Elciu este
atestată documentar în a doua jumătate a sPcolului al XVIII-lea, unele dintre
acestea avînd drept de proprietate nobiliar. Sînt amintite la începutul secolului
al XIX-lea următoarele familii de mici nobili români: Dascăl, Micu, Tira, Ţiple,
Vele, l\1oşuţ, iPop, Onaci, Tite,
Per5a, Tripon 18 . Intre numeroasele nUITil' figurează şi cel al familiei Perşa, din sinul căreia, la începutul secolului al XIX-lea
se va remarca Iosif Perşe, „maister pictor şi paroh al Elciului", probabil un
discipol a lui Popa Ţiple şi a lui Ioan Zugravult9.
13 Numele pi:::torilor şi data executării ansamblului mural au fost publicate
astfel: I. Cristache-Panait, I. Scheletti, op. cit„ p. 34, 40, „Ţiple popa şi Ion zugravul din urba Deda", 1792; G. Ioan, Monumente de arhitectură populară din nordvestul României, I, Oradea, 1972. p. 16-19, „Eu Ţiple Popa Ioan Zugravul din
cinstita urbe Deda", 1792; în voi. Monumente i.<;torice bisericeşti din Eparhia Oradiei, Oradea, 1978, p. 291, „Ţiple Pop Ioan Zugravul din cinstita... de Dăbicina
numită

.. . în 1796".

Francisc I, ÎIT\Părat roman, împărat al Austriei, rege al Ungariei intre
1792-1835.
10 Elciu, sat, com. Recea Cristur, jud. Cluj.
16 Localitatea apare în documente pentru prima oara m anul 1378, iar în
1452 este menţionat ca centrul unui voiPvodat. avînd în frunte pe voievodul L:1ţcu.
Ve~.i J. Kadar, Szolnok Doboka varmegye Monographiiija, VII, Dees, 1905, p. 131;
Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, Cluj Napo:::a, 1986, p. 540.
17 Al. Filipaşcu, Istoria i\Jaramureşului, Bucureşti 1940, p. 175.
18 J. Kadar, op. c:i.t., p. 134. Numele familiilor sînt transcrii.se în ortografie
14

1 omânească.

Iosif Perşe este cunoscut ca autor al mai multor ansambluri murale din
ln 1806 pictează biserica de lemn din Dragu, în 11831 biserica de lemn din
Voievodeni, iar în 1842 cea din Briglez. Pentru pnimele două monumente vezi
Ioana Cristache Panait, Bisericile de lemn de pe valea Almaşului, în Monumente
istorice. Studii si lucrări de restaurare. Bucure-:;ti, 1969, p. 145; iar pentru ultimul
vezi A. Popa, Hi.serica de lemn din Brî4lez (jud. Sălaj), în ACMIT, 1929. p. :154365. Presupunerea că Iosif Per5e este elev al :elor doi pictori se bazează nu numai pe faptul că toţi sînt locuitori ai satului Ekiu, ci şi pe evidenta utilizare a
unor compoziţii linspirate din opera lui Popa Ţiple şi Ioan Zugravul, sau a unor
elemente decorative. Iosif Perşe preia chiar şi formularea textelor de pi-sanie, ca
dl• pildă la Voievodeni, unde începutul inscripţiei este foarte apropiat de modelul
de la Chieşd; „lntni. adunări binecuvîntaţi pre Domnul, că unde va fi unul sau
19

Sălaj.

d<>i întru numele meu, eu prin mijlocul lor sînt . .•„.
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In 1796 pictorii Ţiple Popa şi Ioan Zugravul zugrăvesc biserica de lemn din
una din lucrările lor cele mai importante, iar faptul că se
relativ îndepărtat, îi determină să consemneze comitatul şi satul 'in care locuiesc: „cinstita oarmede (a) Dăbîcii, diin numitul sat Elciu".
In prezent pictura murală de la Chieşd se păstrează în condiţii relativ bune
în pronaos , in schimb decorul naosului, în special cel de pe bolta semicilindrică
este degradat, nu atît de intemperii, cit mai ales de numeroasele sgraiffitte, mai
vechi sau mai noi, incit uneori scenele abia sint vizibile. lntregul ansamblu mural
din absidă, naos şi pronaos, pare să fie unitar din punct de vedere
stilL'>tic,
aparţinînd deci pictorilor care se semnează în pronaos, Ţiple Popa şi Ioan Zugravul din E!ciu.
111 pronaos, meritorie este străduinţa
cu care pictorii au încercat redarea
unor aspecte din viaţa satului românesc, in special în ampla compoziţie Judecata
de apoi de pe peretele vesti:, ce are un pregnant caracter moralizator, iar accentele
de critică socială dau în vileag racilele acestui ev mediu întîrziat. Pe peretele sudic al pronaosului, pe care se află şi intrarea, sint pictate, ca un „memento
mori'', trei personaje reprezentind Lenea, Ciuma 21 • şi Moartea, imagini intîlnite
şi la alte monumente din ţinutul Codrului, regiune învecinată Chieşdului22.
Asociată sensului eshatologic al Judecăţii de apoi apare Parabola celor zece
fecioare, reprezentată pe peretele nordic, în care personajele poartă costume de
epo:ă, bogat împodobite, ce amintesc prin unele elemente de portul românesc din
regiune. Ansamblul mural demonstrează cu vigoare calităţi incontestabile, avind
un program iconografic de tradiţie postbizantină, ce înregistrează unele influenţe
apusene, reduse în special la elemente decorative şi mai rar în construcţia comChieş.d:!J>; realizînd
află într-un ţinut

poziţională.
O icoană din aceiaşi biserică, Maria cu pruncul, realizată într-o manieră
tradiţională, este datată pe verso panoului printr-o inscripţie aşezată între ramuri
de palmieri. iar în partea superioară <"Ste pictată o coroană. Textul în limba latină

menţionE'ază

şi

numele autorului: _,Fecit Zacharias Papp in O(lah) Nadas 23 • Die

15-a aprilis 1807"24.
Inscripţia de mai sus
rămas necunosrută pînă în

ne dezvăluie numele unui pirtor a că:ei activitate a
prezent. Textul latin. scrisul caligrafiat îngrijit, încadrat de elemente decorative intîinite în heraldică, ne sugerează prezenţa unei
personalităţi artistice ce face parte din elita românească a satelor sălăjene, ce a
beneficiat de un anumit grad de instrucţie în şcolile vremii.
Loruitor al satului Nadi5 (jud. Sălaj), pi::torul Zaharia Pop făcea partE" dintr-o familii' de miel nobili români. Numele său figurează în conscripţia făcultl
în J 797 menţionindu-se că este diacon la biserica satului25 .

Datele edite ori inedi·te privind activi1tatea unor pictori din Sălajul
veacului al XVIII-lea ne dezvăluie o ambiantă cultural-artistică românească în plină evoluţie, capabilă să asimileze. în mod creator, realizînd
opere autentice şi pline de originalitate. Ne aflăm într-o epocă în care
io Pasajul din pisanie „prin mîinile noastre cel<' de
lui Dumnezeu", care prin pluralurile folosite sugprează

ţărnă a păcătoşilor robii
prezenţa a cloi pictori.

Areasta ne-a întărit convingerea :ă este vorba de doi pictori de<;i între numele Io:·
nu există conjuncţia şi sau un alt semn despărţitor.
~ 1 Imaginea Ciumei, călare pe un asin, este interprc~tată ra .. o raritate irnnog11'firă pentru spaţiul tindei, apare Sf. Ilie (păstrat parţial), ce se urcă 1a ceruri
în carul său tras de cai înaripaţi·'. Vezi Monumente ir;torice biserice:;ti" din Eparhia Qractiei, Oradea, 1978, p. 294.
:!"l I. Iuraşciuc, S. Şainelic, op. cit., p. 179 şi urm.
2
~ Nadiş, sat aparţinător oraşului Cehu Silvaniei. Vechea denumire a lo::alităţii Olah Nădas (= Nadişu Român).
2
~ Textul a mai fost publicat, însă de'fectuos: .• Fecut Zacherias .. ., Nadcş,
Die 15 aprilie 1801". Cf. Monumente istorice bisericeşti d·in Eparhia Oradiei, Oradea, 1978, p. 294.
2 •• M. Petri, Szilagy vcirmegye monogr6.phiaja, IV, Zilah, 1902, p. 138.
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se produce o adevărată explozie artistică, în care „procesul de progresivă unificare culturală şi artistică trebuie înţeles ca definitoriu pentru
devenirea noastră istorică, aportul popular la dinamica acestui proces
fiind hotărîtor"2a.
MARIUS PORUMB

NOUVELLES DONNEES CONCERNANT L'ACTIVITE DES PEINTRES
ROUMAINS DANS LA CONTREE DE SALAJ AU
XVIIIe SIECLE

(Resume)
Les recherches portees dernierement sur les ensembles de peintures de
quelques eglises en bois de Sălaj out revele de nouveaux elements conce.rnant
la vie et l'activite de certains peintras du XVIIIe siecle. L'activite deployee dans
les premieres decennies du XVIIIe siecle dans la contree de Sălaj par les peintres d'icones Andrei et Zaharia (connus par leurs ouvrages ulterieurs dans d'autres
region;, de Transylvanie) n'a pas ete connue jusqu'a present. L'etude apporte aussi
des eclaircissements sur les peint:es Ţiple Popa, Ioan Zugravul (Le Peintre) et
Zaharia Pop, actifs a la fin du XVIIIe siecle et au debut du siecle suivant.

28

V.

Drăguţ,

Cuvint înainte, la Pictura

murală

1982.
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Bucureşti,

Date r.oi privind pictori români în

Fig. 1.

Inscripţie

Sălaj

<lin anul 1720 cu numele zugravilor Andrieş
Borza (jud. Sălaj).

Fig. 2. Biserica de lemn din Dobrin (jud.

Sălaj).
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în sec. al XVIII-Zea

şi

Zaharie pe o

icoană

Detaliu cu friza apostolilor,

1772.
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pi~tură

<lin

Fig. 3. Biserica de lemn din Dobrin (jud.

Sălaj}.

Detaliu

pictură murală

de pe bolta naosu-

lui.

Fig. 4. Biserica de kmn clin lJolJrin (jud . f,iiJaj}. :\!aria cu pruncul,
din 1772.
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Fig. 5.

Chieşd

(jud.

Sălaj ) . Pictm·ă

m '. irali1 din pronaos

realizată

în 1796 de Popa

Ţiple ş;

lo:E1 Zugravul din Ekiu.

Fig. 6.

Chieşd

(ju<l. S :1la j ). 1c:>;;:i:·,: p le tat:"t în 1s·17 de Zalmria Pop din N adiş.
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Fig. 7.

Ius:ripţie

cu numele pieton.lui Zaharia Pop din
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Nadiş.

PROFILUL PLASTIC AL PRESEI ROMÂNEŞTI INTERBELICE
DIN SĂLAJ
Presa are menirea expresă de a „radiografia" starea unei societăţi
pune la dispoziţia publicului, pentru care a fost creată, infornecesare asupra unei anumite perioade din existenţa acesteia.
„Caracteristica presei româneşti din Ardeal a fost, chiar dela modestele
ei începuturi, de pe la mijlocul secolului trecut, nota naţională" 1 , fapt
cai e şi-a pus ma,rcant 1aimprenta şi asupra procesului informaţional din
noile condiţii ale existenţei românilor în cadrele stqtului naţional unitar crc1at la 1 decembrie 1918. Avînd conştiinţa înalt patriotică că „ ... menirea unei prese serioase e de-a întări şi ridica sentimentul naţional şi
acum cînd opresiunea politică a fost înlăturată pentru totdeauna" 2 , ziariştii români din Transilvania au continuat să subordoneze aspectul cultural conţinut în sumarul majorităţii periodicelor interbelice ideii politice cc a contribuit la menţinerea identităţi naţionale. In atari condiţii
nu va surprinde pe nimeni de ce arta plastică, un domeniu distinct în
cadrul culturii unui popor, va fi subordonată comandamentelor epocii.
In situaţia reorganizării vieţii naţionale la toate nivelurile ei, după
1 dC"ccmbrie 1918, noile teritorii integrate în statul român vor resimţi
multă vreme decalajul organizatoric şi valoric pe tărîm cultural. Dacă
„o arti1 academică nu s-a putut edifica aici în acest mediu românesc modest înaintea Unirii" 3 , aceasta se datorează în egală măsură lipsei de
şanse oferite artistului român într-un teritoriu aflat sub stăpînire străi
nă, cit şi atracţiei exercitate de Bucur~ti în cazul artiştilor transilvăneni deja consacraţi. Raportul de forţe se modifică după 1918 în sensul că Bucureştiul va trece pe primul plan în privinţa formării şi stabilirii artiştilor locali, iar centrele mari precum Clujul, Timişoara, Oradea, Baia Mare, vor concentra atenţia artiştilor autentici rămaşi credincioşi ţinutului natal. Rezultă firesc că viaţa artistică ardeleană va fi
monopolizată de cîteva centre mari pe care le-am numit deja, în vreme
ce întinse „spaţii albe" pe harta culturală intracarpatică tributare încă
'la acea dată ievasitotal artei p~ulare vor recepţiona cu aviditate liniile
de forţă ale artisticului citadin.
In prezenta lucrare ne propunem să urmărim situaţia artelor plastice
la nivelul unui ţinut restrîns ca arie geografică - Sălajul - aşa cum
este ea reţinută în presa românească interbelică locală. De la bun început constatăm, prin intermediul unor opinii formulate de însăşi factorii responsabili ai domeniului, starea de înapoiere culturală a acestui
judeţ, fapt ce ne va conduce în final la fundamentarea uneia dintre conşi de a
maţiile

1 I. Băilă,
Presa românească ardeleană, în
Maramureşui 1918-1928, II, Bucureşti, 1929, p. 1283.

Transilvania,

2
3

Banatul, Cri.~ana,

Ibidem.
I. Chinezu, Vingt annees de vie litteraire et artistique, în La Transilvanie,
Paris, 1946, p. 205.
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cluziile studiului. Inir-un articol semnat în 1924 de Nicodim Cristea,
primarul oraşului Zălau, se face o trecere în revistă a sistemului muzeal transilvănean după Unire. Preluînd datele furnizate de Coriolan
Pctranu, un specialist incontestabil în materie, autorul
materialului
ajunge la concluzia că: „sînt cinci judeţe fără muzeu în comunele urbane:
Bi~triţa, Dej, Didosânmărtin, Făgăiraş şi Zailău" 4 . De aici a,pelul
către
cetăţenii judeţului pentru donaţii în vederea constituirii unui astfel de
muzeu necesar unei activităţi culturale civilizate. Intr-o altă formă, Laurenţiu Brah făcînd o prezentare a componenţei şi atribuţiilor Comisiunii Monumentelor Istorice reia propunerea primarului din Zălau şi insistă la rîndul său pentru crearea unei societăţi pentru îngrijirea monumentelor şi localităţilor istorice din Sălaj5. Într-un program al societst.ii cul•turale „Sălăjana" din 1933 se insistă asupra nevoii de cultură
românească în acest ţinut înapoiat şi a cărui situaţie politică şi geografică l-a făcut să iasă greu din sfera influenţelor străine6.
Ce se putea realiza în aceste condiţii deosebite? Aflat la dnterferenţa între
ar:[1 şi cultură, monumentul comemorativ este chemat să suplinească lipsa unor
creatori locali autentici şi să restituie personalităţilor trecutului lo::ul lor în conştiinţa contemporaneităţii. Aşa se va inaugura în Sălaj7 şi sîntem s.iguri studile viitoa.re ne vor oferii mai multe date - fa nivelul Transilvaniei, o ,,strategie" a cultu:-ii în care sculptura, arhitectura şi istoria vor concura la realizarea
unc.r opere remarcabile. Jn aceste condiţii presa va servi ca intermediar între
iniţiatori şi marele public în cazul apelurilor la cole::te pentru finanţarea edificării
monumentelor va înregistra propuneri de monumente şi le va comunica inaugurarea. „Pentru ca să dăm şi o i'nfăţişa.re românească externă oraşului nostru e absolută nevoie de ridicarea unui monument naţional în piaţa Zălaului. Cui să se
ridice monument, nu fixăm. Amintim totu5i că ar fi potrivit să se ridice un bust
lui Gheorghe Pop de Băseşti, marelui luptători naţional, sau o statuie impozantă
lui Mihaiu ViteazuJ"S Monumentul dedicat lui Gheorgţhe Pop de Băseşti, atît de
plastic caracterizat de Leontin Ghergariu ca fiind cel al „dragostei de neam" 9 , se
poate ataşa în egală măsură evenimentelor de la 1 decembrie 1918 cit şi exemplului servit de locuitorii din ::omuna sa natală care i-au cinstit memoria în 1923 10 .
Asupra oportunităţii acestei intreprinderi revin periodicele sălăjene în 1927 11 ,
192912, 19351a, 193614, 193715 şi 19351s. Cîb despre monumentul închinat lui Mihai Vi4 N. Cristea, Muzeele din Transilvania şi
necesitatea creerii unui Muzeu sau
Palat Cultural în Zălau, in ŞCOALA NOASTRA, I, nr. 6/i15 iunie 1924, p. 97.
~ L. Bran, Comisiunea Monumentelor Istorice, în SALAJUL, V, nr. 11/19 iulie
1924, p. 2-3.
s GAZETA de DUMINECA, XIV, nr. 9-10---11/12 martie 1933, p. 4. „Nu se

