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RAPORTPRELIMINARDECERCETARE
ARHEOLOGICĂ A SITULUI DE LA PERICEI
''KELLER TAG''
SANDA BĂCUEŢ-CRIŞAN, CORVIN BRAICA

Cercetările arheologice din

ultimele decenii au dus la identificarea a numeroase
situri aparţinând perioadei neo-eneolitice. Printre acestea, se evidenpază aşezarea de
la Pericei. Situată într-o zonă extrem de favorabilă locuirii, fapt ilustrat de numeroasele
descoperiri (situri aparţinând neoliticului, culturii Coţofeni, epocii bronzului, sec. I î.Ch.
- sec. I d.Ch., epocă romană, sec. VII-VIII), pe una din principalele căi de acces
dinspre câmpie spre Transilvania, ne-a oferit posibilitatea identificării unor noi
fenomene, necunoscute până în prezent pe teritoriul judeţului Sălaj. Inipal, cercetările
au avut un caracter de salvare, datorate existenţei în perimetrul aşezării a unei cariere
de nisip, în timp, numeroase complexe identificate prin cercetări de teren, au fost
distruse. Renunţarea la exploatarea carierei, ne-a oferit timpul necesar efectuării unor
sondaje pentru lămurirea stratigrafiei şi densitatea de locuire (pl. I). Astfel, în 1999
(Pop, Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2000, p. 73) am realizat o îndreptare a malului
carierei, identificând mai multe complexe arheologice - şase gropi şi două locuinţe.
Din motive obiective (existenţa în zonă a unui drum de acces la terenurile agricole),
au putut fi cercetate sistematic numai patru gropi şi o locuinţă, peste aceste complexe
deschizându-se casetele Ct, C2, C3.
Locuinţa L2 - surprinsă şi în C3, locuinţă de suprafaţă probabil părăsită. Au
fost descoperite foarte pupne fragmente ceramice aparţinând neoliticului, culturii
Coţofeni şi epocii bronzului. Deşi din zona centrală a complexului, unde au fost
observate şi urmele unei vetre dezafectate, s-au recoltat fragmente ceramice Coţofeni
atribuirea locuintei unei anumite perioade este dificilă. Celelalte complexe (gropi)
cercetate au aparţinut bronzului târziu şi epocii romane.
Pentru urmărirea stratigrafiei pe platou au fost deschise secpunile St, S2, S3,
cu orientarea SE. În St nu s-au identificat complexe, materialul ceramic fiind extrem
de sărac. S2 deschisă în prelungirea St a prezentat următoarea situape: strat arat,
nivel de cultură din bronzul târziu - negru măzăros, nivel de cultură neolitic - maroniu
cu pigment gălbui, steril galben. Au fost preparate trei complexe 2 gropi (G13, G14)
şi o parte a unei locuinţe neolitice, notate L3. Din groapa G 13 s-au recoltat materiale
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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ceramice aparţinând epocii bronzului şi două ace din bronz, unul întreg şi unul
fragmentar. Groapa G 14 conţinea foarte puţine materiale ceramice neolitice şi o râşniţă
preistorică. Deşi surprinsă în mică parte în secţiune, locuinţa neolitică a dat numeroase
materiale ceramice.
Secţiunea S3 amplasată în continuarea S2 prezintă aceaşi situaţie stratigrafică.
Au fost surprinse patru gropi, o parte dintr-o locuinţă neolitică (L5) şi una medievală
timpurie (L4 ). Gropile aparţineau neoliticului târziu şi epocii bronzului. Locuinţa
neolitică, a fost surprinsă la adâncimea de -0,47m, fundul ei fiind atins la -1,40 m.
Pentru că în secţiune a fost surprins un colţ dintr-o locuinţă medievală, în continuarea
secţiunii, s-a deschis caseta C 4. A fost preparată astfel, o mare parte a unei locuinţe
adâncite, rectangulare, cu un cuptor de tip pietrar. Materialul ceramic a atribuit
complexul secolului VII.
În anul 2000 au fost continuate cercetările în zona carierei de pietriş, pe terasa
a II-a a văii Crasnei (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2001, p. 178). În acest an au fost
deschise casete, în paralel cu secţiunile trasate în 1999. Astfel caseta 1 (Cl) a fost
trasată în zona secţiunii I/1999, confirmându-se astfel situaţia înregistrată şi în anul
precedent - scăderea densităţii de locuire dinspre buza terasei a II spre terasa a III-a.
În Cl/2000 de 5 x 3 mau fost identificate doar părţi din trei complexe - gropi (G22,
G23, G24), în care au fost descoperite foarte puţine fragmente ceramice. Complexele
aparţin epocii bronzului.
Pentru a surprinde restul complexelor L3, L5/ 1999, am deschis caseta C2/
2000 pe latura estică a secţiunilor S2 şi S3/l 999 de 8 I 2,5 m. La adâncimea de -0,60
ms-au conturat două gropi de mari dimensiuni G21 şi G25/2000.
Groapa G2 l - surprinsă parţial şi în S2/l 999, taie locuinţa L3 pe care a distruso aproape în totalitate. Conţinut destul de sărac - fragmente dacice de sec. I
d.Ch. şi o sârmă din bronz.
Groapa G25 - a fost prinsă aproape în intregime avea un inventar mai bogat
constând în fragmente ceramice, oase, chirpici. Complexul aparţine sec. I d.Ch.
Între metrii 6-8, s-au conturat urmele unei locuinţe neolitice, de fapt o parte din
L5/1999. Locuinţa este tăiată de un alt complex (L6) în caroul 7-8. Ambele locuinţe
aveau un bogat material ceramic, litic (aşchii, nuclee, lame de silex, calcedonie; dălţi
din piatră), osteologoic. Pentru a determina limitele complexului L6, am deschis în
prelungirea C2/2000, caseta C3/2000 cu dimensiunile de 2 x 2,50 m. În cadrul acestei
casete, pe lângă urmele locuinţei L6, a fost identificat un nou complex, locuinţa L7,
care tăia complexul L6.
Pe baza materialului arheologic, putem aprecia că, cele trei complexe surprinse
în 2000 aparţin neoliticului, fiind identificate mai multe etape de locuire. Materialul
arheologic şi găseşte analogii printre materialele descoperite la Suplac "Corău ", în
special materialul din faza I, dar şi printre materialele ceramice de la Cluj Napoca
"Piaţa Unirii", prin apariţia decorului spiralic realizat cu negru pe fond de angobă
albă. Descoperirea unui număr de 20 de dălţi, pe o suprafaţă mică cercetată în anul
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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2000, care se adaugă la cele 70 descoperite anterior, ne fac să credem că şi la Pericei
avem o aşezare specializată în producerea de unelte, aşa cum s-a demonstrat pentru
alte aşezări contemporane (lgant 1998, p. 34).
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel: 0-0,20 m strat arat, 0,20-0,40 m nivel epoca bronzului,- 0,40-0,60 m nivel de locuire neolitic, de la - 0,60
m steril gălbui.
În cadrul campaniei de cercetări desfăşurate în anul 2001 (Băcueţ-Crişan, Pop,
Băcueţ-Crişan 2001, p. 230), au fost trasate un număr de trei secţiuni, notate S 1/2001,
S2/2001 şi S3/2001 amplasate la distanţă de aproximativ 150 m de secţiunile anterioare.
Am procedat în acest mod, deoarece prin cercetările de teren efectuate, s-a constatat
că în această zonă existau numai materiale neolitice.
Din punct de vedere stratigrafic, există unui singur nivel de depunere (nivelul
arat): 0-0,20 m. La adâncimea de -0,20 m, fiind atins nivelul steril din punct de vedere
arheologic. Această situaţie stratigrafică a fost sesizată în toate cele trei secţiuni.

Sl/2001. Secţiune cu orientare N-S, având dimensiunile de 10x2 m.
La adâncimea de -0,20 m, au fost conturate mai multe complexe: locuinţe
neolitice LI, L2, L3 şi L4; gropi neolitice Gl, G2, G3 şi G5; groapă dacică - sec. I
d.Ch. -G4.
Locuinţa LI - locuinţă neolitică adâncită, săpată în trepte, surprinsă parţial, de
formă neregulată, conturată la adâncimea de -0,20 m. Fundul complexului a
fost surprins la adâncimea de -0,50 m, -0,60 m, -0,80 m. Pe fundul acestuia au
fost sesizate şi două gropi de stâlp.
Locuinţa L2 - locuinţă neolitică adâncită, surprinsă parţial, de formă (probabil)
oval- alungită, conturată la adâncimea de -0,20 m. Fundul complexului a fost
surprins la adâncimea de -0,60-0,65 m.
Locuinţa L3 - locuinţă neolitică adâncită, surprinsă parţial, de formă neregulată,
conturată la adâncimea de -0,20 m. Fundul complexului fiind surprins la
adâncimea de -0, 50-0,60 m.
Locuinţa IA - locuinţă neolitică de tip adâncit, suprapusă (parţial) de L3,
surprinsă parţial în secţiune. Este de formă (probabil) rectangulară, conturată
la adâncimea de -0,20 m, fundul acesteia fiind atins la adâncimea de -0,40 m.
Gropile G 1, G2, G3 de formă ovală, au aparţinut neoliticului. Conţinutul extrem
de sărac, indică faptul că acestea nu au fost utilizate ca şi gropi menajere, fiind
probabil gropi pentru scoaterea lutului.
Groapa G4 - groapă databilă în sec. I d.Ch., sesizată la adâncimea de -0,20 m.
Complexul este de formă circulară, suprapune complexul neolitic Ll. Fundul
gropii G4 a fost atins la adâncimea de -0,90 m.
Groapa G5 - groapă neolitică de formă circulară, sesizată pe fundul complexului
LI la adâncimea de -0,60 m (G5 suprapusă de LI), fundul acesteia fiind atins la
adâncimea de -0,80 m.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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S2/2001. Secţiune cu orientare N-S, având dimensiunile de 8 x 2 m. secţiunea
S2 a fost trasată în capătul de N al lui S 1, între cele două secţiuni S 1 şi S2, fiind cruţat
un martor de 50 cm. Complexele descoperite în această secţiune, au fost conturate la
adâncimea de -0,20 m. Astfel, au fost descoperite: o parte din Locuinţa Ll (surprinsă
şi în Sl) şi gropile 06, G7, G8 şi G9.
Locuinţa L1 - surprinsă şi în Sl, a fost conturată la adâncimea de -0,20 m,
fundul complexului fiind atins la adâncimea de -0,80 m.
Groapa G6 - groapă neolitică de formă ovală conturată la adâncimea de -0,20
m, fundul ei fiind surprins la -0,50 m. Acest complex suprapunea parţial pe Ll.
Groapa G7 - groapă neolitică de formă ovală, conturată la adâncimea de -0,20
m. Fundul ei a fost atins la adâncimea de -0, 55 m.
Groapa GB - groapă neolitică de formă oval-alungită, conturată la adâncimea
de -0,20 m, fundul ei fiind atins la -0, 40 m faţă de nivelul actual de călcare.
Groapa G9 - groapă neolitică de formă oval-alungită, conturată la adâncimea
de -0,20 m. Fundul complexului a fost atins la adâncimea de -0,45 m.
Secţiunea SJ/2001, având dimensiunile de 10x2 m şi orientarea N-S, a fost
trasată la distanţa de 27 m E de S2/2001, paralelă cu aceasta. În această secţiune la
adâncimea de -0,20 m faţă de nivelul actual de călcare, au fost surprinse mai multe
complexe: gropile Gl, G3, G4, G5, G6 şi G7 -gropi neolitice şi G2- groapă sec. I d.Ch.
Gropile G 1, G5, G6 şi G7 s-au conturat la adâncimea de -0,20 m, sunt de formă
ovală, adâncindu-se în sterilul arheologic cu 20 până la 30 cm. Acestea sunt
probabil gropi de stâlp de la un complex (locuinţă?) care nu a putut fi surprins.
Gropile conţineau foarte puţin material arheologic (2-3 fragmente ceramice
foarte mici).
Groapa G 2 - groapă datată în sec. I d.Ch., conturată la adâncimea de -0,20 m,
este de formă circulară. Fundul complexului a fost atins la adâncimea de -0,85 m.
Groapa G3 - groapă neolitică, de formă oval-alungită, conturată la adâncimea
de -0,20 m. Fundul gropii a fost atins la adâncimea de -0,45 m.
Groapa G4 - groapă neolitică de formă ovală, conturată la adâncimea de -0,20
m adâncimea maximă -0,50 m.
Deşi numeroase, complexele au furnizat extrem de puţin material arheologic.
Această situaţie este determinată probabil de mai mulţi factori: conturarea complexelor
la o adâncime mică, exploatarea zonei pentru agricultură sau părăsirea locuinţelor.
De altfel, cu excepţia L 7/2000, care a suferit o puternică incendiere, toate celelalte
locuinţe au fost părăsite sau utilizate ca şi gropi menajere. Materialul ceramic descoperit
în L5/1999 şi L6/2000, deşi în cantitate mare, este foarte fragmentar, iar materialul
osteologic extrem de numeros. Spre deosebire de aceste complexe, în L 7, am descoperit
nu numai ceramică întregibilă, cinci dălţi, dar şi material litic neprelucrat şi câteva
piese din corn, sau corn cu urme de tăiere, acestea din urmă, nefiind întâlnite în celelalte
complexe cercetate. Deşi în cadrul cercetărilor, a fost cuprinsă o suprafaţă de 160 mp,
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până în prezent nu a fost identificată nici o vatră, nici în locuinţe, nici în spa~ul ditre
acestea. Cum cercetarea nu a fost completă pentru L7, rămâne de văzut dacă acest
complex surprins de incendiu, nu a avut un astfel de element.
Nu intenţionăm o publicare exhaustivă, a materialelor apărute în cele trei
campanii desfăşurate la Pericei "Keller Tag", acestea vor face subiectul unui studiu
aparte. Remarcăm încă o dată, numărul mare de unelte din piatră cioplită şi şlefuită,
în special dălţi şi topoare rară gaură de înmănuşare, care indică orientarea aşezării
pentru producerea şi comercializarea (?) acestor tipuri de obiecte. Ceramica pictată
descoperită în special în L7, a fost prezentată cu un alt prilej (Băcueţ-Crişan 2001, p.
51-53).
Acest raport preliminar al cercetărilor din 1999-2001, oferă numai o idee despre
intensitatea locuirii în acest punct în neolitic, dar şi în perioadele următoare. Dat fiind
faptul că, doar foarte pu~ne aspecte ale aşezării au fost întrezărite până acum, dar şi
importanta pe care o au aceste desoperiri, în ilustrarea traseului parcurs de anumite
comunităţi sau influenţe dinspre Transilvania spre nord-vest sau în sens opus,
intenţionăm în anii următori intensificarea cercetărilor în acest punct.
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LIST OF PLATES
Pl. I. Pericei "Keller Tag". Plan of the trenches (1999-2001).