simte poate în nici o parte mai mult nevoia de a cugeta, de a simţi, de a vorbi,
a cînta, cu un cuvint de a trăi româneşte, decît la graniţele ţării, unde trebuie să
se afirme, să se ridice stindardul culturii, al artei şi al conştiinţei noastre naţio
nale. Ea va servi drept o stavilă pretenţiunilor nesocotite ale streinilor, care ne
judecă fără să ne cunoască".
7 MESEŞUL, III, nr. 40/22 octombrie 1927, p. 1.
8 • Idem, I, nr. 10/2 aprilie 1925, p. 1.
9 Idem, III, nr. 40/22 octombrie 1927, p. 1.
10 SALAJUL, IV, nr. 1/6 mai 1923, p. 4 şi IV, nr. 2/12 mai 1923, p. 1.
u MESEŞUL, III, nr. 29/6 augUJSt 1927, p. 2 şi III, nr. 40/22 octombrie 1927,
p. 1.
12 Idem, V, nr. 17-18/4 mai 1929, p. 1.
13 GAZETA de DUMINECA, XVI, nr. 3/16 august 1935, p. 1.
14 GAZETA SALAJULUI, VII, nr. 3-4/25 decembrie 1936, p. 1.
15 Idem, VIII, nr. 41/9 octombrie 1937, p. 1.
1s STROPI DE ROUA, I, nr. 3/15 februarie 1938, p. 7-8.
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teazul, respectiv troiţa de la Guruslău, acrsta e necesar cu atit mai imperios cu cît
ungurii au ridicat o placă comemorativă pe locul înfrîngerii marelui domn, la Mirăslău17. Discuţia asupra monumentului de la Guruslău e reluată în anul 1926
cind se evidenţiază iniţiativa Astrei de a ridica o troiţă cu ocazia serbărilor organizate în localitatea deja amintită 18 şi în anul imE>diat următor 2înd se constată
necesitatea definitivării monumentului 19 •
Un loc aparte în programul culturii ;>rin monumente îl ocupă Simion Băr
nuţiu. Originar din Bocşa-Română, prin întreaga sa activitate naţională îşi merită
din partea autorităţilor un prinos de recunoştinţă. Gazeta ŞCOALA NOASTRA
prin intermediul articolului lui N. Nistor intitulat „Asociaţiunea ca factor de culturc1 naţională" include pentru prima dată între scopurile de perspectivă ale despărţămîntului Zălau si necPsitatea „ridicării monumentului lui Bărnuţiu în mijlocu: pieţei oraşului" 20 • Gazeta MESEŞUL din 11 februarie 192821 reia sub titlul
,,O datorie" ideea ridicării unui monument în parcul Tribunalului Sălaj din Ză
lau. Insă bustul lui Bărnuţiu va fi realizat la Şimleul-Silvaniei în faţa liceului
ce-i purta numele, în anul 1930, ~i presa va prezenta cu lux de amănunte preparativele şi inaugurarea propriu-zisă a acPstuia22.
GAZETA de DUMINECA prezintă un monument al ceferiştilor morţi pentru
întregirea neamului românesc în 1916-1918. Ridicat în gara Şimleu „Monumentul e de piatră de granit cu baza de beton, compusă din patru scări ·(trepte). iar
partea superioară e sculptată cu reliefuri, avtnd şi 4 plăci de marmură şi două
săbii aurite, Crucea împodobind de două părţi monumentul"23. O descriere la ifel
de minuţioasă face şi ziarul MESEŞUL în cazul Monumentului Eroilor inaugurat la
Zalău în data ue 28 mai 192524 •
Fapt notabil, va.labil şi pentru alte sectoare ale plasticii din paginile periodicellor .sălăjene, sînt inserate informaţii asupra unor monumente ·ridicate în alte
ţinuturi transilvănene. Astfel SALAJUL anunţă ridicarea unei statui lui Avram
Iancu la Cluj25, despre o loterie organizată de Astra pentru crearea unui fond al
monumentului de la Mesteacăn28 , dezvelirea bustului lui Avram Iancu la Baia de
Criş':; şi respectiv a statuii ecvestre a regelui Ferdinand de la Oradea2B. GAZETA
ele Dl1MJNECA anunţă în numărul ei din 4 iUllie 1926 inaugurarea bustului lui
Co5buc la Năsăud29. GAZETA SALAJULUI descrie inaugurarea monumentului
Vasile Lucaciu de la Satu Mare 30 şi a monumentului Horea, Cloşca şi Crişan de
la Alba-Iulia31, ŞCOALA NOASTRA scrie despre bustul lui Gheorghe Lazăr din faţa
11

SALAJUL, III, nr. 29/23 septembrie 1922, p. 3-4.

ŞCOALA NOASTRA, III, nr. 5-6/1-15 martie 1926, p. 104.
MESEŞUL, III, nr. 40/22 octombrie 1927, p. 1.
2a ŞCOALA NOASTRA, II, nr. H/15 septembrie 1925, p. 296.

1s
19

n Vezi anul IV, o. 1.
22 Vezi aici MESEŞUL, VI. 11930; GAZETA de DUMINECA, XI, 1930 şi ŞCOA
LA NOASTRA, VII, 1930.
23 GAZETA de DUMINECA, IX, nr. 25-26/10 iunie 1928, p. 1.
2 4 MESEŞUL, I, nr. 18/30 mai 1925. p. 3: „Monumentul e făcut din bucăţi
mari de piatră de granit. Inalt de vreo 4 metri, se termină într-o placă mare de
piatră albă pe ca.re e aşezat vulturul roman cu aripile întinse, reprezentînd dorul
de înălţare spre idealuri. Vulturul ţine în gură o cruce, iar la picioare are o
spadă, cele două shnbole a puterilor pe care s-au răzimat mmânii în toate vremile: crc•dinţa în D-zeu şi tăria braţelor. La picioarele vulturului e gravat în
piatră „Pro patria", iar mai injo.s pe o placă de marmoră este un epitaf luat din
ve:-surile lui li/I. Rădulescu".
20 SALAJUL, IV, nr. 12/1 august 1923, p. 4.
2 ·: Idem, nr. 5/24 martie 1924, p. 2.
21 Idem, V, nr. 13111 septembrie '1924, p. 3-4 şi V. nr. 14/23 septembrie 1924.
p. 1.

~H Idem, V, nr. 16/24 decembrie 11924, p. 1-2.
29 GAZETA de DUMINECA, VII, nr. 26-27/4 iulie 1926, p. 3.
1o GAZETA SALAJULUI, VII, nr. 3-4/25 decembrie 1936, p. 1-2.
31 Idem, VII, nr. 41/9 octombrie 1937, p. l.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C.

896

Crăciun

Invăţătorilor din Cluj32, monumentul lui Avram Iancu din Tg. Mureş 33 şi
inaugurarea monumentului Vasile Lucaciu la Satu Mare 34 •
Cronica plastică ar fi lipsit cu desăvîrşire din paginile periodicelor sălăjene
interbelice dacă nu s-ar fi organizat în decembrie 1937 - ianuarie 1938 la Zălau
o expoziţie a pictorului Petru Abrudeanu şi a sculptorului Peer Merloe. ln paginile GAZETEI SALAJULUI sînt consemnate un interviu cu Petru Abrudeanu,
secretar al Şcolii de la Baia Mare, un comentariu al expoziţiei şi cîteva consideraţii interesante după închiderea acesteia. Interviul acordat de Petru Abrudeanu 35
este axat, avînd în vedere funcţia sa of,icială, asupra modului de organizare şi
fun:::ţionare a Şcolii de la Baia Mare. Dar cu mult mai intereisante sint consideraţiile marginale ale autorului interviului privitoare la regionalismul cultural prezent în arta transilvăneană şi respectiv procesul social de apropiere prin artă
între artiştii români şi cei minoritari. Expoziţia celor doi artişti este recenzată de
un cunoscător al domeniului38, avînd în vedere modul de interpretare a lucrărilor
expuse, cu un accent suplimentar pentru cromatică şi compoziţie la Abrudeanu,
respectiv pentru eleganţa tratării sculpturilor în lemn la artistul danez afiliat şcolii
băimărene. Şi totuşi, în ciuda acestei prezentări atractive ş.i erudite, expoziţia nu
se bucură de succesul scontat la public, ca dp altfel şi alte manifestări culturale,
fapt care „esh~ dovadă de multă sărăcie sufletească" 37 , scoţind în evidenţă slaba
pregătire artistică a publi:::ului citadin sălăjan.
Artiştii plastici localnici sînt foarte sporţidic prezentaţi, ceea ce conduce la
concluzia lipsei unor creatori autentici. Aflăm a~tfel că Th. Lorman, profesor secundar în Zălau, a pictat în 1!}26 portretul în mărime naturală al principelui Mihai3&. Aceluiaşi artist i se datorează pictarea iconostasului bisericii ortod'Oxe clin
Zălau 39 . Cu ocazia inaugurării amintitei biserici aflăm de existenţa pictorului
Bogdan care a pictat decoraţiile ~nterioare şi de arhitectul Floriansici, o autoritate în matPrie pentru zona Sălajului, după ale cărui planuri a fost construită 40 •
Un uşor parfum exotic emană în acest context precar anunţurile-reclamă ale pictorilor de biserici şi de firme Nicolae NagyH şi Ioan Bogdan 42, unul şi acelaşi se
pare cu autorul decoraţiei bisericii ortodoxe din Zălau. Cu mult mai incitant este
apelul unui sculptor autodidact, Ion Avram - învăţător la Şcoala primară de
stat nr. 3 din Zălau, care-şi popularizează în paginile revistei ŞCOALA NOASTRA
5tatueta „ce simbolizează pe soldatul de la Mărăşeşti, rănit în luptă ~i murind cu
drapelul strîns la piept" 43 . Sînt oferite toate amănuntele necesare în vederea achiziţionării ei şi se indică în final şi locul unde va putea fi admirată „pe viu".
Articolele şi studiile dedicate artei alcătuiesc o altă secţiune în cadrul profiluiui plastic. Chiar dacă puţine la număr şi „subţiri" în conţinut. ele .reuşesc
sfi demonstreze că interesul pentru exegeza propriu-zisă de artă nu a lipsit din
cîmpul preocupărilor ziariştilor sălăjeni. AstfE'l, Emil Gavriş în articolul „Arta
poporului nostru" are o intervenţie interesantă p:·ivitor la stilul românesc: „Din
combinaţiile de stil gotic şi bizantin a eşit tipul bisericilor noastn' care au o
formă independentă constituind un specific stil românesc" 11 . Artistul francez Antoine Bourdelle este omagiat într-un articol al învăţăto.rului Vasile Iluţiu publicat în MESEŞUL. Cu acest prilej se fac apropieri intre artistul .recent dispărut în
192!1 şi Rodin, care i-a fost profesor, fiind consideraţi creatori ai artei statuare modPrne. Se remarcă în continuare contribuţia Muzeului Simu la popularizarea artisCa~ei

ŞCOALÂ NOASTRA, I, nr. 7-8 11-15 iulie 1924, p. 121.
Idem, V, 8/15 aprilie 1928. p. 222.
31 Idem, XIII, nr. 10, decembrie 1936, p, ~48.
33 GAZETA SALAJULUI, VIII, nr. 50-5l/25 decembrie Ie37, p. 3.
as Idem, IX, nr. 1/1 ianuarie 1938, p. 4.
37
Idem, nr. 3/15 ianuarie 1938, p. 4.
32

33

38 MESEŞUL, II, nr. 18/25 iunie 1926, p. ;J şi
13-14/1-15 iulie 1926, p. 255-256.
ao MESEŞUL, III, nr. 41/29 octombrie 1927, p. 1.
'· 0

ŞCOALA

NOASTRA, III, nr.

Ibidem.

Idem, II, nr. 28-29/28 septembrie 1926, p. l;.
PLUGARUL, II, nr. 4/31 ianuarie 192-1 ~i nr. 517 februarie 1924.
NOASTRA, XI, nr. 4-5-6/a;:irilie-mai-iunie 1934, p. 260-261.
"' GAZETA SALAJULUI, VIII, nr. 14/3 aprilie 1937, p. 1.

'•l
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tului francez în ţara noastră şi faptul notabil şi inedit că Bourdelle „a fost şi un
admirator al poporului, al ţării şi al actei româneşti" 45 • O revistă a elevilor clasei
a VIII-a a Liceului „Simion Bărnuţiu" din Şimleul-Silvaniei. a cultivat în scurta sa
perioadă de apariţie un interes aparte pentru evidenţierea tinerlor talente în formare. Apariţia unei reviste şcolare în Sălajul handicapat cultural se cuvine salutată ca un act de revigorare spirituală a acestei vetre strămoşeşti. Reţinem din
paginile puţine la număr ale apariţiei un mic studiu al elevului Ioan Noel care
încearcă cu forţele specifice virstei să realizeze o ambiţioasă apropiere Intre tratarea naturii la pictorii Renaşterii şi la Grigorescu. Fără veleităţi şi simţind dific11ltatea copleşitoae a intreprinderii sale tinărul comentator plastic insistă asupra
îndelung a,Jreciatului talent al artistului român care ,,a reuşit să ne 'redea două
lucruri: iubirea de neam ~i natură :are se vede din alegerea subiectelor cu carnctere naţionale"'B.
O încercare meritorie în direcţia educaţiei artistice a publicului şi în acelaşi
timp de valorizare a texte-lor clasicilor în domeniu face gazeta MESEŞUL atunci
cînd publică la rubrica „Foileton" un fragment al conferinţei ţinute de AI. Vlahuţă la Ateneu în anul 1693. Intitulată „Onestitatea în artă"4 1 conferinţa realizează
o originală apropiere intre Eminescu şi Grigorescu „torturaţi de onestitatea şi
«eligia artei lor", fie:are în domeniul pe care l-a profesat.
O ultimă secţiune în domeniul cercetat e formată de simplele anunţuri cu
caracter artistic. Din această categorie amintim expoziţia pictoriţei Letiţia Stamatiad organizată la Arad 48 , respectv expoziţia artistică de studiu a Astrei de la
Sibiu 49 , ambele anunţate în paginile gazetei SALAJUL. Revista ŞCOALA NOASTRA
inserează informaţii despre cea de-a XIV-a Bienală de la Veneţiaso, despre apariţia lucrării lui Ştefan Neniţescu „Istoria artei ca filozofie a istoriei"51 şi asupra concursului pentru plicul şi :orpul revistei 5 ~. Presa sălăjeană demonstrează
că este conectată la pulsul artistic naţional atunci cînd îşi anunţă cititorii fervenţi
:iespre concursul de desene organizat în Capitală de N. N. Tonitza 53 şi dă amă
nunte asupra condiţiil'or de organizare a concursului pentru Marele Premiu C. Hamangiu al Academiei Române pentru pictură sau sculptură 54 •
I
!

·-~~I·'

Nu putem încheia periplul nostru prin peisajul presei româneşti interbelice din Sălaj fără a menţiona, măcar în treacăt şi cu riscul de a
depăşi cadrul fixat, interesul constant arătat artei populare şi expoziţiilor şcolare, atent urmărite şi comentate de paginile periodicelor. Se
poate distinge ai,ci o apetenţă a formelor tradiţionale considerate ca bază
a creaţiei artistice culte şi investiţia de credit în posibilităţile şi resursele generaţiei tinere de creatori.
·
Am putut urmări şi distinge în paginile presei sălăjene un interes
marcat pentru cele mai diverse aspecte ale fenomenului plastic. De. la
propaganda culturală prin monumente şi pînă la simplul anunţ tangent
la graniţele plasticului, presa interbelică românească sălăjeană a reuşit
să puncteze starea artisticului local brodată pe suportul Transilvaniei ca
totalitate. In final trei concluzii ni se par fireşti şi totodată necesare.
Prima - lipsa unui muzeu de specialitate, fapt care traduce în practică
5
4
4
0
47

MESEŞUL,

48

SALAJU L, III, nr. 26 ,'16 septembrie 1922, p. 2-3.

V, nr. 41/24 octombrie 1929, p. 3.

STROPI DE ROUA, I, nr. 2/24 ianuarie 1938, p. 11.
MESEŞUL,

III, nr. 43/12 noiembrie 11927, p. 2-3.

~P

Idem, VI, nr. 16-17/'15 octombrie 1925, p. 2.
ŞCOALA NOASTRA, I, nr. 11-12/1-15 octombrie 1924, p. 206-209.
:.i Idem, III, nr. ~J-10. 1 1-15 mai 1926, p. 177.
"~ Idem X, nr. 10, decembrie 1933, p. 378.
3
:
Jdem, IV, nr. 13-1-1/1-15 septembrie li927, p. 422.
5
~ GAZET.rl DE DUi\JJNECA, XVI, nr. 4/15 septembrie 1935, p. 3.
00
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starea culturală precară a unui teritoriu, a grevat asupra formării şi
fortificării unei mi~cări artistice profunde în Sălaj. Artiştii ar fi fost încurajaţi în tentativele lor atît prin posibilităţile de expunere oferite de
un spaţiu adecvat cît mai ales prin existenţa certitudinii de achiziţionare
a operelor cele mai reuşite. A doua - lipsa unor creatori de marcă a
atras după sine şi penuria de specialişti în domeniul exegezei artistice.
Din moment ce nu se poate vorbi decît de cîţiva palizi autodidacţi specializaţi în pictura religioasă sau oficială, ori în sculptura de mici dimensiuni şi de o valoare discutabil[t, nu ne puteam aştepta ca nivelul articolelor şi studiilor să depăşească în intenţii şi concreteţe etapa de popularizare a informaţiilor artistice. A treia - ideea că în Sălaj abia în deceniul
trei se duce pOilitica monumentelor 5'; vine să consolideze imaginea unui
obsedant decalaj cultural care s-a atenuat abia în ultimii ani.
CORNEL CRACJUN

DER KUNST IN DER SALAJER ZEITSCHRIFTEN
DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
(Zusammenfassung)
Die Arbeit verfolgt ein \Vahrheitsgetrenes Bild der Bedentung und des Raunw:; welches der Kunst in den Sălajer-Zeitschriften der Zwischenkriegszeit gewidmet wurde, darzubieten. Der Verfasser stillt frst, dass die schwache Audienz des
Kiinstlerischcn Phănomens was selbst die Presse andeutet, in erster Reihe, der
vorwiegend politischen Orientierung der rumănischen Presse, die eine „Tribuna"
- Tradition fortsetzt, so wie dem Fehlen mancher autentischer Schopfer im geforschten Raum, vorzuschreiben sei. Das vorwiPgend charakteristische Phănomen
der Zeitperiode und vielleicht - eine Hypothese, welche sich im zukiinftigen Studiurn des siebenbilrgischen Raumes bewerten wird - des ganzen interkarpatischen
rumanischen Raumes ist „der Kampf" fiir die Errichtung der Denkmăler grosser
Persi,;nlichkeiten unserer historischen Vergangenheit". Das Zusammentreffen cier
Gt>:;cbic-htl! mit der Nationalpolitik im Bereiche der Kunst deutet auf die Dimensionen einer „Strategie" der Kultur, die sich in dauernden Werken materialisieren, hin.