PRELIMINARY REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
FROM PERICEI, "KELLER TAG" SITE.
(Summary)
The archaeological research from the last decades brought to the identification of numerous sites belonging to the Neo-eneolithical Epoch. Among them,
there is the Pericei settlement.
Pericei is placed in an area extremely favorable for living, argument which
is emphasized by the big number of discoveries (sites from Neolithic, the Coţofeni
culture, Bronze Age, 1" century B.C.- 1" century A.C., the Roman Epoch, 7lh-91h
centuries); it lies on one of the main access routes connecting the plain to
Transylvania. lt gave us the possibility to identify new phenomena, unknown so
far for the territory of Sălaj. At first, the investigations had a salvage character,
due to the existence of a sand quarry in the perimeter of the settlement; in the
meantime, the number of complexes traced and localized by field research, were
destroyed. The abandonment of the exploitation of the quarry provided us with
enough time to develop some analysis to help clear up the stratigraphy and the
density of occupancy (plate 1).
The 1999 campaign. In 1999 we (Pop, Băcueţ Crişan, Băcueţ Crişan
2000, p. 73) managed to straighten the bank of the quarry, identifying a number
of archaeological complexes - pottery, pits and two buildings. Because of objective reasons (the existence of an access road towards the agricultural fields),
only four pits and one building were examined systematically, belonging to the
sections Cl, C2, C3.
The 2000 campaign. In 2000 the excavations continued in the area of
the pebble quarry, on the 2rui terrace of the Crasna Valley (Băcueţ Crişan, Băcueţ
Crişan 2001, p. 178). New sections were opened, parallel to those from the
previous year. Thus, the first section (Cl) was drawn in the area of section I/
1999, confirming the situation previously revealed - a progressive decrease in
the density of occupancy from the rim of the 2nd terrace to the 3rd terrace. In Cl/
2000 (5x3 m) were partially identified three complexes- pits (G22, G23, G24),
containing very few fragments of pottery. They belong to the Bronze Age.
The 2001 campaign (Băcueţ Crişan, Pop, Băcueţ Crişan 2001, p. 230).
The excavations comprised a number of three sections, namely Sl/2001, S2/
2001 and S3/2001, placed at a distance of approximately 150m from the antecedent ones. The reason for this choice was based on the observation that in the
area there were exclusively Neolithic materials.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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From the stratigraphical standpoint, there was only one levei of deposits
(the plough - affected level): 0-0,20m. At a depth of 0,20m the virgin soil (from
the archaeological point of view) is already reached. The situation regards all
three sections.
An exhaustive publication of the materials resulted from the three campaigns from Pericei "Keller Tag" is beyond our intention: they will become the
topic of a different stu~y. We draw the attention once more to the important
number of tools made of carved and polished stone, especially the chisels and
the axes without attachment hole, that point to the specialization of the settlement in the production and commercialization of these objects. Painted pottery
belonging mostly to L 7 was described in other studies (Băcueţ Crişan 2001, p.
51-53).
This introductory report on the research from 1999-2001, gives only a
clue about the intensity of the population in this area in the Neolithic Epoch, but
also in the subsequent periods. Taking ioto consideration the fact that very few
of the settlement's features were revealed so far, but at the same time their importance in what concerns the itinerary that certain communîties or înfluences
followed from Transylvanîa towards the north-west or în the opposîte dîrection,
we întend to întensify the research in this site în the followîng years.
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VASE CERAMICE CU DECOR ŞTAMPILAT LA
NORD-VEST DE LIMESUL DACIC
NICOLAE GUDEA, CRISTIAN FILIP

Vasele ceramice cu decor ştampilat au intrat în ultimii ani şi în atenţia
români (!sac 2000, 329-336, Rusu-Bolindeţ 1999, 777-805, cu
bibliografia indicată). Acest fapt este îmbucurător, dar şi implică stabilirea unei
metodologii comune de prelucrare a ceramicii ştampilate, până acum fiind publicată
în variate stiluri, influenţând munca ceramiştilor.
Scopul prezentei lucrări este analiza după aceeaşi metodologie a ceramicii
ştampilate din imediata apropiere a limesului porolissens şi compararea rezultatelor
cu cele obţinute prin prelucrarea unei părţi a acestei categorii ceramice din cadrul
complexului arheologic de la Porolissum (Gudea 1989, 251-257, 454-471; Gudea,
Filip 1997, 9-219), deci cu cea produsă în cele mai apropiate ateliere din cadrul
Imperiului Roman, respectiv de la Porolissum. În acest sens, materialul pe care l-am
prelucrat este ceramica ştampilată (deja publicată) de la Zalău-Panic (Matei 1997,
367-455), Zalău-Valea Mâţii (Matei, Stanciu 2000, 106, pl.320), din teritoriul Ţării
Crişurilor (Crişana) (Dumitraşcu, 1997, 525-538; Ignat, Bulzan 1997, 487-523) şi
cea din zona Careiului (Nemeti, Gindele 1997, 599-703). Demersul a fost îngreunat
deoarece autorii care au publicat materialul amintit au pus baza pe date tehnice cum
ar fi forma vaselor, culoarea pastei şi prezenţa sau absenţa angobei, la unele nefiind
consemnate diametrul gurii, descrierea elementelor de decor, locul de depozitare şi
numărul de inventar. Prin urmare am constatat că deşi ceramica ştampilată face parte
din categoria ceramicii speciale, lipseşte încă un sistem unic atât de desenare a ei, cât
şi de descriere.
cercetătorilor

DATE TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU VASELE CU DECOR ŞTAMPILAT
PRELUCRATE
a. Fonna vaselor
Am prelucrat un număr de 298 fragmente de vase ceramice, între care nu au
existat vase întregi. Din cele 197 de vase cu forme întregibile, 98,98 % reprezintă
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strachina cu inel de susţinere la bază, iar 1,02 % alte forme. Există două tipuri
principale de strachini:
1. strachina simplă (S.1-7),
2. strachina cu guler (S.8-13).
Între vasele simple de mărime mică (S.1-2), mijlocie (S.3-4) şi mare (S.5) există
proporţia de 1/5,84/0,84, iar între vasele cu guler oblic de mărime mică (S.11 ),
mijlocie (S.12) şi mare (S.13), proporţia este de 1/3,41/0,41. Strachinile pot fi
împărţite după diametrul gurii (în continuare d.g.) în trei grupe:
a. strachini de mărime mică (d.g. între 100 şi 140 mm),
b. strachini de mărime mijlocie (d.g. între 160 şi 230 mm),
c. strachini de mărime mare (d.g. între 240 şi 360 mm).
Tipologia vaselor este următoarea:

A. STRACHINA
1. STRACHINA SIMPLĂ
1.1. Strachină de mărime mică (planşele I-II)
1.1.1. Strachină cu corp frânt - S.1
a. Strachină cu buza rotunjită şi uşor răsfrântă (nr. 1-11)
b. Strachină cu buza alveolată la interior şi răsfrântă (nr. 12)
1.1.2. Strachină cu corp rotunjit - S.2. (nr. 13)
1.2. Strachină de mărime mijlocie (planşele III-XVIII, planşa LW292)
1.2.1. Strachină cu corp frânt- S.3
a. Strachină cu buza rotunjită şi uşor răsfrântă (nr. 14-15)
b. Strachină cu buza rotunjită şi îngustată spre vârf (nr. 16-22)
c. Strachină cu buza mică, îngroşată şi rotunjită (nr. 23-57, 292)
d. Strachină cu buza alungită şi răsfrântă (nr. 58-69)
e. Strachină cu buza răsfrântă şi canelată la interior (nr. 70-76)
f. Strachină cu buza răsfrântă şi alveolată la interior (nr. 77-87)
1.2.2. Strachină cu corp rotunjit şi buză rotunjită- S.4 (nr. 88-89)
1.3. Strachină de mărime mare- S.5 (planşele XIX-XXII)
a. Strachină cu buza răsfrântă (nr. 90-93)
b. Strachină cu buza îngroşată şi canelată la interior (nr. 94-97)
c. Strachină cu buza alveolată la interior (nr. 98-100)
1.4. Strachină cu pereţi drepţi (planşele XXII-XXIII)
1.4.1. Strachină de mărime mică- S.6 (nr. 101)
1.4.2. Strachină de mărime mijlocie- S.7 (nr. 102-105)
2. STRACHINĂ CU GULER
2.1. Strachină cu guler vertical (planşele XXIV -XXXI)
2.1.1. Strachină de mărime mică- S.8 (nr. 106-109)
2.1.2. Strachină de mărime mijlocie - S.9 (nr. 110-124)
2.1.3. Straehină de mărime mare, cu buza lată- S.10 (nr. 125-134)
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cu buza simplă (nr. 125, LW293)
cu buza canelată (nr. 126-134)
2.2. Strachină cu guler oblic (planşele XXXI-XLIV, planşa LII, nr. 294)
2.2.1. Strachină de mărime mică - S.11
a. Cu diametrul gurii cuprins între 100-120 mm (nr. 135-139)
b. Cu diametrul gurii de 140 mm (nr. 140-146)
2.2.2. Strachină de mărime mijlocie- S.12 (nr. 147-187, 294)
2.2.3. Strachină de mărime mare- S.13 (nr. 188-192)
B. EXCEPŢII - FORA!E DE VASE CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN TIPOLOGIA
ANTERIOARĂ (planşa XLV, nr. 193-194)
C. FRAGMENTE DE VASE CU FORME NEÎNTREG/BILE (planşa XLVI, nr. 195206; planşa L, nr. 274; planşa LI, nr. 283, 285, 286, 288; planşa LII, nr. 296).
D. FRAGMENTE DE VASE CU FORME NEDETERMINABILE (planşele XLVI-LI,
nr. 207-290, planşa LII, nr. 295, 297, 298).
Vasele prelucrate se încadreazA în aceeaşi tipologie realizată pentru ceramica
ştampilată din castrul roman de la Porolissum-Pomet (Gudea, Filip 1997, 57-59, fig.
2-13), iar corespondenţele dintre tipurile de strachini sunt următoarele: strachină
terra sigillata porolissensis (în continuare STSP) tipul 1 = strachină tipul S.l (în
continuare S.), STSP.2 = S.2, STSP.3 = S.3, STSP.4 = S.4, STSP.5 = S.5, tipul
STSP.61-am considerat varianta b. a tipului S.5, STSP.7 = S.6, STSP.8 = S.7, tipurile
STSP.9 şi STSP.10 le-am considerat variantele tipului S.8, STSP.11 = S.8, STSP.12
= S.9, STSP.13 = S.10, tipul STSP.14 l-am considerat varianta b. a tipului S.10,
STSP.15 = S.11, STSP.16 = S.12, varianta 2.2.3.3. a tipului STSP.16 = S.13.
O altă constatare care este valabilă şi pentru Porolissum, este aceea că în
tipologie swit forme de vase folosite la servirea mesei.
Întrucât în momentul prelucrării materialului nu aveam date suficiente despre
vasele ştampilate descoperite în cuptorul pentru ars ceramica de la Zalău-Valea
Mâţii, acestea le-am trecut la sfârşitul repertoriului, dar încadrându-le pe cele cu
forme întregibile în tipologie. Descrierea lor am realizat-o pe baza datelor obţinute
din lucrarea lui Al. V. Matei şi I. Stanciu (Matei, Stanciu 2000, 106, pi. 320),
publicată ulterior.
c. Elementele de decor (planşele LIII-LV)
Majoritatea elementelor de decor sunt aplicate pe partea exterioară a pereţilor,
sub buză (excepţie fac trei vase care au decorată şi buza). Acestea sunt dispuse în
mare parte în şiruri orizontale, iar pe un număr relativ redus de vase în şiruri verticale
şi mai rar la întâmplare. Nu am întâlnit vase la care decorul să fie aplicat pe interiorul
fundului. Cele şapte grupe de elemente de decor pot fi catalogate în trei tipuri
principale:
1. geometrice (formate din: linii drepte - D I, linii curbe - D II, cercuri - D
ID, linii ondulate - D VI),
2. vegetale (rozete - D IV şi frunze - D VI),
a.
b.
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3. inspirate după terra sigillata şi diverse (D VII).
În funcţie de numărul elementelor componente, decorul poate fi:
a. simplu, când este format dintr-un singur element care se repetă,
b. compus din două, trei, sau patru elemente distincte care se repetă.
Repertoriul elementelor de decor este următorul:
I. Elemente de decor formate din linii drepte (planşele LIII-LV)
1. Linie verticală formată din 5 patrulatere pe centimetru.
2. Linie verticală formată din 6 patrulatere pe centimetru.
3. Două linii paralele verticale formate din 3 patrulatere pe centimetru.
4. Două linii paralele verticale formate din 4 patrulatere pe centimetru.
5. Două linii paralele verticale formate din 3 patrulatere pe centimetru, aşezate în
formă de ramură de brad.
6. Două linii paralele verticale formate din 6 patrulatere mici pe centimetru.
7. Două linii paralele verticale formate din 6 patrulatere mari pe centimetru.
8. Două linii paralele verticale, una formată din 3, iar cealaltă din 4 patrulatere pe
centimetru.
9. Două linii paralele verticale, una formată din 7, iar cealaltă din 5 patrulatere pe
centimetru.
1O. Linie oblică spre stânga formată din 3 patrulatere pe centimetru.
11. Linie oblică spre stânga formată din 7 patrulatere pe centimetru.
12. Linie oblică spre stânga formată din 5 patrulatere pe centimetru.
13. Linie oblică spre stânga formată din 4 patrulatere pe centimetru, aşezate în
formă de ramură de brad.
14. Şir orizontal format din 3 bastonaşe verticale pe centimetru.
15. Linie oblică spre dreapta formată prin incizie.
16. Linie oblică spre dreapta formată prin incizie.
17. Linie oblică spre dreapta formată prin incizie.
18. Linie frântă cu deschidere spre dreapta formată din 5 patrulatere pe centimetru.
19. Linie frântă cu deschidere spre dreapta formată din patrulatere prost imprimate.
20. Linie frântă formată din 4 patrulatere pe centimetru.
21. Linie frântă formată din 5 patrulatere pe centimetru.
22. Linie frântă formată din 6 patrulatere pe centimetru.
23. Două linii frânte care se intersectează, formate din 3 patrulatere pe centimetru.
24. Două linii frânte care se intersecteaz.ă formate din 3 patrulatere pe centimetru.
25. Două linii frânte formate din 4 patrulatere pe centimetru, care se intersecteaz.ă în
formă de romb.
26. Motiv în forma literei "X" flancat de două linii verticale, format din 5
patrulatere pe centimetru.
27. Motiv în forma ramurii de brad, format din 3 patrulatere pe centimetru.
28. Motiv în formă de triunghi, format din 5 patrulatere pe centimetru.
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29. Motiv în formă de triunghi format din 3 patrulatere pe centimetru, iar în vârfuri
are rozete.
30. Motiv în formă de romb format din 6 patrulatere pe centimetru.
II. Elemente de decor formate din linii curbe (planşele LV-LV)
1.2.3.4.5. Lunule cu deschidere spre stânga, formate din patrulatere.
6. Lunulă cu deschidere interioară maximă de 32 mm orientată spre stânga, formată
din patrulatere.
7. Lunulă cu deschidere interioară maximă de 22 mm orientată spre stânga, formată
din patrulatere.
8. Lunulă cu deschidere interioară maximă de 12 mm orientată spre dreapta, formată
din patrulatere.
9. Lunulă cu deschidere interioară maximă de 13 mm orientată spre dreapta, formată
din patrulatere.
10. Lunulă cu deschidere interioară maximă de 33 mm orientată spre dreapta,
formată din patrulatere.
11. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 45 mm orientat în sus, format din
patrulatere.
12. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 18 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
13. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 18 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
14. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 18 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
15. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 17 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
16. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 18 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
17. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 20 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
18. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 19 mm orientat înjos, format din
patrulatere.
19. Arc de cerc incomplet, orientat înjos, format din patrulatere.
20. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 21 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
21. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 20 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
22. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 26 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
23. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 32 mm orientat în jos, format
din patrulatere.
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24. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 30 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
25. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 31 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
26. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 29 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
27. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 35 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
28. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 26 mm orientat în jos, format din
patrulatere slab imprimate.
29. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 29 mm orientat în jos, format din
patrulatere.
30. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 11 mm orientat în jos.
31. Arc de cerc cu deschidere interioară maximă de 23 mm orientat în jos, format din
patrulatere, iar capetele îi sunt prelungite cu un motiv în forma literei "V" incomplet.

ID. Elemente de decor constând din cercuri (planşele LVII-LIX)
1. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 16, cu diametrul
maxim de 1O mm.
2. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 15, cu diametrul
maxim de 1O mm.
3. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 8, cu diametrul
maxim de 1O mm.
4. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 1O, cu diametrul
maxim de 1O mm.
5. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 11, cu diametrul
maxim de 11 mm.
6. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 1O, cu diametrul
maxim de 12 mm.
7. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 14, cu diametrul
maxim de 11 mm.
8. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 16, cu diametrul
maxim de 11 mm.
9. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 15, cu diametrul
maxim de 11 mm.
10. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale prost imprimate, cu diametrul
maxim de 12 mm.
11. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 11, cu diametrul
maxim de 13 mm.
12. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 14, cu
diametrul maxim de 11 mm.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Vase ceramice cu decor ştampilat la nord-vest de limesul dacic

25

13. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de 13 mm.
14. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 18, cu diametrul
maxim de 16 mm.
15. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale prost imprimate, cu
diametrul maxim de 16 mm.
16. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale cu diametrul maxim
de 16mm.
17. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale prost imprimate, cu diametrul
maxim de 17 mm.
18. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de 17mm.
19. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de 18mm.
20. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale prost imprimate, cu
diametrul maxim de 19 mm.
21. Cerc format din patrulatere ·şi triunghiuri inegale în număr de 24, cu diametrul
maxim de 19 mm.
22. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 24, cu diametrul
maxim de 19 mm.
23. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 22, cu diametrul
maxim de 20 mm.
24. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 22, cu diametrul
maxim de 21 mm.
25. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 20, cu diametrul
maxim de 20 mm.
26. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 21, cu diametrul
maxim de 21 mm.
27. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 24, cu diametrul
maxim de 20 mm.
28. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 30, cu diametrul
maxim de 21 mm.
29. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de21 mm.
30. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 32, cu diametrul
maxim de 23 mm.
31. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 23, cu diametrul
maxim de 23 mm.
32. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale prost imprimate, cu diametrul
maxim de 23 mm.
33. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

26

NICOLAE GUDEA, CRISTIAN FILIP

34. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de27mm.
35. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de27mm.
36. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 34, cu diametrul
maxim de 28 mm.
37. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 50, cu diametrul
maxim de 27 mm.
38. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 47, cu diametrul
maxim de 31 mm.
39. Cerc format din patrulatere şi triunghiuri inegale în număr de 39, cu diametrul
maxim de 35 mm.
40. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de33mm.
41. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de38 mm.
42. Cerc incomplet, format din patrulatere şi triunghiuri inegale, cu diametrul maxim
de42mm.
43. Cerc incomplet, format din patrulatere inegale.