M

MESEŞUL,

III, nr. 40/22 octombrie 1927, p. 1.
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DE ARTA PL/lSTICA
A MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ART A ZALĂU.
II. GRAFICA

Constituită în anul 1965, colecţia· de artă plastică a Muzeului judeţean de istorie şi artă din Zalău a cuprins lucrări de pictură, sculptură
şi un număr de 22 lucrări de grafică. Aceasta s-a realizat printr-un
transfer făcut de fostul Sfat popular al regiunii Cluj.
Majoritatea acestor lucrări C'rau opera artiştilor clnjc'ni, completîndu-se în timp prin achiziţionarPa de către muzl'U şi a altor lucrări de
artă. Trebuie menţionat în mod deosebit valorosul transfer d0 84 de gra-

vuri, realizat în anul 1985 cu ajutorul Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste de la Muzeul de Artă al R.S.R. Acum colecţia noastră cuprinde un număr de 140 lucri"lri realizate dP 64 graficieni, ti1wri şi vîrstnici cu piese de toate genurile graficii în tehnici dP execuţie diverse de
la desen în cărbune sau tuş la gravură pc lemn sau linoleum. acuarelă
sau desen în cretă colorată. Dintre grafici<'nii mai binC' rroprczentaţi în
cole-cţie pute:n, aminti pe: Gy. Szabo Bela, Chirnoagă Marcel, Bălău
Mircea, Cristea Alexandru, Ivancenco Gheorghe, Gion D. Mihail, Pop
Silaghi Vasile, Naum Gheorghe şi alţii.
Tromele de inspiraţie ale artiştilor sînt diverse şi ele, ca şi tehnicile
de altfel. Numeroase sînt lucrările care au ca temă peisajul. Acesta a
constituit întotdeauna o sursă de inspiraţie' pc•ntru artiştii noştri, deosebindu-se însă prin modul de tratare al subiectului. Astfel Cornc>l Cenan
în „Peisaj din Maramureş" surprinde într-un desen bine construit poezia peisajului maramureşan, cu căsuţe cu acoperişuri ţuguiate înălţate
pe ccamele dealurilor la poalele cărora curg ape .cristaline. „Oraşul" Eugoniei Dumitrescu, realizat în pete geometrice armonios compuse şi
colorate, precum şi „Oraşul" lui Fcszt Ladislau cu oameni preocupaţi în
felurite activităţi ne transpune în atmosfera oraşului ardelean.
Pline de pitoresc sînt şi peisajele lui Hans Hermann, „Parcul din
Cluj" sau „In zori". lucrări ce te transpun într-o stare de meditaţie şi
pc,ezie, pe dn<l „Azi, e duminică şi 1mîine începe şcoala" lualiarea Ilenei
Nicodim, redă pe fundaăul unui peiSiaj arid şi itrist chipul plin de melancolie al unei fetiţe.
Gedeon Zoltan se opreşte cu prcdi'le-cţie asupra peisajului de toamnă, într-un colorit specific anotimpului în pastf'lurile: „Munţii Meseşu
lui", „Toamnă tîrzie", „Compoziţie" sau „Toamnă".
Graficianul G. Szabo Bela, unul din maeştrii gravurii în lemn, în
lucrările „Izvor", „Februarie" sau „Raţe sălbatice" este inspirat de pitorescul unei naturi bogate şi sălbatice, impr0sionantă în frumuseţea ei,
pe care o redă cu lux de amănunte şi gingăşie.
Temele legate de lupta poporului nostru pentru independenţă, libertate, sau dreptate sociali"l, au constituii o permanPntă sursă de inspiraţie pentru artiştii noştri, 0xprimate în
pagini deosebit de Yeridice.
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Astfel Adoc Gheorghe în lucrările „Horea" şi „Răscoala din 1784" subliniază în alb-negru cu deosebită gravitate figura lui Horea, erou al
răscoalei ţărăneşti şi momente din acest eveniment.
Marcel Chirnoagă surprinde pe hîrtie, o linie sprinţară şi expresivă
în litografia „Prinşi 1907" un grup de ţărani participanţi la răscoala
duşi în convoaie spre detenţie. La fel Ilea Constantin ·în acuarela intitulată ,.Proletariat agricol" redă cu mult talent cîţiva ţărani desprinşi
parcă dintr-o frescă veche, cu privirea dîrză, hotărîţi să lupte pentru
drepturile lor.
Pagini din lupta clasei muncitoare, împotriva asupririi, sînt subiectul lucri"'irilor ,,1921" şi „Lupeni 1929" ale graficianului Bardocz Ludovic,
precum şi „Solidaritate" titlu sugestiv formulat de Feszt Ladislau. Mircea Bălău în „Chemarea la luptă", „Revoluţia victorioasă" şi „23 August" evocă momente din lupta partidului, realizate cu o linie sigură,
viguroasă, dovedind o bună cunoaştere a meşteşugului.
Deosebit de interesante şi sugestive sînt operele care ilustrează momente din viaţa nouă ce pulsează astăzi pe tot cuprinsul patriei, munca
plină de avînt a celor ce crează bunuri materiale, subiecte dragi, care
trecute prin filtrul sensibilităţii artistului devin o cronică vie a contemporaneităţii.

Putem aminti astfel lucrările lui Ivancenco Gheorghe, grafician talentat care într-o viziune realistă alternînd negrul cu pete de culoare
redă cu multă siguranţă chipuri aspre de oţelari sau mineri, obţinînd
adevărate portrete psihologice. Astfel sînt „Pe şantier", „Oţelari din
Hunedoara", „In oţelărie" sau „Schimb de noapte", compoziţii cu multe
personaje bine închegate, spontane care dovedesc pricepere şi talent. La
fel Gy. Szabo Bela surprinde cîteva momente din simfonia muncii, unde
pe 1chipuil oameniJ..or se dteşte bucuria muncii îrrnpli:nite, mulţumirea de a
contribui la opera de construire a socialismului. „Constructori", „Pe acoperiş" sau „Mecanici" sînt titluri a acestor lucrări.
Nici satul contemporan nu a rămas în afara preocupărilor artişti
lor plastici, numeroase fiind lucrările ce au ca subiect marile transforrmări petrecute în ultimii ani. Putem aminti astfel „Pădureanca" de Mairiann Petraşcu, „Viaţa nouă" de Rusu Ciobanu Victor, „Joc din Ardeal"
de Nicolae Brana precum şi multe alte opere care evocă cu sensibilitate şi acurateţe figuri robuste de ţărani sau peisaje noi pline de un
farmec aparte.
Nu putem uita grafica Vioricăi Cristea, care impune prin simplitate şi rigoare compoziţională, prin redare sintetică şi viguroasă a formei,
prin caldul mesaj poetic ce ni-l transmite în lucrarea simplu intitulată
„Bucurii", unde bucuria dragostei, bucuria de a fi mamă sau bucuria
muncii sînt imaginile plastice ce le găsim înmănunchiate.
Plină de poezie este şi lucrarea lui Pop Silaghi Vasile „Maternitate"
unde cu linii unduioase, prelungi, alături de mama ce-şi îmbrăţişează cu
duioşie copilul, privirea ne este atrasă de mugurii care se deschid sau
de cuibul de unde puii îşi vor lua zborul.
In stadiul actual aJ ceircetării am făcut o catalogare aif.abeitică, fiecă
rui artist dîndu-i-se cîteva date biografice, lucrările fiind înscrise în ordinea numărului de inventar, cuprinzînd şi date tehnice.
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Prin larga sa răspîndire, prin marele număr de artişti care o practică, gravura românească de astăzi îşi realizează menirea de a fi un gen
preţuit de mase şi noi sperăm că patrimoniul nostru se va îm~găţi cu
alte opere de artă.
ABRUDAN PETRE
Pic-tor.
Născut

la 8 iulie 1907 în Sutor, mort in 1980.

Studii
Şcoala

de Arte Frumoase din Cluj, 1930.
acuarelă; 300 X 400 mm; semnat în stinga sus cu verde „P.
1970"; MJ.AZ., nr. inv. 217.

1. Şv.ra -

Abr.1:1d~n

ADOC GHEORGHE

Pictor, grafi.cian, sculptor
Născut la 22 februarie 1926, corn. Socodor. jud. Arad.
St1.idii
lnstitutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1953.
'.!. Horea - linogravură; 380 X 320 mm; semna.t şi datat in stinga jos CV creiqn
nc.-gru. Adoc 1958"; 4/10; dreapta jos „Horea"; MJ.A.Z., nr. inv. 18'2.
3. llăscoala 1784 linogravură; 230 X 760 mm; semnat in stinga jos c,'11 creion
lnstilutul de Arte l'lastice N. ·Grig.orescu, 1960.
·
BARDOCZ. LUDOVIC
Grafician
Născut la 24 octombrie 1936 la Sebeş Alba, jud. Huned.oara.
Studii
Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1960.
4. Lupeni 1921 litografie; 470 X 260 mm; nesemnat; nedatat; M.I.A.Z., ~r.
in:V. 511.
5. Lupeni 1929 - litografie; 350 X 260 mm; în stînga jos sub cadru 5/10 ,,Lupeni 1'929"; semnat cu creion negru ln dreapta jos „Bardocz"; J,l:.I.A.Z.; nr.
inv. 5·12.
BALAU MIRCEA

Grafician
Născut la 26 octombrie 1931 la Saba.
Studii
Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1957.
6. Italia - amintiri; 600 X 800 :mm; semnat in dreapta jos cu siena „Mircea
Bălău"; nedatat; MJ.A.Z.; nr. inv.
7. 2·~ A.ugust; litografie; 450 X 500 mm; în stinga jos cu creion sub imagine
,.13 August 1944 litografie"; în dreapta jos semnat „M. Bălău 1960"; M.l.A.Z.; nr.
inv. 500.
8. Revoluţia victorioasă linogravură; 200 X 400 mm; în stinga sub imagine
linogravură tiraj de artist .J/10; semnat în stinga jos cu iniţialele M.B. (19)61 ·şi
::u creionul în dreapta jos semnat „M. Bălău 1961"; M.LA.bZ.; nr. inv. 522.
9. Chemarea la luptă - linogravură; 230 X 200 mm; sub imagine cu creion negru - linogravură tiraj de artist 6/10 şi în dreapta jos semnat ,,M. Bălău 1961„.
în stînga jos pe imagine gravat „M.B. (19)61".
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BEDIV AN PETRE

Pictor
Născut

şi

grafician
15 iunie 1928, Caliacra.

Studii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1954.
10. Platforma de încărcare a furnalelor - Hunedoara - litografie; 510 X 240 .mm;
.semnat in dreapta jos „Bedivan Petre", cu cr:elonul; in .sttnga jos 9/11;
M.I.A.Z.; nr. inv. 466.
BEIU ANGHELUŢA CORINA

Pictor şi gravor
Născut la 1 octombrie 1919 la Cimpina.
Studii

Institutul de Arte Frumoase Bucureşti, 1'947.
,
11. P1"imii paşi - acvaforte; 126 X 108 mm; in stlnga jos cu creion negru sub cadru
6/10; in dreapta jos .•Corina Beiu Angheluţă"; M.I.A.Z.; nr. inv. 464. · ·
,
12. Ţărancli din Flfgăraş - 'linogravură; în culori; 240 X 180 mm; ln dreapta. sub
cadru jos 9/10; cu creionul în dreapta jos „Corina Beiu Angheluţă"; M.I.A.Z.;
nr. inv. 501.
· ··
13. Pentr.u pace - gravură în ac; 198 X 640 mm; tiraj jos 4/5; semnat în dr~pta
jos cu iniţiale „C.B.A. 1972"; M.I.A.Z.; nr. inv. 535.
14. Tinere - gravură în lemn; 300 X 400 mm;. în stinga jos cu creionul 4/10: in
dTeapta jos „Corina Beiu Angheluţă 1003"; M:I.A.Z.; nr. inv. 536.
BENE IOSIF

Pictor
Născut

şi

grafician

la 24 iunie 1903 în Daia Odorhei.

Studii
Academia de Arte Frumoase Bucureşti, 1928.
15. Agronom. - tuş "eolorat; 860 X 600 mm; semnat în dreapta jos cu tuş negru „Bene 1964"; M.I.A.Z.; nr. inv. 40.
BLENDEA CONSTANTIN

Pictor

şi

grafician

Pestişani, jud. Gorj.
Studii
Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1956.
litografie 325 X 430 mm; semnat în stinga jos cu
16. Ridicarea cofrajelor creionul sub cadru „C. Blendea"; tiraj 8/5; în dreapta jos „Ridicarea cofra:.;·
jelor"; M.I.A.Z.; nr. inv. .ffll.

Născut

la 2 martie 1929 în

BOT AN GHEORGHE

Grafician
Născut

la 15 noiembrie 1929 la

Chişinău.

Studii

Institutul de Arte Pl:astice N. Grigorescu, 1958.
17. Laborante - litogr,afie colorată; 538 X 620 mm; în stînga jos sub cadru cu
creion negru 2/10; fa dreapta jos cu ~niţiale „G.B. 19fi.2"; M.l.A.Z.; nr. inv. 537.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Colecţia de artă plastică a MIAZ. II. Grafica

903

BRANA NICOLAE
Pictor

şi

Născut

grafician

la 17 aprilie 1905 la Motru.

Studii

Insti1utul de Arte Frumoase Cluj, 1'930.
18. 23 August - xill.ogravură color; 579 X 690 mm; în stînga jos cu creion negru
:30/32; în dreapta jos „N. Brana", iar pe imagine semnat ln monogramă „359
N.B."; M.I.A.Z.; nr. inv.
19. Joc din Ardeal - linogravură; 320 X 205 mm; în stinga jos gravat cu iniţiale
,.B.N."; tot in stinga jos sub cadru cu creion negru „Joc din Ardeal"; in dreapta
jos semnat „N. Brana"; M.1.A.Z.; nr. inv. 468.
BUDA

LAURENŢIU

· -r ~-·;.•·

Pictor
Născut

la 26 mai 1931 la

Timişoara.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu Oluj, 1958.
20. Ceramică şi textile - grafi.că linoleum; 700 X 500 mm; semnat la mijloc sub
cadru „Buda 1964"; M.1.A.Z.; nr. inv. 42.
CENAN CORNEL
Pictor şi grafician
Născut

la 23 aprilie'li907 la Cluj.

Studii
Ş~oala

de Arte Frumoase Cluj, 1928.
21. Peisaj din Maramureş - desen tuş; 590 X 530 mm; semnat ln dreapta jos
sub cadru cu tuş negru „C. Cenan 1967"; M.I.A.Z.; nr. inv. 179.
CERBU EVA

Grafician
Născut

şi

pictor

la 24 august 1924 la

Bucureşti.

Studii
Şcoala

de desen şi decorativ Bucureşti.
22. Mama - linogravură; 285 x 175 mm; in stinga jos sub cadru cu creion negru
„Mama"; (linogravură); 4/-10; ·în dreapta „Eva Cerbu 1967"; M.1.A.Z.; nr. inv.
469.
CHIRNOAGA MARCEL

Grafician
Născut

şi

sculptor

la 17 august 1930 în

Buşteni,

jud. Prahova.

Studii

Facultatea de Matematică şi Fizică Bucureşti, 1950. Studfi libere de a'rtă.
23. Ţeava laminorului - litografie; 540 X 430 mm; semnat cu creion negru sub
cadru „M. Chirnoagă"; M.I.A.Z.; nr. inv. 485.
24. Copiii oraşului - acvaforte; 350 X 240 mm; in stînga jos cu creion negru
sub cadru „T.A. 4/10"; in dreapta jos semnat' „M. Chirnoagă 1961"; M.I.A.Z.;
nr. inv. 513.
25. Eliberatorii - acvatintă; 330 X 250 mm; stinga jos sub cadru 2/10 cu creionul;
in dreapta jos „M. Chirnoagă '1960"; M.I.A.Z.; nr. inv. 509.
26. Pe gînduri - acvafocte şi acvatintă; 647 X 297 mm; in stinga jos T. A. 4/10;
„Pe gînduri"; în dreapta jos semnat „M. Chirnoagil 1963"; M.LA.Z.; nT. inv.
544.
27. Prinşi 1907 - litografie; 400 X 550 mm.; in stînga jos cu creion negru sub
cadru 1/10; în dreapta jos semnat „M. Chirnoagă"; M.I.A.Z.; nr. inv. 470.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Maria Pia Badiu

904'

CIATO VICTOR
Pictor
Născut

la 24 octombrie 1938 la SucLrigiu.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1964.
desen tuş; 215 X 300 mm; semnat dreapta jos cu
28. Pescari „Ciato V. 1965"; M.I.A.Z.; nr. inv. 111'11.

tuş

negru

CIOLAC LIDIA
Grafician
Născut

la 1 ianuarie 1933 în

Timişoara.

Studii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1958.
29. Soarele şi luna - acvatintă; 600 X 500 mm; semnat în dreapta jos cu creion
negru sub cadru „1008 Ciolac Lidia"; M.1.A.Z.; nr. inv. 206.
CRISTEA ALEXANDRU
Grafician
Nă5cut

la 3 iunie 1928 în Prundu

Birgăului,

jud.

Bistriţa Năsăud.

Studii

......

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1956.
30. Poveste medievală - monotipie; 695 X 520 mm; semnat în stinga jos sub
imagine cu creion : negru „Alexandru Cristea 1968"; M.I.A.Z.; nr. inv. 193.
tehnică combinată pe hîrtie; 395 X 600 mm; semnat în
31. Motiv folcloric dreapta jos cu creion negru sub cadru „Cris1ea" şi ln dreapta jos cu creion
„Motiv folcloric"; M.l.A.Z.; nr. inv. 229.
32. Soarele - tehnică mixtă; 420 x 620 mm; semnat în dr~apta jos cu ocru pe
imagine „A. Cristea" nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. JM.
33. Insurecţia - linogravură; 520 X 330 mm; la mijloc jos sub .cadru cu creion
negru „A. Cristea" „Insurecţia linogravură"; M.I.A.Z.; nr . .inv.
CRISTEA VIORICA
Graficiană
Născută

la 4 o::-tombrie 1929 la Cluj.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. And!l"eescu. 1957.
34. Bucuria - linogravură color; 530 X 430 mm; semnat în dreapta jos cu creion
„Viorica Cristea (1)964"; 1\1.I.A.Z.; nr. inv. 35; în stinga jos sub imagine „Bucurii"; grav. lino. color.
35. I~itm - linogravură; 510 X 330 mm; semnat în stînga jos cu creionul „Ritm"
grav. lino. „Viorica Cristea (1)963"; M.1.A.Z.; nr. inv.
3c_:;; Compoziţie I- monotipie; 610 X 420 mm; semnat în dreapta jos cu creion
negru „Viorica Cristea"; nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 70.
37. Pu1ana urmelor - monotlpie; 610 X 440 mm; nesemnat, nedatat; pe verso
cu creion negru „Viorica Cristea, urme"; M.I.A.Z.; nr. inv. 198.
38. Urbiană 11 - desen tuş; 800 X 600 mm; nesemnat, nedatat; M.1.A.Z.; nr. inv.
216.
CSEH GUSTAV
Grafician
Născut

la 13 iulie 193,1 la Cluj.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1960.
3!J. Rafindrie - desen cretă neagră; 600 X 400 mm; semnat în stinga jos „Cseh
G."; nedatat; M.I.A:Z.; nr. inv. 22.
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DAMADIAN CIK
Grafician
Născut

la 6 august 1919 la

Constanţa.

Studii

In Italia intre anii 1931-1941.
40. Compoziţie acvaforte; 195 X 243 mm; în stinga jos sub cadru cu creion
negru 4/10 „Compoziţie"; în dreapta jos semnat cu creion „Cik Damadlian
(19)66"; M.I.A.Z.; nr. inv. 538.
DO BRIAN VASILE
Grafician
Născut

la 2 septembrie 1912 la

Tilişca,

jud. Sibiu.

Studii

Academia de Arte Frumoase Bucureşti, 1934.
41. Grevă - xilogravură; 530 X 415 mm; semnat în dreapta jos cu creion negru
„Dobrian (1)961"; M.I.A.Z.; nr. inv. 514.
42. Fabrica de celuloză linogravură; 200 X 260 mm; în stînga jos cu ,creion
negru sul) cadru 7/10; în dreapta jos semnat „Dobrian (19)57" cu tuş; M.I.A.Z.;
nr. inv. 47'1.
43. Ziduri de beton - linogravură; 200 X 260 mm; In stinga jos sub cadru cu
creion negru 5/10; în dreapta jos semhat „Dobrian (19)57" cu tuş; MJ.A.Z.;
nr. inv. 472.
DUMITRAŞCU

Pictor
Născut

şi

EUGENIA

grafician

la 26 iulie 1931 la Traian, jud.

Bacău.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, Cluj, 1956.
41. Oraşul tuş colorat; 384 X 424 mm; nesemnat; nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv.
207.
DU RE DJ01JOR
Pictor

Născut

la 5 septembrie 1926, la Lugoj.

Studii
Şcoala

de Arte Decorative Timişoara, 1948.
45. Pla;a - acuarelă; 760 X 610 IIlJil1; semnat în dreapta jos cu verde „Dure 1965„;
M.I.A.Z.; nr. inv. 208.
FESZT LASZLO

Grafician
Născut

la 17 octombrie 1930, la Cluj.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, Cluj, 195-1.
46. Solidaritate - linogravură; 460 X 340 mm; în stînga jos sub imagine cu cre·
ion negru: Din ciclul eliberarea Olujului; în dreapta jos semnat „Feszt Lăszlo
'64"; pe linogravură în dreapta jos semnat „F.L. '64"; M.I.A.Z.; nr. inv. 36.
47. Oraşul - acvaforte şi în ton de culoaire; 315 X 391 mm.;in stinga jos sub
cadru cu creion negru „Oraşul - acvaforte" 4/10; în dreapta jos cu .creionul
„Feszt Laszlo (19)65"; M.I.A.Z.; nr. inv. 540.
48. Iii mijlocul transformărilor - linogravură; 490 x 390 mm; semnat în dreapta
sus „F.L. (19)63"; M.I.A.Z.; nr. inv. 26.
49. Fetiţa cu porumbel - acvaforte; 230 X 180 nun; semnat în dreapta jos „Feszt
Lăszl6, 1960"; M.I.A.Z.; nr. inv. 499.
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[>1 butuci 1907 gravură în lemn; 230 X 315 mm; în stînga jos „Kolozsvăr
1S57", „In butuci" 1957, în c.lreapta jos „Feszt"; în dreapta sus pe linogravură
,.Feszt 195'.'"; MI AZ.; nr. inv. 496.
51. Agronomă - acvaforte; 220 X 180 mm; datat şi semnat în dreapta jos cu
creion nPgru „Feszt Lăszil6 1960"; în stinga jos 9/15 (agrnnomă); M.I.A.Z.;
nr. inv. 519.

50.

FODOR NAGY EVA
Pictor şi grafician
Născut la 2 februarie 1928 la Petroşani.
Studii
Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1954.
52. Carnavalul copiilor - acuarelă; 660 X 500 mm; nesemnat; nedatat; M.I.A.Z.;

nr. inv. 52.
FORRO ANTAL
Pictor

şi

Născut

grafician

la 7 martie 1924 la

MMtiniş,

jud.

Braşov.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. AFl.dr!'!escu, Cluj, 1956.
53. Peisaj din Mărtiniş - desen cărbune: 580 X 450 mm; semnat la dreapta jos cu
cărbune „F6rr6" sub imagine; nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 16.
GEDEON ZOLT AN
Grafician
Născut

la 22 iunie 1922 la

Vlăhiţa,

jud. Harghita.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1955.
54. Lalele - lin<>leum colorat; 370 X 260 mm; semnat în dreapta jos cu iniţiale
G.Z. '64"; M.I.A.Z.; nr. inv. 124.
55. Toamnă - tempera pe carton; 580 X 380 mm; semnat în dreapta jos cu albastru „Gedeon Z."; nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 260.
56. Compoziţie - tempera pe carton; 590 X 420 mm; semnat în dreapta jos cu
roşu ,,Gedeon Zoltan (1)976"; M.I.A.Z.; nr. inv. 258.
57. Mvnţii Meseşului - pastel; 550 X 380 mm; semnat în dreapta jos sub imagine
„Gedeon Zoltăn"; nedatat; M.l.A.Z.; nr. inv. 259. ·
53. Fabrica de cărămidă - pastel; 420 X 340 mm; semnat în dreapta jos cu
roşu ,.(1)973 G.Z."; M.I.A.Z.; nr. inv. 261.
59. Toamnă tîrzie ~ tempera; 580 X 380 mm; nesemnat, (ledatat; M.I.A.Z.; nr.
inv. 257.
G!ON MIHAIL
Grafici.an caricaturist
Născut la 1 noiembrie 1912 la Movila Verde, jud. Constanţa.
Studii libere de pictură cu Vlădescu.
60. In preajma furtunii - Hnogravură 540 X 400 mm; semnat jos în mijloc sub
cadru „din ciclul Griviţa 003", „In preajma furtunii, no. 9 colorat 'de mină
Gion (1)961"; M.I.A.Z.; nr. inv.
61. Guvernul Majestăţii Sale - linogravură; 600 X 410 mm; în stinga jos sub
imagine „Guvernul Majestăţii Sale". Ciclul grevele ceferiştilor din 33 (linogr.
9/10); semnat rn dreapta jos cu creion „Gion D. Mihiall"; M.I.A.Z.; nr. inv. 515.
62. Ir: Cişmigiu - litografie; 610 X 415 mm; linogravură 1/4; semnat în dreapta
jos cu creion negru „G.M. 1964"; MJ.A.Z.; nr. inv. 528.
63. Pentru drepturi şi pîine - linogravură; 710 x 540 mm; nesemnat; nedatat;
M.I.A.Z.; nr. inv. 516.
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HERMANN HANS

Pictor
Născut

şi

grafician

la 25 ianuarie ml!'> la

Stuclii

Studiază

Braşov.

pictura la Budapesta

şi

Berlin.

6·1. In zori -

acvaforte; 210 X 245 mm;. semnat îrt ·.dreapta jos cu· creion „H,ans
Herman"; M.I.A.Z.; nr. inv. 473.
65. Parcul din Cluj :.__ gravură cu acul; :144 .x 174
semnat in ,dreapta. jos
cu creion; M.I.A.:<:.;.Il;r. inv .

mm;_

. pol NA llORDOVAN

Pictor,·
Niseut la 19 mai 1934 la· Sibiu.

Studii
.
lAstitutul de Arte Plasflce N. Grigorescu, 1958.
66. I:vCJcări - ternpera pe hirtie; 700 x 600 mm; semn'at ,in dreapta jos cu tuş
cu iniţiale .„H.D:•:, nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 165.
1':

ILEA C. DINU

Pictor

Născut la 23 noiembrie 1941 la Turda.
Studii
Institutul de Arte Plastice (1967) cu Harşia, Ab6di, Kădăr.
67. Proletariat agricol· - acuarelă 50 X 42 mm; semnat in dreapta jos ·cu maro
„r.c„ Dinu~; M.1.A.Z.; nr. inv.
ILJUŢ

ANA

Graficil(,m
Năi;cut la 9 noiembrie 1913 la Cetatea Albă.
„._ --~-""-.„-:.f
Studii
Institutul de Arte Frumoase, 1938.
68. Maternitate gravură î.n lemn în color; 460 X 335 mm; xilogravură 4/5-0;
semnat in dreapta jos „Ana Iliuţ (19/65)"; M.I.A.Z.; nr. inv. 541.
69. M1cii spectatori - linogravură color; 360 X 290 mm; în stinga jos sub cadru
cu creion negru 5/6 linogravură „Micii spectatori"; în. dreapţa jos „Ana lliuţ
(19)60"; M.I.A.Z.; lll'. inv. 503.
.
70. Bucurie - linogravură în culori; 285 X 225 mm; în stinga jos cu creion negru
sub cadru 6/6 linogravură „Bucw-ie"; in dreapta jos „Ana lliuţ (19)66"; M.I.A.Z.;
nr. inv. 502.
71. Cu furca -, ilitografie; 210 X 290 mm; in stinga jos cu creion negru 7/10; în
dreapta jos semnat „Ana Iiuţ", nedatat; M.IA.Z.; nr. inv. '*74.
IVAN DUMITRU

Grafician
Născut la 18 februarie 1D38 la Sighişoara.
Studii
Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1006.
72. Ciclul „Circul" - monotipie; 540 X 450 mm; nesemnat; nedatat; M.l.A.Z.; nr.
inv. 180.
73. Peisaj Praga ..,..... monotipie; 800 X 628 mm; semnat în dreapta jos „D.I." cu gri;
M.I.A.Z.; nr. inv. 189.
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JVANCENCO GHEORGHE

Grafician
Născut la 18 mai 1914 la Petersburg.
Studii
Academia de Arte Frumoase Bucureşti, 1938.
74. V1·em pace - litografie; 770 X 600 mm; semnat in dreapta jos „Gh. I. 959", fn
stinga jos 3/10; M.I.A.Z.; nr. inv. 508.
75. Pe şantier - linogravură; 430 X 495 mm; semnat în dreapta jos cu creion negru „1971 Gh.l."; M.l.A.Z.; nr. inv. 486.
.
76. Chipuri din Oaş - linogravură; 420 X 410 mm; în stînga jos 7/10; în dreapta jos
„Gh. Ivancenco 958" cu creion; M.l.A.Z.; nr. inv. 490.
77. Oţelari din Hunedoara - linogravură; 524X425 mm.; in stinga jos cu creion sub
imagine 4/IO; ln dreapta jos semnat „Gh. Ivancenco"; M.l.A.Z.; nr. inv. 539.
78 In oţeliirie - linogravură; 475 X 400 mm; în stinga jos sub imagine cu creion
negru 4/10; semnat în dreapta jos „Gh. Ivance11co (1)95-9"; M.I.A.Z.; nr. inv.
489.
79. Schimb de noapte - linogrevură; 420 X 60(1 mm; jos in stinga s,ub imagine Ml
creion negru ,.SChimb de noapte"; fn dreapta j-0s ,.Gh. Ivancenco 958•; M.I.A.Z.;
nr. inv. 487.

KAZAR V ASJ LE
Grafician
Născut la 30 iulie ig13 la Sighetul Marmaţiei.
Studii libere de artă.
80. Cu leagiinul - Jitografie; 295 X 265 mm; in stinga jos cu creion sub imagine
10f16 „Vasile Kazar"; ln dreapta jos semnat cu creion „Kazair"; M.I.A.Z.; nr.
inv. 461.

KU SZTOS ANDREI
şi grafician
Născut la 27 septembrie

Pictor

1925 la Ghindoşi, jud. Mureş.
Studii
Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1955.
81. Ritm, case şi plopi - desen cretă neagră; 485 X 330 mm; nesemnat; nedatat;
M.I.A.Z.; nr. inv. 45.
MASICHIEVICI PUIA HORTENSIA
Grafician, pictvr
Născut la 16 septembrie 1917 la Chitila, jud. Ilfov.
Studii
Facultatea de Drept şi Institutul de Arte Frumoase Bucureşti ca Ressu.
82. Pădureancă cu copil - <linogravură; 335 X 270 mm; in stinga jos ca ·creion negru
sub cadru 4/.10; fn dreapta jos ,,Pădureancă cu copil", „Puia Masichievici 1964";
M.l.A.Z.; nr. inv. 529.
83. Jocul păcii - linogravură color; 350 X 275 mm; în stînga jos sub cadru linogravură 4/10; semnat în dreapta jos „Puia Maisichievici 1959"; M.I.A.Z.; nr. inv.
510.

MERMEZE SEVER
Pictor
Născut la 4 noiembrie J.929 la Arad.
Studii
Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1955.
84. Miting - acvaforte; 247 X 317 mm; senmat şi datat dreapta sub cadru „Mermeze Sever 1953"; ln stinga jos cu tuş 5/5; M.I.A.Z.; nr. inv. 463.
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MICOS FRED
Gravor
Născui:

la 4 iulie 1907 la

Cernăuţi.

Studii

Academia de Arte Frumoase din Craiova şi Academia <;Ie Arte Frumoase Bucureşti.
193'8.
85. Ziua victoriei - acvaforte; 250 X 310 mm; în stînga ·jos cu c~eion negru sub
cadru 8/10; in dreapta jos „Fred Micaş"; M.I.A.Z.; nr. ii:iv. 504'.
MITREA ION
Pictor
Născut

şi

grafician

la 3 septembrie 1919 la Iclod, ju<l. Cluj.

Studii

Academia de Arte Frumoase Bucureşti, 1'945. ·
86. Portul Constanţa - guaşe pe carton; 450 X 530 mm; semnat în dreapta jos cu
mare „Ion Mitrea", nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 266.
l\1UREŞAN

MIRCEA

Pictor
Născut

la 2 mai 1939 la

Someşeni.

Studii

Institutul de Arte Frumoase I. Andreescu, 1965.
87. Peisaj - cărbune pe hîrtie; 700 X 500 mm; nesemnat; nedaljat; M.I.A.Z.; nr.
inv. 182.
88. Soare de toamnă - cărbune pe hîrtie 700 X 500 mm; nesemnat; nedatat;
M.I.A.Z.; nr. inv. 183.
NAUM GHEORGHE
Grafician

la 1907: decedat 1968.
89. Cap de pescar - linogravură; 320 X' 270 mm; în stinga jos ·cu creionul 5/10;
în dreapta jos semnat şi datat „Gh. Naum 1957"; M.I.A.Z.; nr. inv. 47·5.
90. Pescari în baltă - acvaforte; 215 X 163 mm; în stînga jos sub cadru 5/10 cu
tuş; în dreapta jos „Gh. Naum"; M.I.A.Z.; nr. inv. 462.
91. Pescarii scot năvodul - linogravură; 340 X 450 mm; în stinga jos cu creion
4/10 „Gh. Naum"; M.I.A.Z.; nr. inv. 491.
9'.2. s~ întorc pescarii - acvatintă; 175 X 235 mm; în stînga jos -cu negru 6/10 cu
creion negru; în dreapta jos „Gh. Naum"; M.I.A.Z.; nr. inv. 476.

Născut

NICA JOACHIM
Grafician
Născut

la 12 septembrie 1937; satul Perieni, jud.

Iaşi.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1962.
93. Fc.rtret - acvaforte; 500 X 320 mm; semnat în dreapta jos „N. Ioachim 1964"
cu negru; M.I.A.Z.; n:-. inv. 38
NICODIM ION
Pictor
Născut

la martie Hl32.

Studii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu cu Gh. Sabin, 1956.
!J-!. Hala de cazangerie - linogravură colorată; 440 X 500 mm; în stînga jos „Cazangerie"; 6/10; în dreapta jos „Ion Nicodim"; M.I.A.Z.; nr. inv. 492.
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NICODIM ILEANA
Artist, decorator
Născut

la 18 <.lecembrie 1935 la Craiova.

Studii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1959.
95. Azi e duminică şi mîine începe şcoala - acvaforte cu acvatintă; 430 X 600 mm;
in stînga jos „Azi e duminică şi m1ine începe şcoala"; gtavUll"ă pe tiraj 4/10,
1967; M.I.A.Z.; nr. inv. 542.
NOEL RON/
linogravură în culori; 600 X 360 mm; semnat în stînga jos cu creion
negru „R. Noel 1962"; M.I.A.Z.; m. inv. 533.

96. Pace -

OCTAV GRIGORESCU
şi

Pictor
Născut

grafician
la 22 mai 1933 Ia

Bucureşti.

Studii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu cu V. Kalon, 1958.
litografie; 500 X 600 mm; în stînga jos G/10 „Muncitoare"; în
dreapta jos semnat „Octav Grig01rescu", M.l.A.Z.; nr. inv. 507.

97. l\foncitoare -

OLARU IULIAN

Pictor, sculptor, grafician
Născut la 20 august 1922 la

Gătaia,

jud.

Timiş.