- cercuri adâncite 44. Cerc adâncit, diametrul maxim de 3 mm.
45. Cerc adâncit, diametrul maxim de 5 mm.
46. Cerc adâncit, incomplet, diametrul maxim de 5 mm.
47. Cerc adâncit, incomplet, diametrul maxim de 6 mm.
48. Cerc adâncit, diametru maxim de 6 mm.
49. Cerc adâncit, diametru maxim de 6 mm.
50. Cerc adâncit, diametru maxim de 7 mm.
51. Cerc adâncit, diametru maxim de 8 mm.
52. Cerc adâncit, diametru maxim de 1O mm.
53. Cerc adâncit, diametru maxim de 10 mm.
54. Cerc adâncit, diametru maxim de 8 mm, la interior are un buton circular.
55. Cerc adâncit, diametru maxim de 9 mm, la interior are un buton circular.
56. Cerc adâncit, diametru maxim de 9 mm, la interior are un buton circular.
57. Cerc adâncit, diametru maxim de 11 mm, la interior are un buton circular.
58. Cerc adâncit, diametru maxim de 11 mm, la interior are un buton circular.
59. Cerc adâncit, diametru maxim de 12 mm, la interior are un buton circular.
60. Două cercuri concentrice adâncite, cu diametrul maxim al cercului circumscris de
6 mm, iar al cercului înscris de 3 mm.
61. Două cercuri concentrice adâncite, cu diametrul maxim al cercului circumscris de
9 mm, iar al cercului înscris de 6 mm.
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62. Trei cercuri concentrice adâncite, cu diametrul maxim al cercului mare de 12
mm, al cercului mijlociu de 8 mm, iar al celui mic de 4 mm.
63. Trei cercuri concentrice adâncite, cu diametrul maxim al cercului mare de 16
mm, al cercului mijlociu de 12 mm, iar al celui mic de 5 mm.
64. Două cercuri concentrice incomplete, cel mare format din patrulatere, cel mic
este adâncit, iar la interior există buline (?).
65. Cerc format din patrulatere, în partea inferioară are 4 bastonaşe.
66. Cerc adâncit, în adâncitură are butoni circulari; este incomplet.
67. Cerc adâncit, cu marginile exterioare dantelate, diametrul maxim de 20 mm; în
adâncitură are 14 butoni circulari.
68. Cerc adâncit, cu marginile exterioare dantelate, diametrul maxim de 23 mm; în
adâncitură are 14 butoni circulari, iar la interior un cerc adâncit cu diametrul maxim
de 12mm.
69. Două cercuri concentrice incomplete, cel mare format din patrulatere, cel mic
este adâncit.
70. Cerc adâncit, incomplet, are la interior butoni circulari.
IV. Elemente de decor În formă de rozetă (planşele LX-LXI)
1. Rozetă cu diametrul maxim de 5 mm, având 4 petale în formă de triunghiuri.
2. Rozetă cu diametrul maxim de 8 mm, având 12 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
3. Rozetă cu diametrul maxim de 8 mm, având 6 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
4. Rozetă cu diametrul maxim de 8 mm, având 9 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
5. Rozetă cu diametrul maxim de 8 mm, având 10 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
6. Rozetă cu diametrul maxim de 8 mm, având 1O petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
7. Rozetă cu diametrul maxim de 9 mm, având 1O petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
8. Rozetă cu diametrul maxim de 9 mm, având petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri prost imprimate.
9. Rozetă cu diametrul maxim de 9 mm, având 8 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
10. Rozetă cu diametrul maxim de 10 mm, având 10 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
11. Rozetă cu diametrul maxim de 1O mm, având 1O petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
12. Rozetă cu diametrul maxim de 10 mm, având IO petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
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13. Rozetă cu diametrul maxim de 1O mm, având 1O petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
14. Rozetă cu diametrul maxim de 11 mm, având 6 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
15. Rozetă cu diametrul maxim de 1O mm, având 13 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
16. Rozetă cu diametrul maxim de 11 mm, având 11 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
17. Rozetă cu diametrul maxim de 11 mm, având 11 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
18. Rozetă cu diametrul maxim de 12 mm, având 7 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
19. Rozetă cu diametrul maxim de 12 mm, având 11 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
20. Rozetă cu diametrul maxim de 12 mm, având 14 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
21. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 13 mm.
22. Rozetă cu diametrul maxim de 13mm, având 1O petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
22.a. Rozetă cu diametrul maxim de 15 mm, având 13 (?) petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri.
23. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 13 mm, având petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri.
24. Rozetă cu diametrul maxim de 14 mm, având 16 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri.
25. Rozetă cu diametrul maxim de 5 mm, având 4 petale plasate în jurul unei buline
adâncite (?).
26. Rozetă cu diametrul maxim de 6 mm, având 4 petale plasate în jurul unei buline
adâncite (?).
27. Rozetă cu diametrul maxim de 6 mm, având 7 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
28. Rozetă cu diametrul maxim de 6 mm, având 1O petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
29. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 6 mm, având petalele plasate în jurul
unei buline adâncite (?).
30. Rozetă cu diametrul maxim de 7 mm, având 16 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite (?).
31. Rozetă cu diametrul maxim de 8 mm, având 8 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
32. Rozetă incompletă cu diametrul maxim de 9 mm, având petalele prost imprimate,
plasate în jurul unei buline adâncite(?).
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33. Rozetă cu diametrul maxim de 10 mm, având petalele prost imprimate, plasate în
jurul unei buline adâncite (?).
34. Rozetă cu diametrul maxim de 6 mm, având 8 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, având circumscris un cerc cu diametrul maxim de 1O mm, format din
patrulatere prost imprimate.
35. Rozetă cu diametrul maxim de 1O mm, având 12 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
36. Rozetă cu diametrul maxim de 11 mm, având 13 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite (?).
37. Rozetă cu diametrul maxim de 12 mm, având 13 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
38. Rozetă cu diametrul maxim de 9 mm, având 14 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
39. Rozetă cu diametrul maxim de 10 mm, având 14 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
40. Rozetă cu diametrul maxim de 1O mm, având 15 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
41. Rozetă cu diametrul maxim de 11 mm, având 15 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
42. Rozetă cu diametrul maxim de 11 mm, având 17 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
43. Rozetă cu diametrul maxim de 12 mm, având 7 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite (?).
44. Rozetă incompletă., cu diametrul maxim de 11 mm, având petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
45. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 13 mm, având petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite (?).
46. Rozetă incompletă cu diametrul maxim de 13 mm, având petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri, plasate în jurul unui cerc adâncit.
4 7. Rozetă incompletă, cu petale în formă de patrulatere şi triunghiuri, plasate în
jurul unei buline adâncite (?).
48. Rozetă incompletă cu diametrul maxim de 11 mm, având petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
49. Rozetă incompletă cu diametrul maxim de 12 mm, având petale în formă de
patrulatere şi triunghiuri, plasate în jurul unui cerc adâncit.
50. Rozetă cu diametrul maxim de 7 mm, formată din 8 petale în formă de patrulatere
şi triunghiuri, având circumscris un cerc cu diametrul maxim de 13 mm, format din
patrulatere prost imprimate.
51. Rozetă incompletă, formată dintr-un cerc adâncit cu diametrul maxim de 11 mm,
căruia îi sunt circumscrise buline adâncite.
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52. Rozetă cu diametrul maxim de 16 mm, având 15 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
53. Rozetă cu diametrul maxim de 21 mm, având 15 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
54. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 17 mm, având petalele în formă de
patrulatere şi triunghiuri plasate în jurul unui cerc adâncit.
55. Rozetă cu diametrul maxim de 16 mm, având 14 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unui cerc adâncit.
56. Rozetă incompletă, cu petale în formă de patrulatere şi triunghiuri, plasate în
jurul unei alte rozete.
57. Rozetă cu diametrul maxim de 16 mm, petalele în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unei buline adâncite(?).
58.Rozetă cu diametrul maxim de 19 mm, având 21 petale în formă de patrulatere şi
triunghiuri, plasate în jurul unui cerc adâncit(?).
59. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 20 mm.
60. Rozetă incompletă, cu diametrul maxim de 21 mm.
61. Rozetă incompletă, înscrisă într-un cerc format din patrulatere.
62. Rozetă incompletă, formată din petale unite.
63. Rozetă incompletă, înscrisă într-un cerc format din patrulatere.
V. Elemente de decor reprezentând linii ondulate (planşele LXI-LXII)
1. Linie şerpuindă orizontală formată din patrulatere şi triunghiuri.
2. Linie şerpuindă orizontală formată din patrulatere şi triunghiuri.
3. Linie şerpuindă orizontală formată din patrulatere şi triunghiuri.
4. Linie şerpuindă orizontală formată din patrulatere şi triunghiuri.
5. Linie şerpuindă orizontală formată din patrulatere şi triunghiuri.
6. Linie şerpuindă orizontală formată din patrulatere şi triunghiuri.
7. Linie dublă şerpuindă, orizontală, formată din patrulatere şi triunghiuri.
8. Linie dublă, şerpuindă, orizontală, formată din patrulatere şi triunghiuri.
9. Motiv în forma literei "S" adâncit.
10. Motiv în forma literei "S" adâncit, incomplet.
11. Motiv în forma literei "S" adâncit, incomplet.
12. Motiv în forma literei "S" adâncit.
13. Motiv în forma literei "S" adâncit.
14. Motiv în forma literei "S" format din patrulatere.
15. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit.
16. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit, incomplet.
17. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit.
18. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit şi cu capetele spiralate.
19. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit şi cu capetele spiralate.
20. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit şi cu capetele spiralate.
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21. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit şi cu capătul superior spiralat.
22. Motiv în forma literei "S" întors, adâncit şi cu capetele spiralate.
23. Motiv în forma literei "S" întors, format din patrulatere şi triunghiuri.
24. Motiv în forma literei "S" întors, format din patrulatere şi triunghiuri, înclinat
spre dreapta.
25. Motiv în forma literei "S" întors, format din patrulatere şi triunghiuri, înclinat
spre dreapta.
26. Motiv în forma literei "S" întors, format din patrulatere şi triunghiuri, înclinat
spre stânga, incomplet.
27. Motiv în forma literei "S" adâncit, orizontal.
28. Motiv în forma literei "S" adâncit, orizontal.
29. Linie şerpuindă, adâncită, oblică spre stânga.
30. Motiv în forma literei "S" întors, format din patrulatere şi triunghiuri.
VI. Elemente de decor cu caracter vegetal stilizat (planşele LXIII-LXIV)
1. Ramură alungită, formată din patrulatere.
2. Frunză formată din patrulatere, la bază are lobii rotunjiţi iar în interior butoni
circulari.
3. Frunză formată din patrulatere, la partea superioară se termină cu triunghiuri.
4. Frunză trilobată, formată din patrulatere, incompletă.
5. Frunză formată din patrulatere, incompletă.
6. Frunză formată din patrulatere şi triunghiuri.
7. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere şi linii adâncite.
8. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite.
9. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite.
1O. Frunză formată din patrulatere, incompletă.
11. Frunză triunghiulară, formată din triunghiuri, cercuri şi linii adâncite.
12. Frunze triunghiulare, formate din triunghiuri, cercuri şi linii adâncite.
13. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite.
14. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite.
15. Frunză triunghiulară, formată din linii adâncite, incompletă.
16. Frunză triunghiulară, formată din linii adâncite, incompletă.
17. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere, triunghiuri ş1 linii adâncite,
incompletă.

18.

Frunză triunghiulară, formată

din patrulatere, triunghiuri

ş1

linii adâncite,

incompletă.

19. Frunză triunghiulară, formată din linii adâncite, incompletă.
20. Frunză triunghiulară, formată din patrulatere, triunghiuri ş1 linii adâncite,
incompletă.

21.

Frunză triunghiulară, formată

din patrulatere, triunghiuri

incompletă.
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22. Frunză în formă de romb, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite.
23. Frunză în formă de romb, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite.
24. Frunză în formă de romb, formată din patrulatere, triunghiuri, iar la mijloc butoni
circulari, incompletă.
25. Frunză în formă de romb, formată din patrulatere şi triunghiuri, incompletă.
26. Ramură alungită, formată din patrulatere.
27. Frunză bilobată, formată din patrulatere, incompletă.
28. Frunză stilizată în formă de romb, formată din linii adâncite şi patrulatere,
incompletă.

29.

Frunză

în

formă

de romb,

formată

din patrulatere, triunghiuri

şi

linii adâncite,

incompletă.

30. Frunză în formă de romb, formată din patrulatere, triunghiuri şi linii adâncite, iar
la interior butoni (?) circulari, incompletă.
31. Frunză de formă patrulateră, în interior are butoni (?) circulari.
32. Frunză de formă patrulateră, în interior are butoni (?) circulari, iar la vârfuri are
cercuri adâncite.
33. Frunză de formă patrulateră, formată din patrulatere, triunghiuri şi butoni (?)
circulari.
34. Frunză de formă patrulateră, formată din patrulatere.
35. Frunză de formă patrulateră, cu contur adâncit, formată din patrulatere.
36. Frunză cvadrilobată, formată din patrulatere, incompletă.
37. Frunză cvadrilobată, formată din patrulatere şi triunghiuri.
38. Frunză cvadrilobată, formată din patrulatere şi triunghiuri, incompletă.
39. Frunză cvadrilobată, formată din patrulatere şi triunghiuri, incompletă.
40. Frunză stilizată, formată din patrulatere.
41. Frunză stilizată, incompletă.
42. Frunză trilobată, formată din patrulatere şi triunghiuri, incompletă.
43. Frunză stilizată, incompletă.
44. Frunză stilizată.
45. Frunză formată din patrulatere.
VII. Elemente de decor inspirate după terra sigillata şi diverse (planşa LXIV)
1. Motiv elicoidal adâncit, cu trei braţe, având vârfurile răsucite spre stânga, iar la
centru W1 buton circular.
2. Motiv cruciform, înscris într-nn patrulater.
3. Motiv cruciform, cu braţele adâncite.
4. Motiv cruciform, cu braţele adâncite.
5. Motiv cruciform
6. Motiv cruciform, cu braţele formate din patrulatere, la capete rotunjite, iar în
mijloc W1 buton(?) circular.
7. Motiv în formă de tanga.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Vase ceramice cu decor ştampilat la. nord-vest de limesul dacic

33

8. Motiv format din patru linii adâncite, care au la capete un cerc adâncit.
9. Motiv în formă de ovă, terminată prin două cercuri adâncite.
10. Motiv în formă de ovă.
11. Motiv în forma literei "C" întors.
12. Motiv trilobat, incomplet.
13. Motiv în formă de cartuş, are la interior linii adâncite şi patrulatere.
14. Motiv în formă de cartuş, are la interior linii în zig-zag adâncite şi butoni, este
incomplet.
15. Motiv în formă de cartuş, are la interior linii în zig-zag adâncite şi patrulatere,
este incomplet.
16. Motiv în formă de cartuş, format din patrulatere şi triunghiuri, este incomplet.
17. Motiv format din linii paralele verticale, adâncite.
Comparând cu ceea ce avem la Porolissum, am constatat că există aceleaşi tipuri
principale de elemente de decor. Acestea pot fi grupate astfel (în continuare
elementele de decor catalogate în prezenta lucrare sunt notate cu litera D urmată de
cifra romană corespunzătoare grupei şi de cifra arabă corespunzătoare elementului de
decor, iar cu simbolul Dp urmat de cifra romană corespunzătoare grupei şi de cifra
arabă corespunzătoare elementului de decor, elementele de decor din castrul de la
Porolisswn-Pomet (Gudea, Filip 1997, 60-69, fig.15-19) şi cu litera T urmată de cifra
arabă corespunzătoare elementului de decor, acele elemente de decor prezente în
lucrarea Gudea 1989, 251-257, pl. XXXVII-XL):
1. asemănătoare dar nu identice: DI 1-Dp I 5, DI 2-Dp I 10, DI 12-Dp I 11, DI
15-T 23, DI 18-T 9, D m 31-Dp m 37, D m 42-Dp m 31-T 45, D m 57-Dp m
42, D
65-Dp
49, D IV 4-Dp IV 6, D IV 9-Dp IV 9, D IV 19-Dp IV 27, DV
11-T 219, DV 15-Dp V 22, DV 20-Dp V 27, D VI 1-T 144, D VI 2-Dp VI 31, D
VII 1-DP VII 1-T 227,
2. identice: D ID 44 = Dp ID 34, D ill 50 = Dp ill36, D ill 51 = Dp ID 39,
3. specifice: D IV 62, D VI 11, D VI 12, D VI 28, D VII 12.
c. Pasta şi angoba
La fel ca şi la Porolissum, vasele sunt realizate dintr-o pastă fină, de bună
calitate, majoritatea fiind de culoare cenuşie (89,93 %), iar celelalte, de culoare roşie,
roşiatică sau cărămizie (10,07% ). Vasele sunt în general acoperite cu angobă, dar la o
parte însemnată nu se menţionează dacă aceasta este aplicată atât pe exteriorul cât şi
pe interiorul vasului sau doar pe una dintre aceste părţi. Cu toate că iniţial majoritatea
vaselor au fost publicate ca fiind acoperite cu firnis, cred că este foarte pretenţios să
folosim termenul de firnis, care are o strălucire metalică-sticloasă (vezi la terra
sigillata, !sac 1985, 85), pe când vasele ştampilate sunt acoperite doar cu angobă,
neavând acea strălucire şi calitate de acoperire, de multe ori fiind mată.

m
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c. Elemente de cronologi,e
Autorii care au publicat iniţial aceste vase ştampilate nu s-au preocupat în mod
special de o datare mai strânsă a lor, neavând suficiente informaţii pentru a face acest
lucru. Avem următoarea situaţie cronologică: Al.V. Matei datează atelierele de la
Zalău-Panic în a doua jumătate a secolului III (Matei 1997, 384), respectiv Zalău
Valea Mâţii la sfărşitul secolului III (Matei 1997, 380), de unde deducem că şi vasele
ştampilate produse acolo pot fi datate începând cu acea dată; S. Dumitraşcu datează
vasele foarte larg, în secolele II-IV (Dumitraşcu 1997, 530); D. Ignat şi S. Bulzan au
datat ceramica de la Mişca, judeţul Bihor, în secolele III-IV (Ign.at, Bulzan 1997,
501), iar cea de la Sulpacu de Barcău (punctul Lapiş I), în secolul IV (Ign.at, Bulzan
1997, 503); J. Nemeti şi R. Gindele au datat foarte precaut la sfărşitul secolului IV,
ceramica ştampilată de la Ghenei-Lutărie, judeţul Satu-Mare (Nemeti, Gindele 1997,
639). După cum putem constata, vasele ştampilate prelucrate de noi sunt datate pe
durata secolelor II-IV.
e. Despre locurile de producţie
Putem afirma despre atelierele de la Zalău-Panic şi Zalău-Valea Mâţii că din a
doua jumătate a secolului III, puteau să funcţioneze în paralel cu cele de la
Porolissum (ca filiale ale acestora din urmă), sau ca atelierele porolissense să fie
mutate la Zalău-Panic şi Zalău-Valea Mâţii. A doua variantă este puţin plauzibilă,
neexistând nici un motiv pentru mutarea lor, pe când pentru prima variantă există
argumente. În punctele vamale ale Imperiului Roman - stationes - toate mărfurile
transportate erau taxate (supuse la portorium) ad valorem (Laet 1949, 425). Aceste
taxe au influenţat într-o oarecare măsură deplasarea unui număr mare de industrii
italiene spre provincii - avem exemplul meşteşugului producerii vaselor terra
sigillata, care se deplasează din Italia spre Gallia şi Germania. Pentru a evita aceste
taxe care duceau implicit la creşterea preţului mărfurilor, o serie de meşteşuguri se
deplasau spre zonele care constituiau principalul lor debuşeu, în cazul nostru
Barbaricum. Astfel şi olarii care produceau ceramică ştampilată, ţinând cont de
locurile unde le-o cerea piaţa sau puteau dezvolta noi pieţe, au înfiinţat ateliere în
locuri care le ofereau anwnite condiţii cum ar fi: depozite de argilă, lemn pentru
ardere în cuptoare, facilităţi pentru transport. O situaţie similară o întâlnim la firma
lui Ateius de la Arezzo, de unde olarii au plecat şi s-au aşezat la Lyon - în special
pentru a cuceri piaţa Rinului, şi la Pisa - pentru a dezvolta exportul pe mare (Wells
1977, 135). Acolo unde produsele lor au avut un standard înalt - cum este cazul
ceramicii ştampilate prezentate mai sus - nu putem la stadiul actual al cercetărilor, să
distingem vasele produse în noile ateliere de cele ieşite din "atelierele-mamă".
Nu este un caz unic să funcţioneze ateliere la o distanţă mică de doar doi
kilometri unul de altul, cum sunt cele de la Zalău-Panic şi Zalău-Valea Mâţii. Astfel,
la Arezzo s-au descoperit douăsprezece locuri de producere a vaselor terra sigillata în
special în afara oraşului în praedia suburbana (FU!e 1997, 129) şi exemplele ar
putea continua. În diverse locuri activau mai multe grupuri de olari - cum este se
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pare şi cazul nostru - fapt ce îngreunează defalcarea pe ateliere de producere, a
vaselor descoperite chiar pe acelaşi sit.
Atelierele porolissense au influenţat şi ateliere situate la distanţă mai mare,
cum sunt cele de la Beregsurany-Beregovo, la graniţa dintre Ungaria şi Ucraina
(Kotygorosko 1997, 814), pe cele de la Blazice în Slovacia (Lamiova 1997, 773), cât
şi pe cele de la Igolomia din Polonia (Lamiova 1997, 774). Pentru stabilirea
legăturilor, în viitor se impune o analiză comparativă detaliată a produselor şi
atelierelor menţionate.

CONCLUZII
Asemănările evidente în ceea ce priveşte formele, elementele de decor şi pasta
vaselor prezentate în această lucrare şi cele de la Porolissum, precum şi faptul că
atelierele porolissense produc deja în secolul II, duc la ideea că acestea din urmă au
avut un rol primordial în producerea ceramicii ştampilate la vest de limesul meseşan.
Coroborând aceste constatări cu descoperirea cuptoarelor pentru ars ceramica de la
Zalău-Panic şi Zalău-Valea Mâţii, în care s-au găsit şi vase decorate prin ştampilare,
putem afirma următoarele:
a) atelierele porolissense au exportat în Barbaricum produse finite exemplu fiind chiar o parte din vasele prelucrate mai sus, care sunt
datate anterior jumătăţii secolului III (Nemeti, Gindele 1997, 639; Matei
1997, 385);
b) aceleaşi ateliere au exportat şi tehnica de producere a vaselor ştampilate,
tipul de cuptoare folosite la arderea vaselor, instrumentele pentru
producerea şi decorarea vaselor, stilul de lucru şi foarte probabil chiar şi
meşteri olari;
c) o mare parte din ceramica prelucrată mai sus a fost produsă în aşezările
dacilor liberi;
d) în acelaşi atelier (vezi vasele din cuptorul de la Zalău-Valea Mâţii) erau
produse în aceeaşi şarjă vase de dimensiuni diferite, atât simple cât şi cu
guler.
Ceramica ştampilată a fost foarte apreciată în Barbaricum la dacii liberi, sarmaţi,
iuhtungi şi alţii, aceştia preluând-o şi modelând-o după propriile gusturi, iar ei la
rândul lor, şi prin această categorie ceramică au fost influenţaţi de civilizaţia romană.
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ANEXĂ
REPERTORIUL VASELOR
Descrierea vaselor am făcut-o după următoarea schemă: a. = forma vasului, b. = starea de
conservare, c. = diametrul gurii, d. = descrierea pastei, e. = culoarea anagobei, f. = descrierea
decorului, g. = locul descoperirii, h. = locul depozitării şi numărul de inventar, i. =
bibliografia. O serie de vase de la Zalău-Panic nu au număr de inventar, ci doar anul
înregistrării (73). Prin urmare, după locul depozitării, am notat XXX/73.
A. STRACHINA
1. STRACHINA SIMPLĂ
1.1. Strachină de mărime mică
1.1.1. Strachină cu corp frânt - S.1
a. Strachină cu buza rotunjită şi uşor răsfrântă
Planşa I
1. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. I 00 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie, deschisă; f.
incomplet, şir orizontal format din cercuri (D III 16); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 267176; i.
Matei 1997, 397, pi. XIV/81; determinat după Gudea, Filip 1997, 51-219.
2. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 100 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, compus din trei elemente: I) linie frântă orizontală (cf. D I 22), 2) cercuri (D III
52), 3) cercuri (D III 44) plasate în unghiurile liniei; g. Badon; h. MJIAZ, 272/97; i. Matei
1997, 391, pi. LUI; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
3. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 100 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie, deschisă; f.
compus din două (?) şiruri orizontale formate din cercuri slab imprimate (cf. D III 49), cele
din şirul inferior au formă de lunule; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 6174; i. Matei 1997, 391, pi.
XIV/82; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
4. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 130 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie, deschisă; f.
incomplet, compus din două elemente: I) linie ondulată (cf. D V 6), 2) rozete (cf. D IV 15)
plasate în deschiderea liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 236176; i. Matei 1997, 39, pi. VIII/46;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
5. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 130 mm; d. fină, cărămiziu-gălbuie; e.
cărămizie; f. incomplet, şir orizontal format din linii frânte cu deschidere spre dreapta (D I
18); g. Berea-S6skas; h. MJB-M; i. Nemeti, Gindele 1997, 646, pi. XU5; det. după Gudea,
Filip 1997, 51-219.
6. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fină, cenuşie deschisă; e. -; f.
incomplet, şir orizontal format din cercuri (D III 3); g. Moftinul Mic, jud. Satu-Mare; i.
Nemeti, Gindele 1997, 655, pi. XU3; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa II
7. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 130 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal format din motive realizate din linii adâncite
care au la capete cercuri (D VII 8); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ 6174; i. Matei 1997, 393, pi.
XXVIU167; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
8. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, compus din două elemente: 1) şir orizontal format din arce de cerc (cf. DII 29), 2)
rozete (cf. D V 41); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 301176; i. Matei 1997, 390, pi. VIU40; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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9. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie săpunoasă; e. -; f.
incomplet, compus din două elemente: l) arce de cerc (DII 26) plasate într-un şir orizontal, 2)
cercuri (cf. D III 8) plasate în deschiderea arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1160/80; i.
Matei 1997, 389, pi. 111119; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
IO. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, compus din două elemente: 1) şir orizontal format din arce de cerc (D II 22), 2)
rozete (D V 45) plasate în deschiderea arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 714n7; i. Matei
1997, 390, pi. VIIl/45; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
11. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: l) bară oblică (cf. DI 15), 2)
cerc (cf. D III 52); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 256n5; i. Matei 1997, 392, pi. XXIl/132; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
b. Strachină cu buza alveolată la interior şi răsfrântă
12. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 100 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie, deschisă;
f. şir orizontal format din linii oblice spre dreapta (cf. D I 12); g. Doh; h. MJIAZ, 94n9; i.
Matei 1997, 398, pi. LIVn; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
1.1.2. Strachină cu corp rotunjit - S.2
13. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 130 mm; d. fină, cenuşie; e. -; f. incomplet, şir
orizontal format din motive cruciforme (D VII 4); g. Suplacu de Barcău-Lapiş II; h. MŢC,
14377; i. lgnat, Bulzan 1997, 504, pi. X/l; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa III
1.2. Strachină de mărime mijlocie
1.2.1. Strachină cu corp frânt - S.3
a. Strachină cu buza rotunjită şi uşor răsfrântă
14. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, format din două elemente care alternează într-un şir
orizontal: l) frunză rombică (D VI 28), 2) frunză de formă patrulateră (D VI 35); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 305n6; i. Matei 1997, 392, pi. XXll/128; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
15. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, format din două elemente care alternează într-un şir
orizontal: l) frunză de formă rombică (D VI 28), 2) frunză patrulateră (D VI 35); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 305n6; i. Matei 1997, 392, pi. XXII/129; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
c. Strachină cu buza rotunjită şi îngustată spre vârf
16. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, compus din două elemente: l) linie şerpuindă (D V 6), 2) rozetă (cf. D IV 221)
plasată în deschiderile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 7 I3n7; i. Matei 1997, 390, pi.
VIII/44; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
17. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 210 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente care alternează într-un şir
orizontal: 1) rozete (D IV 9), 2) cercuri (cf. D III 19); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 367n6; i.
Matei 1997, 391, pi. XVII/103; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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Planşa IV
18. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, şir orizontal format din frunze de formă patrulateră (D VI 33); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 305176; i. Matei 1997, 391, pi. XI/66; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
19. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, roşcată; e. -; f. incomplet, şir
orizontal compus din cercuri concentrice: 1) cerc mare (cf. D III 38), 2) cerc mic (cf. D III
25); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 283178; i. Matei 1997, 389, pi. 11/8; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
20. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) cerc incomplet (D III 6), 2)
arc de cerc (DII 18); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1476/86; i. Matei 1997, 391, pi. XVIl/99; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
21. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din trei elemente care alternează: 1) şir orizontal
format din cercuri (cf. D III 26), 2) rozete (D IV 41) înscrise în cercuri, 3) şir vertical format
din rozete (D IV 41); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 301176; i. Matei 1997, 393, pi. XXVII/162;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
22. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din trei elemente care alternează: 1) şir orizontal
format din cercuri (cf. D III 26), 2) rozete (D IV 41) înscrise în cercuri, 3) şir vertical format
din rozete (D IV 41 ); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 301176; i. Matei 1997, 393, pi. XXVII/161;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa V
c. Strachină cu buza mică, îngroşată şi rotunjită
23. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente: l) cerc mare (cf. D
III 35), 2) cerc mic (D III 50) înscris în cercul mare; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1049/82; i.
Matei 1997, 392, pi. XXIII/138; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
24. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 190 mm; d. fină, roşcată; e. -; f. incomplet, şir
orizontal format din cercuri (cf. D III 21); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 491184; i. Matei 1997,
389, pi. 11114; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
25. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. roşcată; f. incomplet, şir orizontal
format din arce de cerc (?); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 305176; i. Matei 1997, 389, pi. 11/15;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
26. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal format din două elemente: 1) cerc (cf. D III
21), 2) cerc adâncit (D III 48) înscris în cercul mare; g. Badon; h. MJIAZ, 279/97; i. Matei
1997, 397, pi. LII/12; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
27. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, şir orizontal format din două elemente: 1) cerc (cf. D III 37), 2) rozetă (cf. D IV
41) înscrisă în cerc; g. Badon; h. MJIAZ, 120/89; i. Matei 1997, 397, pi. Ll/2; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
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Planşa VI
28. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din cercuri (cf. D III 21); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 307n6;
i. Matei 1997, 391, pi. Xlln4; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
29. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: I)
rozetă (D IV IO), 2) cerc (?); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 267n6; i. Matei 1997, 391, pi.
XVIl/102; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
30. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
compus din două elemente: I) linie ondulată (D V 2), 2) cercuri (D III 52) plasate în
ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 61n9; i. Matei 1997, 390, pi. VIl/43; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
31. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
linie ondulată (DV 3); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 30ln5; i. Matei 1997, 390, pi. VIl/41; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
32. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. linie ondulată (DV I); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, xxxxn3; i. Matei
1997, 391, pi. XVIl/100; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa VII
33. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: I)
cerc (D III 9), 2) cerc (?); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 439/81; i. Matei 1997, 393, pi.
XXVIll/164; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
34. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente: I) cerc (cf. D III 14), 2) cerc (cf. D III I); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 262n5; i. Matei 1997, 391, pi. XV/89; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
35. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară f. şir orizontal format din cercuri (D III 25) care se întretaie; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 285n6; i. Matei 1997, 392, pi. XIX/113; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
36. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară f. incomplet, format din cercuri (cf. D III 12); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
299n6; i. Matei 1997, 392, pi. XIX/112; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
37. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, format din frunze stilizate (D VI 44); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280n8; i.
Matei 1997, 391, pi. XV/88; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa VIII
38. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două şiruri verticale care alternează: I) şir
format din cercuri (D III 49), 2) şir format din frunze stilizate (D VI 16) şi cercuri (D III 49);
g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 720n8; i. Matei 1997, 392, pi. XXll/137; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
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b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
f. incomplet, şir vertical format din cercuri (D III 49); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 720/78; i. Matei 1997, 392, pi. XXIIl/139; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
40. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, compus din două elemente: 1) cerc (?), 2) arc de cerc (?); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 305176; i. Matei 1997, 390, pi. DU50; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
41. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din rozete (D IV 27); g. Badon; h. MJIAZ, 275/97; i. Matei
1997, 397, pi. LIU9; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
42. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal format din cercuri (cf. D III 32) care se întretaie; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 299176; i. Matei 1997, 392, pi. XXIV/141; det. după Gudea, Filip 1997,
51-219.
Planşa IX
43. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. şir orizontal format din cercuri (cf. D III 32) care se întretaie; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 723/77; i. Matei 1997, 393, pl. XXVIIl/168; det. după Gudea, Filip 1997,
51-219.
44. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal format din cercuri (D III 35) care se întretaie; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, xxx/73; i. Matei 1997, 392, pi. XXIU136; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
45. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal format din cercuri (D III 30) care se întretaie; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 419/81; i. Matei 1997, 392, pi. XXIIU140; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
46. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) frunză
stilizată (D VI 14), 2) rozete plasate în şir vertical (D IV 37); g. Zalău-Panic; h. MilAZ,
282178; i. Matei 1997, 393, pi. XXIV/143; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
47. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, roşcată; f. compus din două
elemente: 1) linie ondulată (DV 1), 2) cercuri (D III 8) plasate în ondulaţiile liniei; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 52179; i. Matei 1997, 389, pi. U7; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa X
48. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din două elemente: l) linie ondulată (D V 7), 2) rozetă (D IV 38) plasată în
ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1049/82; i. Matei 1997, 391, pl.XIl/73; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
49. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: I) linie verticală (D I 1), 2)
cerc (?); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 3081/76; i. Matei 1997, 392, pl.XXI/126; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
50. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. incomplet, format din arce de cerc (?); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
723/77; i. Matei 1997, 393, pl.XXVIl/158; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
39. a.