Sturlii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1951, cu Steriadi, Ciu::urencu, Stoenescu.
98. Pacea - linogravuTă; 503 X 250 mm; în stînga jos cu creion negru „linogravură 4/10"; semnat în dreapta jos „Iulian Olariu 1962··; !vl.I.1\.Z.; nr. inv. 530.
99. Republica linogravură; 450 X 420 mm; în stînga jos „Hepublica" (linogr.
9/10); în dreapta jos cu creion „lu. Olariu 1965"; M.I.A.Z.; nr. inv. 517.
PACEA ION
Pictor
Născut

la 7 septembrie 1924 la Honopani

Studii

Academia

liberă

„Guguianu"

şi

concomitent la Institutul de Arte Plastice (1946-

1940) cu Ressu şi Steriade.
100. Jucătoare de tenis -

litografie; 490 X 620 mm; în stînga jos cu creion sub
„tiraj de artist 4/10" „Jucătoare de tenis"; semnat în dreapta jos „Ion
Pacea"; M.l.A.Z.; nr. inv. 543.
~adru

PAL LOS IUTT A

Pictor
Născut

la 12 ianuarie 1925 la ,Reghin.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu la Cluj, 1954.
101. Peisaj ardelenesc - aclllarelă; 750 X 560 mm; semnat în dreapta
negru „Palloş Sch. I (19)64"; M.I.A.Z.; nr. inv. 171.
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Pictor şi grafician
Născuţ la 28 februarie 1915 la
Studii
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MARIANA

Bucureşti.

Academia de A:ite Frumoase Bucureşti, 1942.
102. Pădureanca la tîrg - 1litografie; 550 X 465 mm; semnat în stînga jos cu
creion „Mairiana Petraşcu"; in dreapta jos tiraj 8/13; M.I.A.Z.; nr. inv. 477.
103. Nunta din Alun - litografie; 540 X 680 mm; în stînga jos sub imagine „Nunta din Alun" - litografie; semnat în dreapta jos cu creion negru „Mariana
Petraşcu"; M.I.A.Z.; nr. inv. 493.
104. Săpatul viei - litografie; 225 X 350 mm; în stînga jos cu creionul „Mariana
Petraşcu"; în dreapta 6/12; M.I.A.Z.; nr. inv. 478.
POP SILAGHI VASILE
Grafician
Născut

la 28 februarie 1931 in

Oraşul

Nou.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1957.
105. Maternitate linogravură colorată; 510 X 330 mm; semnat în stinga jos
cu creion negru sub cadru „Pop' Silaghi Vasile 1968"; M.I.A.Z.; nr. inv. 3.
106. Planuri ele viitor - linogravură color; semnat în stinga jos cu 0reion negru
„Pop Silaghi Vasile"; linogravw-ă exemplar de artist 1/1, 1961; M.I.A.Z.; nr.
inv. 192.
107. Pentru puterea poporului linognavură; 800 X 520 mm; semnat jos sub
cadru cu creion negru „Pop Silaghi Vasile" „Pentru puterea poporului" 2/10;
M.I.A.Z.; nr. inv. 53.
ROMAN MOTTL
Grafician
Născut

la 13 iulie 1921 în Oradea.

Studii

Academia de Artă Decorativă din Budapesta.
108. Forme tradiţionale - acuarelă; 500 X 730 mm; semnat în dreapta jos cu
negru „Mottl R. 1974"; M.I.A.Z.; nr. inv. 277.
RUSU CIOBANU NATALIA
Grafician
Nă~cut la 18 august 1919 la Chişinău.
Studii
lOfl. Pacea de aur politipie colorată; 540 X 420 mm; în stin~ jos politipie
ti/10; în dreapta jos semnat „Nat. Rusu (19)65"; M.I.A.z:; nr. inv. 526.

RUSU CIOBANU VICTOR
Grafician
Născut

la 14 noiembrie 1911 la

Teliţa,

jud. Tulcea.

Studii

Acartcmia de Arte 1:,umonsc Bucureşti, 1938.
110. Pace gravură în lemn; 335 X 260 mm:; tiraj ele artist 4/10; semnat în
stinga jos cu iniţiale „R.C. '61" pe imagine şi datat 1961; M.I.A.Z.; nr. inv.
531.
111. Viaţă nouă - gravurii în lemn; 398 X 500 mm; în stînga jos tiraj de artist
4/'9; în mijlo~ .,Viatii nnuil'': în dreaota jos semnat cu creionul „Rusu Ciobanu"; în dreapta sus „19 R.C. 63"; M.I.A.Z.
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112. Nemuritorii - linogravură; 510 X 280 mm; în stîngia jos sub imagine 8/10;
semnat în dreapta jos sub imagine cu creion negru. „Rusu Ciobanu"; M.I.A.Z.;
nr. inv. 505.
113. Femei din Ardeal - linogravură; 255 X 195 mm; în stinga jos cu creion negru „Rusu Ciobanu"; tot în stînga jos pe linogravură semnat şi datat cu mon0gramă 1858; M.1.A.Z.; nr. inv. 498.
SOO ZOLD MARGIT
Grafician
Născută

la !l iulie 1931 la Cluj.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu.
114. 111 poartă monotipie; 730 X 600 mm; semnat în dreapta jos sub imagine cu
creion negru „So6 Zold Margit 1966"; M.I.A.Z.; nr. inv. 148.
monotipie; 810 X 630 mm; în stinga jos sub imagine „Maszcor"
115. Măşti imonotipie); în dreapta jos cu creion negru semnat „So6 Zold Margit 1967";
J\U.A.Z.; nr. inv. 185.
ST ARMU LLER GEZA
acuarelă; 700 X ~00 mm; semnat cu tuş în dreapta jos
„Starmi.iller Geza (1)965"; M.I.A.Z.; nr, inv. 123.
117. Amurg acuarelă; 350 X 500 mm; semnat în dreapta jos cu stiloul „Starmi.iller Geza"; în stînga jos cu creion negru „Starmi.iller GC,za" „Năsăud
1964"; M.l.A.Z.; nr. inv. 149.

1 lo. Peisaj marin

SZABO BOD I Ş ELISABETA

Artist decorator
N~scut la 12 mai 1923 la Jebuc, jud. Cluj.
Studii
Institutul de Arte Plastice, 1951.
llH. Nufăr alb acuarelă 485 X 630 mm; semnat în dreapta jos cu a:bastiru
pe margine „Bodiş E.", nedatat; M.1.A.Z.; nr. inv. 243.
•119. Toamnă tîrzie acuarelă; 485 X 630 mm; semnat în dr~apta jos cu galben
pe imagine „Bodiş E. (1)962"; M.I.A.Z.; nr. inv. 242.
120. Ghiocel acuarelă; 455 X 322 mm; semnat în stinga jos cu albastru „Bocliş E."; M.LA.Z.; nr. inv. 244.
SZABO GY. BELA
Grafician
Născut

la 28 august 1905 la Alba Iulia.
Studii
Politehnica şi Şcoala de Arte Frumoase la Budapesta, 192:3-927.
121. Izvor - gravură în lemn; 400 X 300 mm; semnat în dreapta jos cu creion
negru „Gy. Szabo Bela"; în stînga jos „Izvor, gravură şi lemn 1962''. tiraj
cu mină :l/V; M.I.A.Z.; nr. inv. 1.
122. Raţe sălbatice - gravură în lemn; 420 X 340 mm.; semnat în dreapta jos cu
creion negru „Gy. Sz. B. 1963"; M.I.A.Z.; nr. inv. 2.
123. Constructori gravură în ,lemn; 500 X 395 mm; semnat în dreapta jos sub
cadru cu creion negru „Gy. Szabo Bela", nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 27.
l~4. Mecanici gravură în ·lemn; 400 X 200 mm; semnat în stînga jos sub cadru
cu creion negru „Sz. B. 1949"; M.I.A.Z.; nr. inv. 28.
12:i. Pe acoperiş gravură în lemn; 403 X 285 mm; semnat în stinga jo~ sub
cad.ru „Sz. B. 1949"; M.I.A.Z.; nr. inv. 29.
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gravură în lemn; 440 X 330 imm; în stînga jos sub cadru cu
creion negru „Februarie gravură in lemn 1963", tiraj cu mina „7[X."; in dreapta
jos semnat cu creionul „Gy. Szabo Bela" M.I.A.Z.; nr. inv. 34.
127. Autoportret cu şapcă - gravură în lemn; în stinga jos sub cadxu cu creion
negru „Autoportret cu şapcă tibetană", gravură în lemn. 1967; tiraj cu mină
„Gy. Szabo Bela 6i!1VI"; în dreapta jos cu iniţialele „Sz. B. 1957"; M.l.A.Z.;
nr. inv. 497.

Februarie -

SVINŢIU

RODICA

Pictor

N;.hcut ia 21 martie 193CJ la Cluj.
Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andrescu, 1963.
l?.E. Băiat cu peşti - guaşe pe hîrtie; 798 X 610 mm; nesemnat; nedatat; M.I.A.Z.;
n.r. inv. 67.
TELLMAN IOSIF
Pictor

şi

Născut

gll'afician

la 2! iulie 1923 la

Braşov.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1953.
12~. Recoltă bogată linogravură; 260 X 190 mm; în stinga jos cu creionul „Re::oltă bogată; în dreapta jos „Tellman Iosif 1957"; M.I.A.Z.; nr. inv. 479.
VASILE PINTEA
Grafician
Născut

la 20 iunie 1931 oJa Modosa.

Studii

Institutul de Arte PlasUce N. Grigorescu cu Schwei:tzer - Cumpăna.
130. G(irzi patriotice gravură în lemn; 490 X 365 mm; jos sub imagine cu
creion negru „Gărzi patriotice" ciclul „Mişcarea muncitorească 7/10", gravură
în lemn „Vasile Pintea (1)960"; M.1.A.Z.; nr. inv. 520.
VASILESCU VALERIU
Scenograf
Născut

la 22 octombrie 1924 la Cluj.

Studii

Institutul de Arte Plastice I. Andreescu, 1964.
Dl. Peşti acuarelă; 505 X 350 mm; semnat în dreapta jos cu albastru „Vasilescu", nedatat; M.I.A.Z.; nr. inv. 199.
V ASAI TRAI AN
Grafician
Născut

la 31 octombrie 1929 în satul

Fierăstrău,

jud.

Bacău.

Studii

Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, 1956, cu Steriadi, Kazar Miitzner.
pace - litografie; 500 X 506 mm; nesemnat; nedatat; M.l.A.Z.;
nr. inv. 506.
133. Oţelari linogravură, 210 X 250 mm; în stînga jos cu tuş „v 1 a" cu
creion, 2; la mijloc „Oţelari"; în dreapta jos „T. Vasai (1<9)58"; M ..I'.A.Z.;
nr. inv. 497.

132. Impunem

58 -

Acla Mvsei Porolissensis -

vot. XIl/198D
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VULCANESCU MIHU
Grafician
Născut

la 20 februarie 1937 la

Studii libere de artă.
134. Şantier naval Galaţi -

Bucureşti.

litografie; 433 X 368 mm; nesemnat; nedatat; M.I.A.Z.;

nr. inv. 534.
WEISS HELFRIED
Grafician
Născut

la B august 1911 la

Braşov.

Studii

Institutul de Arte Plastice Cluj - 1931; Academia Julian - 1932 şi Academia de
Arte Frumoase Bucureşti - 1934.
135. Exploatare forestieră - gravură în lemn; 275 X 360 mm; în stînga jos cu
creion negru „Exemplar de artist" 8; în dreapta jos „Helfried Weiss" (19)57";
M.I.A.Z.; nr. inv. 480.
MARIA PIA BADIU

THE FINE ARTS COLLECTION OF THE MUSEUM FOR HISTORY AND ART
IN ZALAU. U. GRAPHIC ART

(Summary)
The graphic arts collection of the Museum for History and Art in Zalău
county) was founded in 1965 when the museum received 22 works by various artists. Many of the artists were natives of Cluj-Napoca. Latter on the
collection was increased by gifts, purch.ases and transferind of 140 works done
by 64 artists from all over the country such as Adoc Gheorghe, Bălău Mircea,
Chirnoagă Marcel, Bardocz Ludovic, Kazar Va.sile, Gy. Szabo Bela and others
It is hoped that the collection will contribute to the aesthetical eduntion
among the visiting public.
(Sălaj
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RAPORT DE ACTIVITATE
AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTA DIN ZALAU
PE ANUL 1987

Pentru întreg colectivul de oameni ai muncii de la Muzeul de Istorie din Zalău anul 1987 a constituit anul în care, în ziua de 9 mai, a
fost inaugurată expoziţia de bază a Secţiei de istorie. Incepută cu un
an în urmă. la 13 aprilie 1986, această activitate a mobilizat la maximum
întreg colectivul Muzeului Judeţean. Completarea tematicii şi apoi transpunerea tematicii în momente muzeale specifice fiecărei secţii au solicitat din plin personalul de specialitate. Ţinînd cont că, de fapt, secţiile
de istorie prefeudală, feudală, modernă şi contemporană au fost acum
înfiinţate şi că ele nu au beneficiat de un patrimoniu propriu prea bogat,
apreciem ca bună această activitate, ea demonstrînd că muzeografii acestor secţii şi-au făcut pe deplin datoria. In prezent secţia de istorie a Muzeului Judeţean prezintă unitar istoria patriei şi a Partidului Comunist
Român, în conformitate cu sarcinile ce revin instituţiilor culturale, trasate de documentele programatice ale P.C.R. şi ale Congresului Culturii
şi Educaţiei Socialiste.
Deşi în primele cinci luni ale anului 1987 a fost depusă o activitate
bogată, mai ales pentru deschiderea noului muzeu, sarcină prioritară a
întregii activităţi, colectivul de muncă a continuat activităţile specifice,
ce erau planificate, conform planului de muncă general al întregului
muzeu 1 , realizarea cercetării temelor stabilite 2 , activitatea de evidenţă
fişare3, activitatea
educaţională, şi nu în ultimul rînd, încasarea sumei
de 495.000 lei prevăzută la autofinanţare pe anul 1987.
Secţia de istorie veche a continuat ceToetări!le arheologice în cadrul
complexului daco-roman Porolissum, cercetînd: în sectorul OL o
clădire romană tîrzie şi zona atelierelor oraşului Porolissum Alexandru V. Matei şi Dan Tamba. Poarta de vest a amfiteatrului roman a
fost cercetată de tov. Bajusz Ştefan, iar cîmpul de gropi rituale de pe
Măgura Moigradului a fost cercetat de Alexandru V. Matei. Au fost
executate cercetări arheologice în aşezarea dacilor liberi de la Zalău I.j.._'1.C.I.P. unde au fost identificate mai multe locuinţe datate în sec.
II-IV e.n. şi cîteva datate în sec. VII-IX şi aparţinînd unei vechi aşe
zări româneşti, cercetări efectuate de către Al. V. Matei. In punctele
„Doaşte" şi „La Nove" din hotarul satului Badon au fost efectuate să
p{:turi arheologice de salvare în zona cu aşezări vechi datate în sec.
II-IV şi sec. VII-XI e.n., cercetări efectuate de Alexandru V. Matei.
În Zalău au fost efectuate săpături arheologice de salvare în zona centralC1 a oraşului, unde au fost identificate aşezări vechi de sec. II-IV
e.n. şi vechi locuiri medievale; aici cercetările au fost realizate de către
Van Tamba, Eva Lak6 şi Elena Musca.
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Al. V. Matei

La Cehei, punctul „Misig", au fost efectuate cercetări arheologice de
tov. :8va Lak6, într-o aşezare recent identificată ce aparţine sfîrşitului epocii bronzului şi începutul epocii fierului.
In urma săpăturilor de salvare la Badon şi Zalău, au fost încasate
importante fonduri ce au contribuit la realizarea planului la autofinancătre

ţare.

In prima parte a anului 1987 au fost efectuate periegheze arheologice care au cercetat la suprafaţă pe cca. 60 km. lungime întreaga vale
a Someşului, de la Căpîlna la Jibou; au fost identificate 26 de noi aşezări
data'te 1ncepînd cu epoca neolitică şi pînă în sec. ial XI-lea e.n. Periegheza a fost efectuată de Dan Tamba şi Ştefan Bajusz la care au participat sporadic şi Ioan Musca, Nicolae Gozman, :8va Lak6 şi Elena Musca.
In urma acestei cercetări a fost întocmit de către Ştefan Bajusz, AL V.
Matei şi Dan Tamba, un studiu care va sta la baza contractului ce urmează să fie definitivat cu beneficiarul lucrării de investiţii „Intreprinderea de Hidrocentrale Cluj-Napoca", urmînd să fie efectuate lucrări de
salvare a siturilor arheologice din zona ce urmează să fie inundată de
apa lacurilor de acumulare planificate să fie amenajate aici.
Valorificînd cercetările proprii, muzeografii secţiei de istorie veche
au realizat lucrările: :Eva Lak6 - Obiecte din bronz aparţinînd culturii
Otomani descoperite la Crasna; Dan Tamba - Un fragment de monument funerar descoperit la Porolissum; Alexandru V. Matei - Vasul cu
însemne creştine de la Porolissum (colab. cu Dan Tamba); predate la
tipc:.r pentriu Ada MP, vol. XI.
La secţia de istorie medie tov. Elena Musca a avut sarcină să cerceteze tema „Viaţa agrară a Zalăului în evul mediu" urmînd ca în acest
an 1987 să redacteze un studiu pentru revista muzeului, îmbogăţind clişoteca muzeului şi expoziţia de bază. In acest scop au fost făcute cercetări în arhivele locale şi cele de la Cluj-Napoca, fotografiindu-se o bună
parte din documentele ce se referă la această temă. Acest material nu
a fost încă prelucrat, munca fiind îngreunată de necunoaşterea limbii
maghiare şi a celei latine folosite în cancelariile vremii. :Pentru Acta
1\11', XI a fost pregă,tit un studiu privind primele atestări dooumenL';re
ale unor sate din actualul judeţ Sălaj,
La sectia de istorie modernă, în cadrul temei de cercetare „Activitatea despărţămîntului sălăjean al Astrei - perioada 1871-1890", tov.
Ioan Musca a efectuat cercetări în Arhivele Statului Filialele Sibiu şi
Zalău, fotografiind documentele referitoare la această perioadă. A susţinut comunicarea „Documente privind activitatea R.I.R.S. Filiala CrasnaPcr:cei" şi a predat spre publicare în Acta MP, XI materialuJ „Adun:1rea
generală anuală a Astrei din Şimleu Silvaniei 4-5 august 1878". In
revista Tribuna au apărut articolele „Astra şi Sălajul" şi „Sălajul şi
Marea Unire" semnate de Ioan Musca.
1n cadrul secţiei de istorie contemporană tov. Cornel Grad a valorificat şi continuat cercetările mai vechi privind crimele comise la Ip şi
Treznea şi în special cercetările referitoare la Marea Unire, redactînd
studiul „Consilii şi gărzi naţionale româneşti în Sălaj - contribuţii
documentare" (peste 100 de documente inedite) predat spre tipărire în
Acta MP XI. Referitor la situaţia judeţului Sălaj în perioada 1 noiem-
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brie 1918 - aprilie 1919, s-a redactat în colaborare un amplu studiu
care reflectă această perioadă zbuciumată din istoria Sălajului, studiu
complex predat spre tipărire Episcopiei Ortodoxe Române - Oradea.
Tov. Cornel Grad a întocmit în colaborare cu Ioan Musca fişele participanţilor sălăjeni delegaţi la Alba-Iulia, fişe necesare publicării unei monografii mai ample despre Marea Unire realizată sub egida Muzeului
Unirii din Alba Iulia.
Pentru tema de cercetare „Evoluţia portului popular din subzona
Barcău, jud. Sălaj", tov. Ioan Gaia a studiat materialul din depozit şi a
redactat o parte din materialul ştiinţific referitor la evoluţia portului
popular în acest areal, de asemenea a completat şi dactilografiat varianta germană a lucrării referitore la şura pe tălpi din Dragu, lucrare
expediată spre publicare la Viena.
La secţia de artă tov. Maria Badiu a finalizat tema de cercetare „Repertoriul graficii româneşti moderne şi contemporane" predînd acest studiu spre publica,re în Acta MP, XII.
În cadrul O.J.P.C.N. Să:laj tov. Ştefan Bajusz, muzeograf istoric, a
avut ca temă de cercetare ,,Obiecte de artă decorativă din jud. Sălaj",
realizarea unui catalog al obiectelor de cositor, temă neacoperită în întregime. A publicat în Acta MP. două articole: „Completare la repertoriul statuetelor romane reprezentînd acrobaţi" şi „Documente inedite dcsp1e un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Cimpia Turzii".
Tov. Luminiţa Batali a avut ca temă de cercetare efectuarea unui
„Repertoriu al icoanelor pe lemn din jud. Sălaj", temă ce continuă şi în
anul acesta. Tov. Luminiţa Batali a publicat în Năzuinţa două prezentări
a expoziţiilor de artă plastică aparţinînd membrilor Cenaclului artilşti
lor plastici şi ai „Atelierului 35".
1n prima parte a anului 1987 colectivul de specialişti ai Muzeului
j11deţe<1n Cornel Graid, Al. V. Matei,
Efona Mrusca, şi foan Gaia au
redactat capitolele aferente din Monografia judeţului Sălaj la cererea
Comitetului Judeţean de Partid, fructificînd, în materialele redactate, rezultatele cercetărilor domeniilor specifice de activitate. Intreg colectivul
de muzeografi a întreprins cercetări privind istoria zonei Perieci şi a întocmit o tematică care va sta la baza realizării Centrului Cultural Pericei.
1n luna februarie a anului 1987 muzeul nostru a organizat simpozionul „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României" la care, alături de
muzeografii zălăuani şi cercetătorii locali ai Arhivelor Statului şi profesorii de istorie din judeţ, au participat peste 100 de cercetători de la
muzeele şi institutele de cercetări de profil din Transilvania şi din întreaga ţară. Materialele în proporţie de 900;0 s-au referit la istoria judeţului Sălaj şi a zonei înconjurătoare şi au stat la baza volumului Acta
MP, XI, 1987.
In cadrul activitătii de evidentă-conservare a patrimoniului propriu,
menţionăm că, deşi s-~ realizat no~ma de fişe propusă pentru anul 1987,
nu toţi muzeografii îşi fişează domeniul propriu. Secţiile de istorie modernă şi contemporană trebuie să-şi fişeze patrimoniul existent, avînd
acum tezaurul de cuvinte sosit de la Bucureşti.
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In anul 1987 în cadrul complexului arheologic daco-roman Porolis.mm au fost realizate lucrări de conservare la amfiteatrul roman, poart[1
şi latura de est. In vederea realizării conservării primare a materialului
metalic rezultat din cercetările fiecărui an, pe şantierul arheologic Porolissum au fost amenajate, în acest an, spaţii corespunzătoare pentru laboratorul de restaurare, unde se va realiza conservarea imediată a materialului ceramic intrînd apoi în depozitele muzeului.
Cea de-a treia funcţie a muzeului, aceea de valorificare a patrimoniului, este deosebit de importantă în perioada actuală. Prin intermediul
laturii educative muzeul face cunoscută istoria patriei, cu precădere din
punct de vedere material, contribuind esenţial la formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotic al tinerilor, al oamenilor muncii în general.
In scopul îndeplinirii acestei funcţii, munca noastră a fost structurat:i pe
do:1j mari ·laturi: cu tineretul ~coloar şi cu publicul larg. Pentru elevi,
colecţiile muzeului au fost prezentate cu !ajutorul unei metode caire vine
în completarea programei şcolare. S-au efectuat prezentări tematice în
sălile muzeului, s-au realizat expoziţii şi expuneri în şcoli, susţinute de
diapozitive. Pe lingă secţiile de istorie şi de artă şi-au desfăşurat activitatea cercuri de elevi (cercul de restaurare şi cercul de artă plastică).
Aceste cercuri şi-au structurat activitatea pe cicluri de lecţii teoretice şi
practice, obţinîndu-se ~ezu:ltate fru:moase, datorită pregătirii temeinice a
muncii de îndrumare. Pentru publicul fluctuant activitatea cea mai importantă a fost prezentarea expoziţiei de bază a muzeului.
In secţia de istorie veche din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie
şi Artă din Zalău sînt prezente dovezi materiale de o deosebit[1 importanţă pentru civilizaţia, cultura şi viaţa strămoşilor noştri pe aceste maleaguri. Este prezentată peştera de la Cuciulat care păstrează urmele
vechii picturi datate în epoca paleoliticului superior (cca. 10.000 î.c.n.)
peşteră care reprezintă un element de importanţă europeană. Evoluţia continuă a epocii pietrei prin practicarea agriculturii primitive, domesticirea animalelor, prelucrarea lutului este reprezentată de cele cîteva zeci
de aşezări clin această perioadă: Zalău, Zăuan, Dragu, Agrij, Răstolţ,
Buciumi, Bocşa, Borla, Pericei şi altele descoperite pe teritoriul judeţu
lui de unde avem piese expuse în vitrinele secţiei. Amintim descoperirea în aşezarea de la Zăuan a unei statuete neolitice de lut, - eul tura
Criş „Venus de la Zăuan", descoperire cu caracter de unicat pentru
această perioadă.

Epoca bronzului, bogată în descoperiri, cu aşezări întinse, este bine
în expoziţia de bază cu piese atestînd bogăţia formelor ceramice a locuitorilor acestei zone. Faptul că aceste tradiţii culturale le
regăsim în prima perioadă a fierului în ornamentica ceramicii şi în tipurile de unelte, demonstrează continuarea tradiţiilor epocii bronzului. Depozitele de bronzuri descoperite la Guruslău, Zalău şi în special depozitul de la Sîg (brăţări, topoare, seceri, ceşti, coif de bronz, situlă) se constituie în argumente deosebite privind bogăţia materială şi culturaD. a
locuitorilor din această parte a ţării. Piesele sînt expuse în vitrine.
Continuatori şi moştenitori ai vechilor traci, dacii au locuit intens
teritoriul actual al judeţului Sălaj. Pînă în prezent au fost descoperite
peste 30 de aşezări dacice şi 7 cetăţi, între care aşezarea de pc Măgura

reprezentată
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Moigradului şi aşezarea de pe Măgura Şimleului, cetate care constituia
centrul unei puternice uniuni de triburi dacice. Acestea sînt ilustrate în
expoziţi,a de bază cu fotografii şi piese desc~eriite fa Porolissum şi Dacidava. Remarcabila densitate a celor 14 tezaure de monede şi podoabe
dacice descoperite pînă în prezent în această zonă şi expuse, unele, în
secţia de istorie veche, sînt argumente deosebit de puternice a bogăţiei
şi forţei culturii şi civilizaţiei dacice din părţile sălăjene.
tn expoziţie este ilustrată cucerirea şi colonizarea romană a unei
părţi a teritoriului locuit de daci, fapt ce a împărţit teritoriul actualului
judeţ în două părţi. Limita teritoriului organizat de romani a constituit-o
muntele Meseş, fapt ilustrat prin texte şi hărţi. Partea de nord-vest a
actualului teritoriu al judeţului Sălaj era locuită în această perioadă de
populaţia dacilor liberi. Descoperirile arheologice au scos la iveală dovezi materiale ale continuităţii de locuire a dacilor liberi şi ale legătu
rilor lor cu romanii, dovezi expuse în vitrinele muzeului. La poalele
Măgurii Moigradului romanii împreună cu dacii au construit o nouă,
aşezare daco-romană ridicată la rangul de municipium de către împăra
tul Septimius Severus. ln oraşul roman Porolissum au fost descoperite
numeroase dovezi materiale, circulaţia monetară, podoabe, piese de cult
paleocreştine, refaceri de temple, morminte care atestă continuitatea de
locuire neîntreruptă în oraş a populaţiei daco-romane şi româneşti pînă
în secolele VIII-X. Numeroase piese au fost expuse în muzeu în scopul
ilustrării continuităţii.
In judeţ au fost

descoperite peste 35 de aşezări vechi româneşti
datate în sec. VII-X, această zonă fiind neîntrerupt locuită de populaţia
românească. Teritoriul pînă la Meseş aparţinea în partea vestică voievodatului condus de Menumorut iar zona de dincolo de Meseş, în est,
aparţinea voievodatului condus de Gelu. Poarta Meseşului, singura trecătoare de vale din această parte a ţării a fost_controlată de cetăţile vechi
româneşti de la Ortelec, cetate care aparţinea voievodatului lui Menumorut şi fortificaţia de pe dealul Cămin, de la Jac, ce aparţinea voievodatului condus de Gelu. Cu ajutorul unei fotografii de ansamblu asupra
porţii Meseşului, este ilustrat în expoziţie sistemul de apărare al acestei
trecători şi vechi drum al sării. Zalău! este una din cele mai vechi aşe
zări pomenită documentar în Transilvania, aşezare amintită în Cronica
lui Annonymus cu ocazia trecerii triburilor maghiare prin Poarta Meseşană, ilustrat fotodocumentar în expoziţie. Vechile forme de organizare
românească voievodatele locale - vor lupta continuu pentru menţine
rea vechilor forme de organizare şi libertăţii, împotriva statului feudal
maghiar, care începînd cu secolele XI-XII va lupta să organizeze şi exploateze acest teritoriu în condiţiile specifice epocii.
Prin reorganizarea muzeului au luat fiinţă expoziţii de bază noi:
cele de istorie medievală, modernă şi contemporană. Expoziţia care ilustrează parte de istorie medie începe cu prezentarea formării statelor feudale româneşti independente Ţa.ra Românească şi Moldova şi formarea
voievodatului Transilvaniei. în Transilvania documentele epocii menţionează voievozi şi crainici români în satele româneşti, fapt prezentat în
expoziţie prin tabele şi texte. Sînt ilustrate şi fortificaţiile
medievale
ridicate în zonă prin motive de apărare a trecătorii Meseş şi a întregu-
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lui ţinut. Prin Poarta Meseşului trecea drumul saru care venea dinspre
Dej şi se îndrepta prin Crasna spre Ungaria, drum prezentat în secţie
prin intermediul hărţii.
Următorul grup de vitrine ilustrează economia feudală. Sînt prezentate aspecte din munca în agricultură, plugul de lemn, evoluţia localităţii
Zalău din punct de vedere agricol şi meşteşugăresc, privilegiile acordate
Zalăului. Existenţa breslelor în Zalău este ilustrată prin regulamente
şi alte documente, iar dintre piese au fost expuse cele mai reprezentative
plăţi şi obiecte folosite la măsurat substanţe, cîntărit, unelte, etc. Uneltele agricole expuse ilustrează în special viticultura, principala ocupaţie
în Zalău.
Este prezentată în continuare lupta românilor pentru independenţă
de-a lungul veacurilor în timpul domnitorilor Mircea, Ştefan cel Mare,
Vlad Ţepeş, Iancu de HunedOlara, încercarea de unific:aire a lui Petru
Rareş, totul prezentat nu numai prin intermediul fotografiilor, ci şi a
pieselor de epocă: cămăşi de zale, armament, ceramică, etc.
Mişcările sociale ale ţărănimii din anii 1437 şi 1514 au fost grupate
într-un alt corp de vitrine, insistîndu-se pe contribuţia ţărănimii din
comitatele sălăjene în lupta pentru dreptate socială. Din perioada Principatului autonom al Transilvaniei sînt prezentate în expoziţie aspecte
din timpul principilor Gabriel Bethlen, Sigismund Bathory, cu documente
referitoare la Zalău, fiind ilustrată Transilvania şi comitatele sălăjene.
Momentul Mihai Viteazul este prezentat mai amplu, cuprinzînd fotografii privind luptele pentru independenţa Ţării Româneşti, unificarea
celor trei Ţări Române, o copie după o stampă care reprezintă bătălia de
la Guruslău din 3 august 1601 ce a avut loc pe teritoriul judeţului nostru.
Vitrinele conţin piese de armament, fragmente de armură, coif precum
şi obiecte descoperite la Guruslău: halebardă, inele de bronz, pinten. În
muzeu se 'poate vedea şi o machetă a monumentului ridicat la Guruslău
în anul 1976.
1n continuare este prezentată lupta antiotomană şi antihabsburgică
în secolele XVII-XVIII în timpul domnitorilor Matei Basarab, Vasile
Lupu, Dimitrie Cantemir, a lui Francisc Rakoczy al II-lea şi activitaitea
haiducului Pintea în părţilea sălăjene. Este ilustrată apoi permanenţa legăturilor dintre cele trei ţări şi evoluţia culturii în strînsă legătură între românii din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Vitrinele
conţin piese de ceramică, glăjărie, carte veche românească frecvent{l în
localităţile sălăjene, tezaure monetare, fotografii ale celor mai reprezentative monumente de piatră şi de lemn, hărţi.
Momentul mişcării sociale din 1784 este amplu prezentat prin texte
şi fotografii care arată marea ridicare la luptă a ţăranilor transilvăneni.
Momentul este susţinut şi prin piese de muzeu: arme de foc şi arme
albe, lance, unelte. Horea a construit la Cizcr o biserică de lemn, ilustrată în expoziţie prin text şi mulajul de la grinda uşii cu semnătura ilui
Horea. 1n continuare se poate vedea un Supplex sălăjean care face legă
tura cu Şcoala Ardeleană, continuatoare a luptei pentru emancipare naţională a românilor transilvăneni.
Expoziţia de bază a secţiei de istorie modernă a muzeului debutează
printr-un text general ce caracterizează întreaga perioadă cuprinsă între
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anii 1821 şi 1918, orientare concludentă desprinsă din Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism. Textele implementate momentelor istorice din expoziţie cuprind tezele, orientările şi ideile formulate de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
cu privire la evoluţia istorică a poporului român în epoca modernă, a
personalităţilor istorice marcante.
Momentele de bază din expoziţie reflectă orientările ideologice cuprinse în materialele specifice primite de la forurile superioare completate
cu aspectele locale istorice integrate fiecărui moment general. Spaţiul
muzeal a fost delimitat în funcţie de importanţa momentului istoric
vizualizat.
Momentele cuprinse în circuitul muzeal au următoarea desfăşurare:
Revoluţia din 1821; Revoluţia română de la 1848; 24 Ianuarie 1859 comtituirea statului naţiona[ român modern; 1877-1878 - cuceriirea
independenţei absolute de stat a României; Sălajul în epoca modernă;
lnccputurik şi dezvoltarea mişcării muncitoreşti şi socialiste; Lupta poporului român pentru unitate naţională în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Lupta pentru unitate naţio
nală în timpul primului război mondial. Titlurile, subtitlurile momentelor
precum şi textele au fost dimensionate corespunzător. Pentru ilustrarea
lor s-a apelat la o gamă varia:tă de expon:aite; obi,ecte autentice, replici,
documente, facsimile, fotografii alb-negru şi color, hărţi, etc. In expunere
ne-am servit de un material auxiliar şi complementar format din panouri, vitrine, semivitrine, podiumuri, etc.
1n cele patru săli rezervate secţiei de istorie contemporană sînt prezentate, apelîndu-se la modalităţile muzeografice specifice, principalele
momente ale perioadei.
Expoziţia debutează cu prezentarea primului război mondial (cadru
general, cauze, caracter, desfăşurare, contribuţia sălăjenilor, prin Victor
Deleu, la formarea Corpului Voluntarilor Români Ardeleni, Bănăţeni şi
Bucovineni - la Darniţa Kiev - şi, ulterior, la pregătirea acestuia pentru participarea la luptele de apărare duse de armata română în Moldova - vara anului 1917). ·
Un spaţiu generos este rezervat momentului 1918 - făurirea statului national unitar român. Pe fundalul istoricei Mari Adunări Nationale de ia Alba~Iulia sînt ex.puse în ordine !cronologică documente şi ·fotografii reprezentînd principalele etape ale desfăşurării măreţului eveniment: Unirea Basarabiei cu România, dezintegrarea Imperiului AustroUngar în toamna anului 1918, Declaraţia de independenţă - 12 octombrie 1918, constituirea C.N.R.C. şi a C.N.R. şi G.N.R. locale (sînt prezentah> actele constitutive ale C.N.R. şi G.N.R. din principalele localităţi
si'ilăjcne, ştiut fiind faptul că asemenea organisme s-au constituit şi au
dcsfă~urat o activitate asiduă în slujba unirii, în cvasitotalitatea localiLitilor s[1l[1jene). Unirea Bucovinei cu Patria Mamă 28 noiembrie
1918, participarea sălăjenilor la Marea Adunare Naţionalu de la AlbaIulia - 1 decembrie 1918 (62 delegaţi oficiali şi cîteva sute de participanţi neoficiali din aproape toate localităţile judeţului), situaţia judeţu
lui în perioada ianuarie-aprilie 1919 (integrarea judeţului Sălaj în
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structurile politico-administrative ale statului naţional unitar român), recunoaşterea internaţională a .Marii Uniri.
·
Un spaţiu adecvat a fost rezervat momentelor definitorii ale epocif
interbelice: făurirea la 8 mai 1921 a P.C.R. si activitatea desfăsurată de
partidul clasei muncitoare în direcţia cucerirfr şi apărării pe cal~ revoluţionară a revendicărilor politice şi economico-sociale impuse de legile,
progresului istoric; situaţia economico-socială, politică şi culturală, a judeţului Sălaj în perioada interbelică este prezentată detaliat, menţionîn
du-se şi argumentîndu-se cu cifre şi fapte concludente urmările benefice
ale Marii Uniri, manifestate în progresul vizibil înregistrat de judeţ în
toate domeniile.
De o speciaU1 atenţie beneficiază ilustrarea luptei poporului român,
în frunte cu P.C.R., împotriva pericolului fascismului, revizionismului şi
războiului. In acest scop, sînt prezentate într-o formă sugestivă: marea
demonstraţie antirevizionistă de la Zalău 28 mai 1933; procesul de la
Braşov intentat principalilor conducători comunişti ai mişcării antifasciste - iunie 1936; marea demonstraţie antifascistă de la 1 mai 1939
din Bucureşti, în organizarea şi desfăşurarea căreia un rol esenţial au
avut tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Petrescu (Ceauşescu).
De o atenţie deosebită se bucură perioada 1938-1940, adică anii
cînd România a fost nevoită să lupte aproape singură împotriva ex-;
pansiunii brutale a statelor fasciste, îndeosebi a Germaniei naziste ~i a
Ungariei horthyste (anexarea Austriei; dezmembrarea Cehoslovaciei; izbucnirea celui de-al doilea război mondial, la 1 septembrie 1939, prin
atacarea Poloniei de către Germania nazistă; înfrîngerea Belgiei, Olandei şi Franţei în mai-iunie 1940; illltegrarea Basarabiei în componenţa
statului sovietk - iunie 1940; Dictatul de la Viena - 30 august 1940,
impus României de Germania nazistă şi Italia fascistă). Urmările nefaste ale injustului dictat vienez pentru Ardealul de Nord, în general
şi pentru Sălaj, în special, sînt reliefate cu deosebit[1 forţă de sugestie,
fiind prezentate documente şi imagini zguduitoare despre tratamentul
în afara oricăror legi umane impuse populaţiei romfmeşti, evreieşti şi
slovace de ocupantul horthyst (vezi masacrele de la Treznea, Ip, Zalău, Marca, Nuşfaltm, Hida, etc.).
Momentului 23 August 1914 - începutul revoluţiei de eliberare socială şi naţional.:-1 antifascistă şi ant\imperialistă îi este rezervat un
~.paţiu adecvat, m.:arcîndu-se prin :text, imagini şi piese tridimensionale ·COvîrşitoarea importanţă a actului istoric s[lvîrşit de Roi:nânia (dimensiunile
sale interne şi externe, participarea şi contribuţia României la războiul
antihitlerist, Conferinţa de pace de la Paris şi recunoaşterea internaţio
nală a nulităţii Dictatului de la Viena).
Se marchează, apoi, în mod sugestiv, perioada 1944-1965: constituirea guvernului de largă concentrare democratică, condus de dr. Petru
Groza - 6 martie 1945; alegerile _parlamentare pin noiembrie 1946;'
lupta pentru însănătoşirea economiei naţionale dezorganizate de război;
proclamarea Republicii - 30 decembrie 1947; Congresul al VI-lea al
P.C.R. - februarie 1948; naţionalizarea 1Principalelor mijloace de producţie iunie 1948; transformarea socialistă a agriculturii (1949-1962).
Toate aceste momente care marchează etapele revoluţiei socialiste în
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ţara noastră sînt ilustrate convingător ~i sugestiv, acordîndu-se importanţa cuvenită raportului istorie naţională istorie locală.
Odată cu Congresul al IX-lea al P.C.R. iulie 1965 - ţara noastră
intră intr-o etapă istorică nouă Epoca Nicolae Ceauşescu - marcată
de o dezvoltare politică, economico-socială şi culturală fără precedent,
legată indisolubil de numele vizionarului ei ctitor tovarăşul Nicolae
Ceauşescu