strachină;

simplă intermediară;
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51. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie; f.
incomplet, şir orizontal compus din două elemente: 1) arce de cerc (cf. DII 18), 2) cercuri (cf.
D III 19) plasate la capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 714/77; i. Matei 1997, 390,
pi. IX/54; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
52. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente: l) şir vertical format din cercuri (cf. D III 7), 2) cerc
(D III 33); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 262/75; i. Matei 1997, 390, pl.VIl/42; det. după Gudea,
Filip 1997, 51-219.
Planşa XI
53. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. compus din două elemente care alternează: l) şir vertical din trei
rozete (D IV 12) şi 2) frunză stilizată (D VI 17); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1497/82; i. Matei
1997, 392, pl.XXV125; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
54. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 200 mm; d. fu1ă, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. compus din două elemente care alternează: 1) cerc ( cf. D III 27) şi 2)
rozete (D IV 12) plasate câte trei în şiruri verticale, respectiv câte una în cerc; g. Zalău-Panic;
h. MJIAZ, 305/76; i. Matei 1997, 393, pl.XXVIIl/166; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
55. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din două elemente care alternează: I) cercuri plasate câte două într-un şir vertical
(D III 48) şi 2) motiv cruciform (O VII 5); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 282/78; i. Matei 1997,
391, pl.XIV/83; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
56. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 160 mm; d. fină, roşcată; f. incomplet, compus
din două elemente: I) cerc (cf. D III 27), 2) cerc (D III 48); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
1136/80; i. Matei 1997, 389, pl.11/11; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
57. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. -; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: l) cerc(?) (cf. D III 38), 2) rozetă (D IV 29) înscrisă în
cerc; g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC, 11385; i. Ignat, Bulzan, 1997, 503, pi. V/4; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XII
d. Strachină cu buza alungită şi răsfrântă
58. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie săpunoasă; e. -; f.
compus din două elemente: 1) arce de cerc (D II 12), 2) rozete (cf. D IV 30) plasate la
capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 423/81; i. Matei 1997, 389, pi. IIl/18; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
59. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 200 mm; d. fmă, cenuşie; e. -; f. incomplet, şir
orizontal format din motive în forma literei "S" (DV 14); g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h.
MŢC, I 1362; i. Jgnat, Bulzan 1997, 503, pi. V/6; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
60. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
şir orizontal compus din două elemente: 1) linie ondulată ( cf. D V I), 2) rozete (cf. D IV 9)
plasate în ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 271197; i. Matei 1997, 397, pl. Ll/3;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
61. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. I 90 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal format din rozete (D IV I 5); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, XJOf.173; i. Matei 1997, 391, pi. XVIVlOl; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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62. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie închisă; e. cenuşie; f.
incomplet, şir orizontal format din linii (O VII 17); g. Berveni-Cetate; h.-; i. Nemeti, Gindele
1997, 647, pi. XVI; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XIII
63. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. incomplet format din arce de cerc (O II 15); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
270/76; i. Matei 1997, 393, pi. XXIX/169; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
64. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, compus din două elemente: 1) linie ondulată (O V 3), 2) cercuri (cf. D III 50)
plasate în ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/76; i. Matei 1997, 389, pi. VV35;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
65. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) arce de cerc (O II 12), 2)
rozete (cf. O IV 33) plasate la capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 419/81; i. Matei
1997, 392, pi. XIX/114; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
66. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie; f.
incomplet, compus din două elemente: 1) arce de cerc (O II 12), 2) cercuri (O II 60) plasate la
capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 434/81; i. Matei 1997, 392, pi. XIX/115; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
67. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie săpunoasă; f.
incomplet, şir vertical format din câte trei rozete (D IV 11); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
491/84; i. Matei 1997, 389, pl. IIV21; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XIV
68. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, roşcată; f. incomplet, şir
orizontal format din lunule (O II 8); g. Zalău-Panic; h. MllAZ, 294/78; i. Matei 1997, 389,
pi. IVlO; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
69. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din frunze stilizate (O VI 7); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
305176; i. Matei 1997, 391, pl. XIIV77; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
e. Strachină cu buza răs.frântă şi canelată la interior
70. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) rozetă (O IV 47), 2) arc de
cerc (?) (cf. O II 22); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, inv. nr. 300/76; i. Matei 1997, 392, pi.
XXV122; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
71. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. şir orizontal format din motive în forma literei "S" (O V 24); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
265176; i. Matei 1997, 390, pi. XIV70; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
72. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, fonnat din arce de cerc (cf. O II 16); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 294/78; i. Matei
1997, 390, pi. XII/71; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XV
73. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din două elemente: 1) linie ondulată (cf. O V 2), 2) cercuri (cf. O III 9) plasate în
ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 307/76; i. Matei 1997, 390, pi. XIl/69; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
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74. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, roşie; e. -; f. şir orizontal
format din lunule (DII 2); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 282178; i. Matei 1997, 388, pi. 1/2; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
75. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din două elemente: I} linie ondulată (D V 4), 2) cercuri (D III 6) plasate în
ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 273/75; i. Matei 1997, 389, pi. Vl/38; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
76. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. linii frânte (DI 19); g. Zalău-Panic; h. MilAZ, 714177; i. Matei 1997,
392, pi. XX/121; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XVI
f Strachină cu buza răsfrântă şi alveolată la interior
77. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet format din cercuri(?) (cf. D III 23); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 6174; i. Matei 1997,
390, pi. DC/51; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
78. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 21 O mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal format din cercuri (D III 24); g. Zalău-Panic;
h. MJIAZ, 409/97; i. Matei 1997, 398, pi. LIV/2; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
79. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 190 mm; d. fină, roşie; e. -; f. incomplet,
format din arce de cerc (cf. DII 24); g. Bocşa; h. MJIAZ inv. Nr. 407/97; i. Matei 1997, 388,
pi. 114; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
80. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, format din arce de cerc (cf. D II 18); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/76; i. Matei
1997, 390, pi. VIIl/47; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
81. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: I) arce de cerc (D II 24), 2)
cercuri (cf. D III 11) plasate la capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 294178; i. Matei
1997, 392, pi. XXIII/135; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XVII
82. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente care alternează: I) şir vertical
format din două cercuri (D III 23) şi 2) linie verticală dublă (D I 9); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 265175; i. Matei 1997, 392, pi. XXIl/134; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
83. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. linii oblice spre stânga (DI 11); g. Zalău-Panic; h. MilAZ, 276176; i. Matei 1997, 390, pi.
XII/68; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
84. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: I) arc de cerc (cf. DII 22), 2)
cerc (cf. D III 10); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 727177; i. Matei 1997, 392, pi. XIX/116; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
85. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal format din cercuri (D III 64); g. Zalău-Panic;
h. MJIAZ, 6/74; i. Matei 1997, 393, pi. XXIV/145; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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b. fragment de buză şi corp; c. 230 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
f. incomplet, format din linii ondulate oblice (D V 29); g. Badon; h.
MJIAZ, 276/97; i. Matei 1997, 397, pi. Lil/13 det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XVIII
87. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, format din arce de cerc (cf. DII 12); g. Bocşa; h. MJIAZ,
405/97; i. Matei 1997, 398, pi. LIV/3 det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
1.1.2. Strachină cu corp şi buză rotunjită - S.4
88. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din motive în forma literei "S" (D V 26); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 1474/82; i. Matei 1997, 391, pi. XV/86; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
89. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
incomplet, şir orizontal format din arce de cerc (DII 21); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 713/77; i.
Matei 1997, 390, pi. VIIl/48; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XIX
1.2. Strachină de mărime mare - S.5
a. Strachină cu buza răsfrântă
90. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 240 mm; d. frnă, cenuşie; e. cenuşie închisă; f.
compus din două elemente: 1) linie ondulată dublă (DV 8), 2) rozete (cf. D IV 42) plasate în
ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 23/81; i. Matei 1997, 390 pl. VIl/39; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
91. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 240 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. compus din două elemente care alternează: 1) şir vertical format din
câte două cercuri (D III 52), 2) lunule cu deschidere spre dreapta (cf. DII 5); g. Zalău-Panic;
h. MJIAZ, 310/76; i. Matei 1997, 393 pl. XXIV/146; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
92. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 280 mm; d. frnă, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. linii oblice spre stânga (DI 12); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 439/81; i.
Matei 1997, 392 pi. XXVIII/163; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XX
93. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 260 mm; d. frnă, roşcată; f. şir orizontal format
din lunule (DII 7); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 291/76; i. Matei 1997, 389 pi. IIl/17; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
c. Strachină cu buza îngroşată şi canelată la interior
94. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 240 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente: 1) cercuri (cf. D III
40), 2) rozete (cf. D IV 33) grupate câte patru în interiorul cercurilor; g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 720177; i. Matei 1997, 392 pi. XX/118; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
95. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 280 mm; d. frnă, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente: 1) cercuri (cf. D III 40), 2) rozete (cf. D
IV 33) grupate câte patru în interiorul cercurilor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 439/81; i. Matei
1997, 392, pi. Vl/37; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXI
96. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 280 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, format din cercuri (cf. D III 41); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
273/77; i. Matei 1997, 392, pi. XX/119; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
86. a.