- secretar general al P.C.R., preşedintele R.S.R.
lntr-un spaţiu generos (două săli) sînt prezentate multiplele aspecte
ale vieţii României contemporane, strălucit prefigurate teoretic şi realizate practic de Congresele IX-XIII, Conferinţele Naţionale şi Plenarele C.C. al P.C.R„ consfătuirile de lucru pe diversele probleme ale activităţii economico-sociale româneşti.
1n prima sală dedicată acestei epoci (sala 8) sînt ilustrate, la nivel
naţional, următoarele momente muzeistice: Congresul al IX-lea al P.C.R.
(iulie 1965); - P.C.R. - centrul vital al întregii naţiuni; R.S.R. - stat
al democraţiei muncitoreşti revoluţionare; P.C.R. - forţa politică conducătoare în opera de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism; înfăptuirea noii revoluţii agrare; Creşterea rolului ştiinţei, învăţămîntului şi culturii în dezvoltarea României socialiste; Mari ctitorii ale Epot:ii Nicolae Ceauşescu;
Bunăstarea poporului ţelul suprem al politicii P.C.R.; Politica activă
a României socialiste de prietenie şi colaborare cu toate popoarele lumii.
ln sala ultimă (sala 9) este ilustrată dezvoltarea judeţului Sălaj în Epoca Nicolae CearuşeS1Cu; Mamentul ·reînfiinţă'fii judeţului în 1968; Harta şi
stema judeţului Sălaj; Cele 6 vizite de lucru ale tovarăşului Nicolae
CPauşes.cu în judeţllll nost.ru, cu deosebire vizi.ta din .luna mai 1986; Cronica industrializării Sălajului în Eipoca Nicolae Ceauşescu; Principa:lele
unităţi ale industriei şi agriculturii sălăjene (aspecte de muncă şi produsele nealizate); Dezvoata.rea învăţămîntului, .culturii şi urbainisticii sălă
jcne, nivelul de trai.
Pentru anul 1987 muzeul şi-a propus realizarea unui număr de 120
activitiiţi cu car11cter educativ, avînd o ţinută ştiinţifică în conformitate
cu ccrintele actuale. Evaluînd rezultatele la finele anului, s-a constatat
că s-au ~ealizat 130 de acţiuni în municipiu şi judeţ. Au fost organizate
14 vxpoziţii temporare şi itinPrante, cu teme adecvate evenimentelor
<mi versate în anul care a trecut . .Iată cîteva titluri de expoziţii: Tradiţii
de luptă revoluţionară a poporului român oglindite în grafica românească
contemporană; Luptele pentru independenţă ale geto-dacilor; Columnele independenţei; Lupta ţăranului român oglindită în arta plastică româncasci1; 65 de ani de la crearea P.C.R.; 40 de ani de la Proclamarea Rcr·ublicii; Tehnici şi metode de restaurare; Specificul portului popular să
lăjean; ş.a. S-au susţinut 50 de conferinţe în municipiu şi judeţ cu tematica adecvată evenimentelor aniversate. Deplasările muzeografilor în
brigada muzeală „Vestigii istorice sălăjene" şi cu expuneri, s-au efectuat
în întreprinderi, la Casele de Cultură ~i Căminele Culturale, în şcoli.
Considerăm că o deosebită importanţă au excursiile tematice organizate
în judeţ, la diferite locuri şi monumente istorice. 1n anul 1987 muzeografii au condus 16 excursii, organizate mai ales pentru vizitarea complexului arheologic daco-roman de la Porolissum. Importanţa deosebită
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a acestei rezervaţii istorice atrage, odată cu trecerea anilor, un public
vizitator tot mai numeros. Lucrările de restaurare efectuate la poarta
principală, la ziduri, la amfiteatru, au reuşit să reconstituie o parte din
structura de apărare a castrului roman, ceea ce dă posibilitate vizitatorilor să-şi formeze o imagine asupra mărimii şi importanţei strategice
a zonei. S-au organizat excursii în localităţile Ip şi Treznea, unde au
avut loc masacre în masă în septembrie 1940, după Dictatul de la Viena.
Au avut loc evocări la monumentul de la Guruslău, ridicat pe Dealul
lui Mihai în 1976 şi la Centrul Cultural Bocşa, unde este prezentată viaţa
şi activitatea marelui revoluţionar, ideolog
al revoluţiei de la 1848, Simion Bărnuţiu. S-au realizat excursii în judeţ şi turul municipiului
Zalău.

O altă activitate eficientă a fost participarea muzeografilor în brigada ştiinţifică judeţeană, în special pentru a prezenta, cu ajutorul diapozitivelor, descoperirile arheologice din localitatea sau zona unde s-a
efectuat deplasarea. Au avut loc seri muzeale cu invitaţi din ţară şi
simpozioane.
Unele activităţi cu caracter educativ contribuie şi la realizarea autofinanţării. Astfel, menţionăm întocmirea tematicii pentru seturi de fotografii. Seturile au fost folosite în special pentru dotarea cabinetelor de
ştiinţe sociale din şcolile municipiului şi judeţului nostru. In final, concluzion[1m că în anul 1987 activitatea cu publicul a fost mai intensă decît în
perioada anterioară, mai dri.verrsă şi mai bine organizată. Expoziţiile de
bază ale muzeului, expoziţiile temporare şi itinerante ca şi celelalte activităţi au fost vizitate şi asistate de peste 43.000 persoane de diferite categorii de vîrstă şi preocupări.
Pentru anul 1987 Muzeul din Zalău a avut planificată spre a fi realizată la autofinanţare suma de 495.000 lei. A fost realizată suma de
503.183 lei, îndeplinind planul în procent de 101,50/0 • Deşi în anul 1987,
în mai, s-a inaugurat noua secţie de istorie a muzeului, întregul colectiv
de oameni ai muncii, depunînd un efort susţinut, printr-o mobilizare
exemplară, a reuşit să realizeze planul stabilit la autofinanţare. Alături
de sumele de 40.776 şi 50.863 lei reprezentînd taxa de vizitare şi valoarea publicaţiilor vîndute, suma de 411.544 lei a fost realizată la categoria alte venituri.
Datorită activităţii tot mai complexe pe care o desfăşoară muzeul în
perioada actuală, rolul său educaţional creşte continuu, de asemenea şi
implicarea sa în evoluţia societăţii. Din acest motiv activitatea muzeală
a fost şi este structurată pe principiile formării omului nou, constructor
conştient al societăţii socialiste.
ALEXANDRU V. MATEI
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(Summary)
The various aspects of the adivity of the museum are dea.lt with concisely.
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Acta Antiqua Academiae Scientiarum - Hnngaricae, Budapest, 1, 1951 şi urm.
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Buclapest, I.:1951, şi urm.
Anuarul Comi.~i;tii Monumentelor Istorice. Secţia pentru
Transilvania, Q!J4j, 1 1926-1929; 2, 1929; 3, 19301931; 4, 1938-1939
Acta A.ntiqua et Archaeologica, Szeged, 1, 1958 şi urm.
Activitatea Muzeelor, Cluj, 1955-1956
Acta Archaelogica Carpathica, Krakow, 1, 1958 şi urm,
Acta. Archaeologica, Kobenhaven, I, 1930. ş1 urm.
Acta Musei Napocensis, Cluj, 1, 1964 şi .urm.
Acta Musei Porolissensis, Zalău, 1, 1977, şi urm.
Act~s du. I-er Congres Europeen et Balca:niqtJ.e
Actes du VIII-e Congres International Scientifique de
Pre- et Protohistoire, Belgrad
Acta Archaeofogica Macedonica
.Actes du Symposion Intemational sur Religions de la
Prehistoire, Cajo de! Ponte, 1975
Annee Epigraphique, Paris
Archaeologisch - Epigraphische Mitteilungen, Wien, 1, 187720, 1896
Aktuelle Fragen der Bandkeramik, Szekesfehervar, 1972
Anuarul Institutului de Istorie(şi Arheologie) din Cluj-Napoca,
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, l, 1885 şi urm.
Akademiai Ertesit!.\, Budapest, 1872-1943
Archiv fiir Kunde Osterreichischer Gcschichtsquellen, Wien,
1, 1848 - 50, 1869
Muzeul Regional Sf. Gheorghe. Almanah 1879-1955,
Tg. Mureş, 1955
Aluta, Muzenl Regional Sf. Gheorghe, Sf. Gheorghe, 1,
1968, şi urm.
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
1, 1966 şi urm.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia, 1,
1939-1942; 2, 1943-1945; 3, 1947-1949; 4, Studii şi comunicări. Acta Musei Regionalis Apulensis; 5, 1956 şi urm.
Analele Banatului, Timişoara, 1, 1928-4, 1932
Aufstieg und Niedergang der ROmischen Welt, Tiibingen
1977 şi urm.
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Arheologija Kiev
Archaeologia
ArchAustr
ArchErt
ArchKozl
ArchKorrblatt
ArchJug
ArhMold
ArhOlt
AS
ArhRozhl
Athenaeum
Atlas 1972
AVSL

Arheologija, Kiev, 1, 1947 şi urm.
Archaeologia, Warszawa
Archaeologia Austriaca, \Vien, 1, 1949 şi urm.
Archaeologiai Ertesito, Budapest, SN, 1, 1869 şi urm.
Archaeologiai Kozlemfoyek, 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
Anatolian Studies, London
Arheologicke Rozhledy, Praha, 1, 1949 şi urm.
Athenaeum, Pavia
The „Iron Gate" Complexe Atlas, Bucureşti, 1972
Archiv des Vereins fiir Siebenbtirgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu), 1843-1915
Ausonia
Ausonia. Rivista della Societa Italiana di Archeologia e
Storia delle Arte, Roma
BAM
Beitrăge zur Archaeologie des Mittelmerraumes, Heidelberg
Banatica
Banatica. Muzeul Judeţean de Istorie Reşiţa, Reşiţa, 1,
1971; 2, 1~~ 3, 1975, 4 1977; 5, 1979; 6, 1981
BAR
British ATl!lraeological Reports, Oxford
BASR
Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala Cluj
BCH
Bulletin de" Correspondance Hellenique, Paris
BCMI
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
Benes Auxilia
J. Bet;1.es, Die romischen Auxiliarformationen im unteren.
Donauraum, în Zbomik Praci Filosoficke Fakulty Bmenske
University, E - 15, 1970, p. 159-209
BerRGK
Bericht der Romisch- Germanische Kommission, Frankfurt
am :Main, 1, 1904 şi urm.
BKL
Bil.nyâszati es Kohâszati Lapok, Budapest, 1913-1927BMI
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti
BMMKozl
A Bekes Megyei Muzeumok K6zlemenei, Bekescsaba
BSAB
Bulletin de la Societe Archaeologique de Bruxelles, Bruxelles
BSH
Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique.
Bncarest
BSGR
Buletinul Societăţii Geografice Române, Bucureşti ·
BSSG
Buletinul Societăţii de Studii Geografice, Bucureşti
BulASPR
Bulletin of the American School of Prehistoric Research.
Cambridge Massaschusets
Bul. Com. Soc. Ent Mulhouse Bulletin de la Societe Entomologique Mulhouse
CAH
Cambridge Ancient History, Cambridge
Cerc. Arh. MNRSR.
Cercetări Arheologice. Muzeul Naţional al R.S.R. Bucureşti
Chiron
Chiron. Mitteilungen der Kommission filr Alte Geschichte
und Epigraphik der Deutschen Archăologischen Instituts•
Mtinchen, 1, 1971 şi urm.
CIL
Corpus lnscriptionum Latinarum, Berlin
Civil ta
Civilta Romana in Romania, Roma, 1970
CL
Cercetări de Lingvistică, Cluj, 1, 1956 şi urm.
ComAH
Communicationes Archaeologicae Hungariae
CNA
Cronica descoperirilor arheologice şi numismatice, Bucureşti,
1, 1920-9, 1945
Contr. Bot
Contribuţii Botanice, Cluj
Crisia
Crisia. :Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, Oradea, 1, 1968
şi urm.
Cumidava
Cumidava. Muzeul Judeţean Braşov, Braşov, l, 1967 şi urm.
CSIR
Corpus Signorum Imperii Romani
DA
Ch. Daremberg-· Eclm. Saglio, Dictionnaire des an tiquites
grecques et romaines, Paris, I -IV, 1877 -1879
Dacia
Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie, I!ucharest, l, 1924-12, 1948; N.S. Revue d'archelogie et <l'histoire ancicnne, Bucureşti, 1, 1957 şi urm.
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DACL
Daicoviciu Dacica
DEAVR
DicţionarIVR

= DIVR

DIR = D.I.R.
Diadora
DDME = DME
DissPann
Dob6 1974
DolgCluj
DolgSzeged
DRH
EDR

=

D.R.H.

Epigraphica
Epoque PPJ
ErdMuz
ETTK
Evk Nyiregyhaza
L'Europe
FBAM
File de Istorie
FK
FolArch
Foi Ent Hung
Fontes ArchHung
Forachungen
Germania
GlasnikMKIM
GlasZM
Gnomon
Godi!injak
Goos Chronik

~qGperia

Historica
HOMf~

HTRTE
Hyginus

57 - Acta Mvsei Poroll11ensl1 -

F. Cabrol-H. Leclercq, Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie, Paris
C. Daicoviciu, Studii şi articole privind istoria piimîrttului
românesc, Cluj, 1970
R. Florescu- H. Daicoviciu- L. Roşu, Dicţionar enciclopedic de artă veche a României, Bucureşti, 1980
Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti
Documente privind istoria României, Bucureşti
Diadora. Zadar, 1, 1959-8, 1975
A Debreceni Deri Muzeurn Evkonyve, Debrecen
Dissertationes Pannonicae, Budapest
A. Dob6, Inscriptiones extra fines Pannoniae-Daciaeque
repertae ad res earundem provinciarum pertinentes, Budapest,
1974 (ediţia a-IV-a)
Dolgozatok. Erdely Muzeum Erem es Regisegtărăbt>l, Kolozsvăr
(Cluj), I, 1910- IO, 1919
Dolgozatok. A M.Kir. Horthy Mikl6s Tudomanyegyetem
Regisegtudomăny IntezeteMI, Szeged, 1, 1925-19, 1943
Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, Bucureşti
Ephemeris Daco-Romana, Annuario delie Scuola romena
di Roma, Roma-Bucureşti, I, 1923- IO, 1945
Epigraphica. Rivista italiana di epigrafia, Roma, 1, 1939
şi urm.
Epoque prehistorique et protohistorique en Jugoslavie, Beo~rad, 1971
Erdely Muzeum, Kolozsvar (Cluj), 1, 1860-45, 1945
Ertekezesek a Torteneti Tudomenyok Korebol, Budapest,
1867-1915
A Nyiregyhazi J6zsa Andras Muzeum Evkt>nyve, Nyiregyhăza, 1, 1958 şi urm
L'Europe a la fin de l'age de pierre, Praga, 1961
A Szekszărdi Balogh Odon Muzeum fiizetei, Szekszi\.rd
File de Istorie. Muzeul de Istorie al Judeţului Bistriţa Niisiiud,
Bistriţa, 1, 1971 şi urm.
Fehermegye Tt>rtenete, Szekesfehervar, 1970
Folia Archaeologica, Budapest, l, 1939 şi urm.
Folia Entomologica Hungarica, Budapest
Fontes Archaeologicae Hungariae, Budapest
Forschungen zur Volks und Landeskunde, Sibiu, 1, 1958
şi urm.
Germania. Anzeiger der ROmisch- Germanische Kommission
des Deutschen Archăeologischen Instituts, Berlin
Glasnik Muzej Kosovo i Metodija, Prstine
Glasnik Zemalyskog Muzeja, Sarajevo
Gnomon. Kritische Zeitschrift fiir die gesammte klassische
Altertnmswissenschaft, Berlin-Miinchen, l, 1925 şi urm.
Godisnjac. Centar na balkanoloska ispitivanija, Sarajevo
C. Goos, Chronik der archăeologischen Funde Siebenbiirgens,
Henuannstadt (Sibiu), 1876
H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum, London, I-II, 1910
Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies of Athens, Princeton, I, 1933, şi .urm.
Historica. Centrul de istorie, filologie şi etnografie din Craiova, Bucureşti, 1, 1970 şi urm.
Hermann Otto Muzeum Evkiinyve
A Hunyadmegyei TOrtenelmi es R<'geszeti Tărsulat EvkOnyvei, DeYR, I, 1880-22 1913
Hygini Gramatici Liber de munitionibus castrorum. Edidit A.
von Dornaszewski, Leipzig, 1887
voi. XII/1988
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IBAI
IDR

=

I.D.R.

·IGB
ILS
IstMil (Christescu)
IstMitt
IstRom
IO JAF
JAME
JOAI
JPM Evk

JCC

JahrbuchRGZM = JbRGZM
JRS
JSKV
Klio
Kozlemenyek
KS
KVSL
Latomus
Limes 6 Suddeutschland
Limes 8 Durham
Limes 9 Mamaia
Limes 10 Xanten
Limes 11 Szekesfehervăr
Lucr. St. Oradea
Macrea VDR
Marisia
Man
Mannus
:Marmaţia

Marsigli
Marţian

Rep

Materiale

Izvestija na Bălgarskata Arheologiceskija Institut, Sofia,
I, 1921 şi urm.
Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti: I, .1975 (diplomele
militare şi tăbliţele cerate) ; II (Dacia Inferior) ; III, 1
(Dacia Superior - Banatul) ; III, 2 Dacia Superior - Ulpia
Traiana)
G .. Mihailov.. Inscriptioues Grccae in .Bulgaria Repertae,
Serdicae, ·.I (1956) - IV (19GG)
H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin I, 1892;
II, 1902; III, 191G
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti,
1938
Istambuler ).litteiluugen, Istambul,
Istoria României, Bucureşti, I, 1960; II, 19.61 ; III, 1964
10 Jahrc Archaeologische Forschungen, Budapest
J6zsa Andrâs )luzeum Evkonyve
Jahreshefte des Osterreichischen Archăeologischen Instituts,
Wien, I, 1899 şi urm.
Jânnus Pannonius Muzeum Evk()nyve, Nyiregyhaza, 1974
Jahrl>uch der k.k. Central Commission, Wien, 1856-1861;
1903-1916
Jahrl>uch des ROmisch- Germanischen Zentrahuuseums
l\fainz, Mainz, 1, 1954 şi urm.
Journal of Roman Studies, London, 1, 1911 şi urm.
Jahrbuch des Siebenbiirgischen Karpatenvereins, Hermannstadt (Sibiu), 1, 1891 - 30, 1922
Klio. Beitrăge zur alte Geschichte, Leipzig, l,·J901 şi urm.
Kozlemenyek az Erdely Muzeum Erem es Regisegtârâb61,
Kolozsvâr {Cluj), 1, 1941 - 4, 1944
Kratkie Soobşauic Instituta Arheologii URSS. MoskovaKiev
Korrespondenzblatt des Vcreins fiir Siebenbiirgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu), 1, 1878 - 53; 1930
Latomus. Revue des etudes latines, Bruxelles, 1, 1937 şi
urm.
Vortrăge des 6. Intematiouales Limeskongresses in Siiddeutschland, Bonn, 1964
Roman Frontier Studies, Durham, 1969
Actes. du IX-e Congres Intemational d'Etudes sur les Frontieres Romaines, Mamaia, 1972 (1974)
Studien zur Militărgranzen Roms, II. Vortrăge des 10. Internationalen Limeskongresses in der Germania Inferior, Xanten, 1974 (1976)
Limes. Akten des XI Internationalen Limes Kongresses,
Szekesfehervâr, 1976 (1977)
Lucrări Ştiinţifice. Institutul Pedagogic Oradea
M. Macrea, Viaţa in Dacia romană, Bucureşti, 1969
Mari,sia. Muzeul Judeţean Tg. Mureş, Tg. Mureş, 1, 1965
şi urm.
Man. A monthy record of anthropological science, London
l, 1906 şi urm.
Mannus. Zeitschrift fiir Vorgeschichte, Wiirzburg-Leipzig- Bonu, 1, 1909 şi urm.
Marmaţia. Muzeul Judeţean ~Iaramureş, Baia Mare, 1, 1969 şi urm.
L.P. de Marsigli, Danubius pannonico mysicus, I-IV,
Haga - Amsterdamm, 1726
I. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa,
1920
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, 1, 1953-8,
1962; 9, 1970; 10, 197.3
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MBBM
MCC
MFMEvk
Milleker Delm
Mitt AI
Mitr. Banat:
MuzNat
M'.TAE
MKErt
Neigebau~

Dacien

NCB: :
NNU
NumKOzl
NZ
Omagiu DaicoviCiti
;;·,,.,

Omagiu Keleirien
OpArch
Origin
'.'

ORI. B

OT!I'E.
Petri Szilagy
Peuce
Pontica
Potai;sa

Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen MuseuDl!I,
Hermannstadt (Sibiu), I, 1930 - 12, 1948
Mitteilungen der k.k. Central Commission zur Erhaltung
und Erforschung der Baudenkmiiler, Wien, I, 1856 şi urm.
A Mora Ferenc Muzeum Evkonyve, Szeged, 1, 1964 şi urm.
B. Milleker, Delmagyarorszâg Regisegleletei, Temesvar,
(Timişoara), I, 1897; II, 1899; III, 1906
Mitteilungen · des· Afchaeologisches Institutes, Budapest
Mitropolia Banatului, Timişoara
;Muzeul. National, ·Buctireşti
· · Magyl!-1' Akactemia: Tudotnă.ny Evkonyvei, Budapest,
Muzeumi · 4;s Konyvtăti ErtesitO, Budapest, 1, 1907 - 10.
1916
J- F. Neigebaur, Datien. aus den iiberresten des klas11fschen
Altertums, · Hermannstadt (Sibiu), 1858
Neolit Centralnog Ba:lk~a. Beograd, 1969
Nachrichten · aus Nie'dersachsens Urgeschichte, Hildesheim
Nunlizinatikai Kozloiiy.' · J,ludapest
·
'
. Numismatfsche ·Zeitsehiift, Wien
.()magiu .Jui C. Daicoviciu> cu prilejul împlinirii a 60 de ani,
Bucureşti, 1960
"'
'
Emla.k.Onyv Kelenu!n· Lajos szilletesenek 80-dik evfordul6ja, Xolouvăr · (Cluj), 1957
·;
Opuscula Archaeolegica,·· Zagreb, I, 1956 - 6, 1966
'l'h.e.. Ori.gin of 1 the chipped stone industries of: the Barly
Earming cultures ln BiLl.kans. Warzsawa-Krakow, 1982
Obergermanische-raetische' Limes des ROmerrei~hetk ,Abteilung B .. Die Kastelle '·' ...'
Orvos TeJn~~zettudo~ ··:f:rtesito, Budapest, 1879~1948
M. .Petri, Szilâgy vibmegye monogrâphiaja, (Budapest)
1-:Vl; 1900-1901
.ţ.·
.fencţ .. Studii şi '00m1Inic1Lri de istorie, etnografie şi muzeologie. Muzeul Deltei ·Dunării din Tulcea, Tulcea, 1, 1970
9i urm.
Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie. Muzeul ·de ·lll'heologie şi istorie naţionalii Constanţa,
Constanţa, 1, 1968 9i urm.
J;>otaissa. Studii şi comunidri, Turda, 1, 1978; 2, 1980;

3, 1982
PPS
Probi Muz
Proceeding PS
Pulpudeva
PZ

RE
RegFiiz
RevA.rh
RevMuz =

~evMuzMon

RomRum

RoskaRep
Rovart Lapok
RRH = RevRHist
RVM

Proceedings of the Prehistoric Society, Camţ>.rii:lge .
Probleme .de muzeografie, Cluj, 1960; 1964
Proceedings of . the Prehlllto'ric Society, Cambridge
Pulpudţva. Semaines philipOpolitaines de l'histoire et de
la culture thrace, Sofia, I, 1975 şi urm.
Pl:liliistorische Zeitschrift,: Berlin-Mainz, l, 1909 şi urm.
Realencyclopiidie ·· der „ klassischen Altertumswissenschaft.
Pauly- Wissowa-KrolL Stuttgart, 1893 şi urm.
Regeszeti Fuzetek, BUdapest
Revista Arhivelor, Bucureşti
Revista Muzeelor (şi Monumentelor), Bucureşti, 1, 1964 şi
urm.
ROmer in Rumanien. Ausstellung des ROmisch-Germanischen Mnseums in KO!n und Historischen Museums Cluj
(Napoca), Koln, 1969
M. Roska, Erdely Regeszeti Repertoriuma, I, Kolozsvar
(Cluj), 1942
Rovartanulmanyi Lapok, Budapest
Revue Roumaine d'Histoire", Bucureşti
Rad Vojvodan11k.ih Muzeja, Novisad
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Saalburg J ahrbueh

Saalburg Jahrbuch. 'Bericht des Saalburg Museums, Pranl!;ftirt am Maiu., I , 19.1 O şi urm.
SA
Sovetskala Arheologi;,, Moskova
· J,
SAi
Studii şi Articole de Istorie, Bucureşti
Sargetia
Sargetia. Buletinul jKuzeului Regional Deva (Hune4oq.r~)
Deva, I, 193.7 şi urm.
Science
Science. American Al!Sociation for the Advancement of Science
SCIV(A)
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie) Bucureşti,
1, 1950 şi urm.
.
SCS Cluj
Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj
SCN
Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti, 1, 1957 şi urw.
SEG
Supplementum .. Epigraphicum Graecum, Leiden
·sMIM
Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti
SMMIM
Studii şi materiale de_ i;nuzeografie şi istorie militară, Bucureşti,
1, 1968 şi urm.
SlovArch
Slovei;iska Archeologia. tasopls Slovenskej Akademije Vied,
Bratislava, 1, 1953 şi urm.
Situla
Situla. Dissertationes Mµsei Nationalis Labacensis, Ljubljq.n11-.
SitzBerWien
Sitzungsberichte der 9sterreichischen Akademle der "Wi11se~aften. Phil-Hls.t. Klasse, Wien, 1848 şi urm.
Slavia Antiqua
Slavia Antiq11a. Casopismo poswiecone starozytuosuma slowansldm, Bratislava,,; I, 1940 şi urm.
SlovArch
Slovenska Arcbaehotogija, Bratislava
SPF:FBU
Sbomik Praci Filologicke Fakulty Brnenske Univer~ity
Starinar
Starinar. Organ Sprsltog arheol~kog dru§tva, Beograd, I.
1884 şi .urm.
StcomSibiu
Studii. şi ComunicA,ri . Muzeul Brukenthal Sibiu, S.ibiu, I,
1956 şi urm.
.
.
·
StCom Caransebeş
Studii şi con:i.nnicări. Muzeul de istorie locală şi etnogr\}fie
Caransebeş. Caransebeş. 1, 1975 şi urm.
StCom Piteşti
Studii şi comunicări.„ .Muzeul Jndeţean de Istorie Piteşti
Piteşti, 1, 1969 şi .urm.
StCom St. Nat.
Stndii şi Coµiunicări. de Ştiinţele Naturii
StCom Satu Mare
Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu
Mare, 1, 1969 şi urm.
Stud.Com Soc. Şt. Bio!.
Studii şi comunicări.. ale Societăţii de Ştiinţe Biologice din
R.S.R.
. .
.
Studia
Studia Universitatis Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca
series historia, philologia, philosophia, pedagogia etc., 1,
1968 şi urm.
Studia Balcanica
Studia Balcanica, Sofia, l, 1970 şi urm.
Studii
Studii. Revistă de istorie, Bucureşti
StCI
Studii Clasice, Bucureşti, 1, 1959 şi unn.
S:iolnokMNEvk
Szolnok Megyei Muz~umok Evkonyvei,
Terra nostra
Terra nostra. Culegere. de materiale privind istoria .agric!41turii, industriei alimentare, silviculturii şi apelor, Bucureşti,
1, 1970 şi urm.
Thes.~alika
Thessalika. Voios, 1, 1958 şi urm.
Tibiscus
Tibiscus. Muzeul Banatului diu Timişoara, Thnişoara, 1,
1971 şi urm.
Thrnco-Dacica
Thraco-Dacica. Bucureşti, 1, 1979 şi urm.
Tabula Imperii Ro111ani. L 34, Budapest, 1968; L 35 B11c11T.I.R. (TIR)
reşti, 1969
K. Torma, A limes dacicus felso resze, Budapest, 1880
Torma Limes
D. Tudor, Oraşe. tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti,
Tuuor OTS
1969.
Verh.u. Mitt.d. Naturw.Ver.Herm Verhandlungen unrl Mitteil1111gen des Naturwissenschaftlicben
Verei.ns, Hermannstadt.
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Wagner Dislokation
ZborRNl\1
Ziridava

Alte
a
A
an.
av
Bbl.
Bez.
buc.
cat.
cca
cm
col.
com.
D_; d
db
de
df
dg
dgm
dm
dp
dep.
Doc; doc.
dos.
dr.
edit.
ed.
e.n.
E; est
ex.
f.
fasc.
Fig. fig.
Frg. frg.
G;g
Gr; gros
gr m
Inv; inv;
I ;I ;h
hi
ht
î.e.n.
Jh.
jud; jud.
Km; km
L
Lt

Lp
l
Im

Ip
mm

W. Wagner, Die Di11lokation der r11mischen Auxiliarformationen in der Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und
Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1938.
Zbomik Radovi Karodnog llluzeja, Reograd
Ziridava, Studii şi cerceti!.ri. Muzeul Regional Ararl, Arad
I, 1967 şi urm.

prescurtări

axa reversului monetei
unui ceasornic
adîncimea
anul
avers
Beiblatt
Bezirk

exprimată

în cifre ele pe caclranul

bucată; bucăţi

catalog
circa
centimetrul; centimetri
coloana
comuna
diametrul
<liametrul bazei
diametrul capului
diametrul fundului (părţii inferioare a rnsului)
diametrul gurii
diametrul gl!.urll de inmănuşare
diametrul maxim
diametrul pîntecelui (vasului)
departement
document
dosar
dreapta
editura
ediţia

era noastră
est
exemplar

fila
fascicula
figura (ilustrată)
fragment; fragmente
greutatea în grame
grosimea
grosimea maximă
inventar
înălţimea
!nălţimea
înălţimea

literelor
toartei
înaintea erei noastre
Jahrhundert
judeţul

kilometrul; kilometri
lungimea
lungimea totală
lungimea pli~tratl
lăţimea

lăţimea maximă
111.ţimea păstrată

milimetrul; milimetri
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Ms; ms
m

Mnz; muz
N, nord
nn; n.n.
Nr; nr.

p.
op.cit.,
PI; pi.
reg.
Rv; rv
r-v

sec.
sq; sqq
st
str.
S, sud
t.
urm.
V, vest
voi.
B.A.R. C-~
Arh. Stat
B.C.S.

B.c.r.
B.R.V.
C.B.R.V.
D.G.A.S.
M.Ap.K.
M.St.M.
M.l.A.Z.
MIT
Ul'

manuscris
metrul ; metri
muzeul
nord
nota noastră
numărul ; numerele
pagina
opera citată
planşa; planşele

regiune (unitate administrativ teritorială)
revers (de monetă)
retro-verso
secolul ; secolele
sequens; sequentesque
stînga
strada
sud
tone
următorul ; urmlltoarele
vest
volumul ; volumele
Biblioteca Academiei R. S. România, Filiala Cluj-Napoca
Arhivele Statului
Biblioteca Centrală de Stat, Bucureşti
Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Xapoca
Bibliografia Românească Veche
Contribuţii la Bibliografia Românească Veche
Direcţia. Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti
Ministerul Apărării Naţionale
Marele 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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