strachină;

simplă intermediară;
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b. fragment de buză şi corp; c. 240 mm; e. cenuşie deschisă simplă
f. şir orizontal format din linii frânte (D I 19); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
304178; i. Matei 1997, 393, pi. XXVIIl/165; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
c. Strachină cu buza alveolată la interior
98. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 240 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. compus din două elemente : 1) şir orizontal format din arce de cerc (D
II 27), 2) şir orizontal din bastonaşe (DI 14) plasate în deschiderea arcelor; g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 1144/80; i. Matei 1997, 392, pi. XXV/1147; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXII
99. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 260 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) şir orizontal format din arce
de cerc (?) (cf. D II 24), 2) rozete (D IV 47) plasate la capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 6174; i. Matei 1997, 392, pi. XXI/123; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
100. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 280 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) şir orizontal format din
rozete (D IV 19), 2) şir orizontal format din cercuri (D III 15) plasat sub şirul de rozete; g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, XY.Y.173; i. Matei 1997, 392, pi. XXU124; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
1.4. Strachină cu pereţi drepţi
1.4.1. Strachină de mărime mică- S.6
101. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 100 mm; d. fină, cenuşie; e. -; f. şir orizontal
format din romburi (D I 24); g. Suplacu de Barcău-Corău; h. MŢC, 9208; i. Ignat, Bulzan
1997, 392, pi. X/8; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
1.4.2. Strachină de mărime mijlocie- S.7
I 02. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. compus din două elemente: 1) şir orizontal format din motive în forma literei "S" (D V 25),
2) cercuri (D III 47) plasate la capetele "S"-urilor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 299176; i. Matei
1997, 390, pi. VIIl/47; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXIII
103. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. compus din trei elemente: 1) cerc mare (cf. D III 37), 2) cerc adâncit (D III 48) plasat în
cercul mare, 3) şir vertical format din câte trei rozete (cf. D IV 42); g. Badon; h. MJIAZ,
279179; i. Matei 1997, 397, pi. LU5; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
104. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din trei elemente: 1) cerc mare (D III 68), 2) cerc
adâncit (D III 48), 3) rozetă (D IV 25); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 270176; i. Matei 1997, 393,
pi. XXIV/142; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
105. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. compus din patru elemente, plasate în două registre: A. registrul
superior constă din: 1) şir orizontal format din arce de cerc (DII 14), 2) frunze stilizate plasate
la capetele arcelor (D VI 27); B. registrul inferior constă dintr-un şir orizontal format din : 3)
romburi (D I 25), 4) cercuri (D III 54) plasate la colţurile superioare şi inferioare, respectiv în
centrul romburilor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 728177; i. Matei 1997, 392, pi. XX/117; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXIV
97. a.

strachină;
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2. STRACHINĂ CU GULER
2.1. Strachină cu guler vertical
2.1.1. Strachină de mărime mică- S.8
106. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 11 O mm; d. fină, cenuşie; e. -; f. incomplet,
compus din două elemente care alternează: I) rozete (D IV 54), 2) şir vertical fonnat din
cercuri (D III 45); g. Suplacu de Barcău-Lapiş; h. MŢC, 11469; i. Ignat, Bulzan 1997, 504, pi.
V/5; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
107. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intennediară; f. incomplet, şiruri verticale fonnate din câte trei cercuri (D III 50); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 717/77; i. Matei 1997, 392, pi. XXIl/131; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
I 08. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. I 00 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) linie ondulată orizontală (DV 6), 2) cercuri (D III
48) plasate în ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1495/82; i. Matei 1997, 390, pi.
IX/55; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
109. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fină, roşcată; e. -; f. şir orizontal
format din rozete (D IV 55); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 307/76; i. Matei 1997, 389, pi. 115;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
2.1.2. Strachină de mărime mijlocie - S.9
110. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie; f.
compus din două elemente: I) arc de cerc (cf. D II 277), 2) cerc (D III 50) plasat în
deschiderea arcului; g. Badon; h. MJIAZ, 78/79; i. Matei 1997, 39, pi. Ll/6; det. după Gudea,
Filip 1997, 51-219.
111. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metalizată; f. incomplet, şir orizontal fonnat din rozete (D IV 60): g. Suplacu de Barcău-Lapiş
I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 503, pi. IIl/2; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
112. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. I 80 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal fonnat din câte două linii paralele (D I VI); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 294/78; i. Matei 1997, 39, pi. X/59; det. după Gudea, Filip 1997, 51-2 I 9.
Planşa XXV
113. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, roşcată; e. -; f. şir orizontal
format din rozete (D IV 56); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 282/78; i. Matei 1997, 389, pi. 116;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
114. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, compus din două elemente care alternează: 1) cerc (D III 10), 2) cerc (cf. D III
33); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/78; i. Matei 1997, 389, pi. V/32; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
115. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intennediară; f. incomplet compus din două elemente: 1) rozete (O IV 40), 2) arce de
cerc (cf. DII 27); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 723/77; i. Matei 1997, 393, pi. XXVll/157; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
I 16. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal compus din două elemente care alternează : 1) frunză
stilizată (D VI 32), 2) şir vertical fonnat din trei cercuri (D III 50); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
720/78; i. Matei 1997, 391, pi. XVIl/98; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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117. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din două elemente: I) linie ondulată orizontală (O V 2), 2) cercuri (O III 6) plasate
în ondulaţiile liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 720/78; i. Matei 1997, 390, pl. XI/65; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXVI
118. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. compus din două elemente: 1) linie ondulată orizontală (O V 5), 2)
rozete (O IV 31 ), plasate în ondula~ile superioare ale liniei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
276/76; i. Matei 1997, 393, pi. XXVI/156; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
119. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 160 mm; d. fină, roşcată; e. -; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: 1) cerc mare (cf. O III 27), 2) cerc mic (O III 48) înscris
în cercul mare; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, XJ0</73; i. Matei 1997, 389, pl. II/12; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
120. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, cerc(?) (cf. O III 23); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 720177; i. Matei 1997, 389, pi.
VI/34; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
121. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f incomplet, cerc (O III 48); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 419/81; i. Matei 1997, 390, pi. X/60;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
122. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) linii oblice spre dreapta (cf. O I 11), 2) cercuri (D
III 48) plasate în partea superioară a liniilor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 301/76; i. Matei 1997,
389, pl. V/31; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
123. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metalizată; f incomplet, şir orizontal format din motive în forma literei "C" întors (O VII 11 );
g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 503, pl. IIl/3; det. după Gudea,
Filip 1997, 51-219.
Planşa XXVII
124. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 190 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din patru elemente care alternează: 1) cerc adâncit
(cf. D III 49), 2) motiv în forma literei "S" întors (DV 21), 3) cerc mare (cf. D III 33), 4) cerc
mic adâncit (cf. O III 45) înscris în cercul mare; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 267176; i. Matei
1997, 391, pi. XVl/97; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.

2.1.3. Strachină de mărime mare, cu buza
a. Strachină cu buza simplă

lată-

S.10

b. fragment de buz.ă şi corp; c. 290 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
f. incomplet, cercuri(?) (cf O III 15); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, XJ0</73;
i. Matei 1997, 392, pi. XX/120; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
b. Strachină cu buza canelată
126. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 320 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, şir orizontal format din cercuri(?) (cf. D III 39); g. Badon; h. MJIAZ, 281/97; i.
Matei 1997, 397, pi. Ll/4; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
,
Planşa XXVIII
127. a. strachină; b. fragment de buz.ă şi corp; c. 240 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din trei elemente: 1) şir vertical format din cercuri
125. a.

strachină;

simplă intermediară;
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adâncite (D III 43), 2) cerc mare (cf. D III 41), 3) motiv în formă de tanga (D VII 7), înscris în
cercul mare; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/78; i. Matei 1997, 393, pi. XXV/148; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
128. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 260 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, cerc(?) (cf. D III 42); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 292/76; i. Matei 1997, 393, pi.
XXIX/170; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXIX
129. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 300 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din patru elemente: 1) cerc mare (D III 41), 2) cerc mijlociu (D III34)
înscris în cercul mare, 3) motiv cruciform (D VII 3) înscris în cele două cercuri, 4) şir vertical
format din cercuri (D III 45); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/78; i. Matei 1997, 393, pi.
XXIX/173; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
130. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 260 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente care alternează: 1) două linii verticale (D I 3), 2) şir
vertical, din trei rozete (D IV 50); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 261/76; i. Matei 1997, 391, pl.
XIV/84; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXX
131. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 280 mm; d. fină, cenuşie săpunoasă; e. -; f.
incomplet, compus din două elemente care alternează: 1) cerc mare(?) (cf. D III 37), 2) cerc
mic (D III 44); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, XY.X/73; i. Matei 1997, 393, pi. XXIX/172; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
132. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 250 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metalizată; f. compus din patru elemente: I) arce de cerc (D II 24), 2) frunze stilizate (D VI
11) plasate la capetele arcelor, 3) şir vertical format din două romburi (D I 30) alternând cu
frunzele, 4) cercuri (D III 48) plasate deasupra frunzelor şi în colţurile laterale ale romburilor;
g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, la B l; i. Matei 1997, 394, pi. XXX/175; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
Planşa XXXI
133. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din cercuri (cf. D III 40); g. Badon; h. MJIAZ, 80/89; i.
Matei 1997, 39, pi. Lll/10; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
134. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 270 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, cerc(?) (cf. D III 41); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 276/76; i. Matei 1997, 393, pi.
XXIX/171; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
2.2. StrachinA cu guler oblic
2.2.1. StrachinA de mArime micA - S.11
a. Strachină cu diametrul gurii cuprins între 100-120 mm
135. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 100 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente care alternează: l) şir vertical
format din două cercuri (D III 44), 2) frunză stilizată (D VI 13); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
1497/82; i. Matei 1997, 391, pi. XVll/104; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
136. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şiruri verticale compuse din câte două frunze stilizate: l) (D VI 20), 2) (D VI
19); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 294/78; i. Matei 1997, 390, pi. X/56; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
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b. fragment de buză şi corp; c. 100 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
f. incomplet, compus din două elemente: 1) cerc (D III 16), 2) linie
ondulată(?) (cf. DV 2); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 268/75; i. Matei 1997, 391, pl. XVI/93;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXII
138. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. compus din două elemente care alternează: 1) frunză stilizată (D VI 9), 2) şir vertical format
din trei cercuri (D III 48); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 301/76; i. Matei 1997, 389, pl. IV/24;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
139. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. şir orizontal format din cercuri care se întretaie (cf. D III 38); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
6174; i. Matei 1997, 389, pi. IV/23; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
b. Strachină cu diametru/ gurii de 140 mm.
140. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie săpunoasă; e. -; f.
şir orizontal format din cercuri (D III 2); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1479/82; i. Matei 1997,
389, pi. IIl/20; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
141. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) rozetă (D IV 28), 2) linie ondulată (?) (cf. D V
1); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 728/77; i. Matei 1997, 390, pi. X/57; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
142. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) lunule (cf. D li 4), 2)
cercuri (cf. D III 48); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 717/77; i. Matei 1997, 390, pl. X/58; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXIII
143. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie săpunoasă; e. -; f.
şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) ramuri (cf. D VI 26), 2) rozetă (D
IV 51); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, xxx173; i. Matei 1997, 389, pi. IV/22; det. după Gudea,
Filip 1997, 51-219.
144. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) cerc mare (cf. D III
23), 2) cerc mic (cf. D III 5); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 435/81; i. Matei 1997, 389, pl.
IV/26; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
145. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, şir vertical format din rozete (D IV 39); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, xxxl73; i. Matei 1997, 391, pi. XVl/94; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
146. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 140 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din frunze (D VI 12); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 22/81; i.
Matei 1997, 391, pi. Xll/78; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
2.2.2. Strachină de mărime mijlocie - S. 12
147. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. şir orizontal format din rozete (D IV 23); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 23/81; i. Matei 1997,
391, pi. XIIl/75; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
148. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă,
f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) motiv trilobat (D VII
137. a.
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12), 2) frunză (D VI 18); g. Zalău-Panic; h. MTIAZ, 1048/80; i. Matei 1997, 391, pl. XV67;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXIV
149. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal format din motiv în forma literei "S" întors (DV 19); g.
Zalău-Panic; h. MnAZ, xxx/73; i. Matei 1997, 392, pi. XIX/li I; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
150. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal format din motive în forma literei "S" întors (D V 19); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1479/82; i. Matei 1997, 392, pi. XVIIl/108; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
151. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 21 O mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal compus din trei elemente: 1) cerc (D III 29), 2) rozetă (D
IV 43), 3) şir vertical format din rozete (D IV I) care alternează cu cercurile; g. Zalău-Panic;
h. MTIAZ, 262173; i. Matei 1997, 392, pl. XVIIVl 10; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
152. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal compus din trei elemente: I) cerc mare (cf. D III 29), 2)
rozetă (cf. D IV 43), 3) şir vertical format din câte trei cercuri mici (D III 44) care alternează
cu cercurile mari; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 273/77; i. Matei 1997, 392, pl. XVIIV109; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
153. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. şir orizontal compus din trei elemente: 1) cerc mare (cf. D III 29), 2)
rozetă (cf. D IV 42) înscrisă în cerc, 3) şir vertical din câte trei cercuri mici (D III 44) care
alternează cu cercurile mari; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 722/76; i. Matei 1997, 391, pi.
XVIII/106; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXV
154. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. şir orizontal compus din trei elemente: I) cerc mare (cf. D III 29), 2) cerc mic (cf. D III 49)
înscris în cercul mare, 3) şir vertical din câte două cercuri (D III 54) care alternează cu
cercurile mari; g. Zalău-Panic; h. MnAZ, 256176; i. Matei 1997, 389, pi. VV36; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
155. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. -; f şir orizontal
format din rozete (cf. D IV 22); g. Suplacu de Barcău-Lapiş II; h. MŢC; i. Jgnat, Bulzan 1997,
504, pi. X/2; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
156. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 120 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară, f. şir orizontal compus din două elemente care alternează: I) frunză
stilizată (D VI 34), 2) şir vertical format din câte trei cercuri (D III 48); g. Zalău-Panic; h.
MTIAZ, 423/81; i. Matei 1997, 393, pi. XXVIl/160; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
157. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fmă, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intermediară; f. şir orizontal compus din două elemente: 1) cerc mare (D III 27), 2)
motiv în forma literei "S" (D V 28) plasat în cerc, respectiv în şir vertical format din câte
două motive, care alternează cu cercurile mari; g. Zalău-Panic; h. MTIAZ, 310/76; i. Matei
1997, 39, pi. XXVIl/159; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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XXXVI
b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, format din frunză stilizată (D VI 29); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 300/76; i. Matei 1997, 392, pl. XVIIl/107; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
159. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, format din frunze stilizate (D VI 33); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 262/75; i. Matei
1997, 391, pl. XIII/76; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
160. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, compus din două elemente care alternează: 1) şir vertical format din rozete (D
IV 3), 2) cerc (cf. D III 35); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 723/77; i. Matei 1997, 389, pl. IV/25;
det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
161. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) motiv triunghiular (DI 28),
2) cerc (D III 49) plasat în interiorul primului element; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 424/81; i.
Matei 1997, 391, pi. XVl/96; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
162. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din trei elemente: 1) arc de cerc (cf. D II 14), 2)
rozete (D IV 5) plasate în şiruri verticale la capetele unite ale arcelor, 3) motiv în forma literei
"S" (DV 23) plasat în deschiderea arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 723/77; i. Matei 1997,
391, pi. XVIIl/105; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXVII
163. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) arc de cerc (cf. D II 22), 2) motiv în forma literei
"S" (DV 10) plasat în deschiderea arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 21/81; i. Matei 1997,
391, pl. XV/91; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
164. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din patru elemente: 1) cerc mare (D III 38), 2) cerc mijlociu (D III 19) înscris în
cercul mare, 3) rozetă mică (D IV 4) înscrisă în cercuri, 4) cercuri mici (D III 11); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 706/77; i. Matei 1997, 390, pi. Xl/64; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
165. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, format din cercuri concentrice: l) cerc mic (cf. D III 33), 2) cerc mare (cf. D III
38); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 300/76; i. Matei 1997, 389, pi. V/30; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
166. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 170 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal format din linii ondululate (cf. DV 2) duble; g. Badon; h. MJIAZ,
281/97; i. Matei 1997, 397, pi. Lil/8; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXVIII
167. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din trei elemente: 1) cerc mare (cf. D III 38), 2)
cerc mic (cf. D III 14) înscris în cercul mare, 3) cerc dublu (D III 60); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, XJ0</73; i. Matei 1997, 391, pi. XVl/92; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
168. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) linie în zig-zag (DI 23), 2) cercuri (cf. D III 48)
plasate în unghiurile superioare şi în romburile formate de linii; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
XJ0</73; i. Matei 1997, 390, pi. X/61; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
158. a.
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b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
f. incomplet, compus din două elemente: 1) rozetă (D IV 36), 2) cerc (?)
(cf. D III 30); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 719/77; i. Matei 1997, 393, pi. XXVl/155; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
170. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 170 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) rozetă (cf. D IV 33), 2) linie ondulată (DV 4); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/76; i. Matei 1997, 389, pl. V/28; det. după Gudea, Filip 1997,
51-219.
171. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 170 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, şir orizontal format din motive trilobate (D VII I); g. Bocşa; h. MJIAZ, 409/97;
i. Matei 1997, 398, pl. LIV/I; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XXXIX
172. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, compus din două elemente care alternează: 1) motiv în forma literei "S" (D V
21 ), 2) şir vertical format din trei (?) cercuri (D III 48); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, I 049/80; i.
Matei 1997, 389, pi. JV/27; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
173. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, roşie; e. -; f. incomplet,
format din arce de cerc(?) (cf. DII 25); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 6/74; i. Matei 1997, 388,
pi. I/I; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
174. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; e. cenuşie f. incomplet, şir orizontal
format din motive în forma literei "S" (DV 16); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1048/80; i. Matei
1997, 392, pi. XXIl/130; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
175. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 220 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intermediară; f. incomplet, compus din două şiruri orizontale formate din: 1) cercuri
(D III 52), 2) bastonaşe oblice (DI 15); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 6/74; i. Matei 1997, 393,
pi. XXIV/144; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
176. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, compus din trei elemente: I) cerc mare (cf. D III 41), 2) cerc mijlociu (D III 40)
înscris în cercul mare, 3) cerc adâncit (D III 48) înscris în celelalte două cercuri; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 297/78; i. Matei 1997, 390, pi. Xl/63; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XL
177. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, format din arce de cerc (?) (cf. D II 22); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 301/76; i.
Matei 1997, 390, pi. X/62; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
178. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 190 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, compus din două elemente: 1) cerc mare (cf. D lII 27), 2) cerc mic (D III 2)
plasat câte unul în cercul mare şi câte trei în şir vertical, alternând cu cercurile mari; g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 718/77; i. Matei 1997, 390, pi. IX/53; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
179. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. compus din două elemente: 1) arce de cerc (D II 29) plasate câte două, 2) rozete (cf. D II
22) plasate la capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 300/76; i. Matei 1997, 389, pl.
V/29; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
180. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. compus din două şiruri orizontale formate din: I) palmete (D VI 6), 2) rozete (D IV 14); g.
169. a.
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h. MnAZ, 265/75; i. Matei 1997, 391, pi. XV/90; det.

după
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Gudea, Filip 1997,

51-219.
Planşa

XLI
b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă
simplă intennediară; f. incomplet, compus din două elemente: 1) cerc (D III 42), 2) frunză (D
VI 3) înscrisă în cerc; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 262/75; i. Matei 1997, 391, pi. XVl/95; det.
după Gudea, Filip 1997, 51-219.
182. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 160 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metalizată; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) rozetă (D
IV 67), 2) frunză (D VI 39); g. Zalău-Panic; h. MnAZ, la Bl; i. Matei 1997, 393, pi.
XXVl/151; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
183. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. -; f. şir orizontal
fonnat din linii frânte (DI 210); g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997,
503, pi. IIl/5; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
I 84. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metalizată; f. incomplet, linie în zig-zag (DI 22); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, la BI; i. Matei
1997, 393, pi. XXVl/153; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
I 85. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 190 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metalizată; f. incomplet, şir orizontal fonnat din arce de cerc (D II 25) care se întretaie; g.
Zalău-Panic; h. MnAZ, la BI; i. Matei 1997, 393, pi. XXVl/152; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
Planşa XLII
186. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă;
f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) motiv în fonna literei
"S" (D V 22), 2) şir vertical fonnat din rozete (D IV 35); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 300/76; i.
Matei 1997, 389, pi. V/33; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
187. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 200 mm; d. fină, cenuşie; e. -; f. incomplet,
şir orizontal fonnat din linii oblice (D I 10); g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. ignat,
Bulzan 1997, 503, pi. 111/4; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
181. a.

2.2.3.

strachină;

Strachină

de mărime mare - S.13

188. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 240 mm; d. fină, roşcată; e. -; f. incomplet,
compus din două şiruri orizontale fonnate din: 1) cercuri (D III 58), 2) bastonaşe (DI 16); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, xxx/73; i. Matei 1997, 389, pi. IIl/16; det. după Gudea, Filip 1997,
51-219.
Planşa XLIII
189. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 260 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă;
f. incomplet, şir orizontal fonnat din arce de cerc(?) (cf. DII 24); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
420/81; i. Matei 1997, 391, pi. XIIl/80; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
190. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 270 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă
simplă intennediară; f. compus din două elemente care alternează: 1) frunză trilobată (D VI
4), 2) frunză (D VI 5); g. Badon; h. MJIAZ, 353/97; i. Matei 1997, 397, pi. Lill/14; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
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Planşa XLIV
191. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 280 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie; f.
incomplet, compus din două şiruri orizontale fonnate din: 1) motiv în forma literei "S" (D V
16), 2) arc de cerc (cf. D II 26); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 254/76; i. Matei 1997, 393, pi.
XXV/149; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
192. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; c. 360 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
metaliz.ată; f. compus din patru elemente: 1) lunulă (DII 6), 2) cercuri (D III 52) grupate câte
trei la capetele lunulelor, 3) motiv în forma literei "S" (D V 30) plasat în deschiderea lunulei,
4) frunză (D VI 45) plasată în deschiderea lunulei; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 425/81; i. Matei
1997, 393, pi. XXV/150; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
Planşa XLV
B. EXCEPŢII - FORME DE VASE CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN TIPOLOGIA
ANTERIOARĂ
193. a. strachină (?); b. fragment de buză şi gât; c. 140 mm; d. fină, cărămizie; e. roşiatic
brună; f. incomplet, şir orizontal fonnat din ove (D VII 10); g. Ghenei-Lutărie; h. -; i. Nemeti,
Gindele 1997, 39, pi. Xl/2.
194. a. strachină (?); b. fragment de buză şi corp; c. 180 mm; d. fină, cenuşie; e. cenuşie
închisă; f. incomplet, compus din două şiruri orizontale formate din cercuri (cf. D III 19); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 256/75; i. Matei 1997, 390, pi. IX/52.
Planşa XLVI
C FRAGMENTE DE VASE CU FORME NEÎNTREG/BILE
195. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, roşie; e. -; f. incomplet, compus din
două elemente: 1) linii oblice ( cf. D I 11 ), 2) arce de cerc (?) (cf. D II 15); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 423/81; i. Matei 1997, 388, pi. 1/3; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
196. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, roşcată; e. -; f. incomplet, şir orizontal
format din cercuri perlate (D III 23); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 720/77; i. Matei 1997, 399,
pi. 11/9; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
197. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, roşcată; e. -; f. incomplet, compus din
două elemente: 1) arce de cerc (cf. D II 27), 2) frunză (D VI 41) plasată în deschiderea
arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 22/81; i. Matei 1997, 389, pi. 11/13; det. după Gudea, Filip
1997, 51-219.
198. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă; f.
incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: 1) motiv în fonna literei
"S" (DV 9), 2) frunză (D VI IO); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 267178; i. Matei 1997, 390, pi.
XIl/72; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
199. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă; f.
incomplet, şir orizontal fonnat din frunze (D VI 25); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 21/81; i.
Matei 1997, 391, pi. XIII/79; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
200. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă; f.
incomplet, şir orizontal format din frunze (D VI 38); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 869/94; i.
Matei 1997, 391, pi. XIV/85; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
20 l. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă; f.
incomplet, şir orizontal compus din două elemente care alternează: l) linii verticale (D 1 7), 2)
şir vertical format din cercuri (D III 15); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 713/77; i. Matei 1997,
391, pi. XV/87; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
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b. :fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă simplă
f. incomplet, şir orizontal fonnat din arce de cerc (?) (cf. D II 21 ); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 439/81; i. Matei 1997, 392, pi. XXl/127; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
203. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă simplă
intennediară; f. incomplet, şir orizontal format din arce de cerc (cf. DII 27); g. Zalău-Panic;
h. MJIAZ, 21/81; i. Matei 1997, 393, pi. XXVl/154; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
204. a. strachină; b. fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie metalizată; f.
incomplet, şir orizontal format din frunze (D VI 24); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 21181; i.
Matei 1997, 39, pi. XXX/176; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
205. a. strachină; b. :fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie deschisă; f.
incomplet, fonnat din cercuri cu buline (D III 69); g. Badon; h. MJIAZ, 80/89; i. Matei 1997,
397, pi LIUl I; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
206. a. strachină; b. :fragment de buză şi corp; d. fină, cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet,
şir vertical fonnat din rozete (D IV 9); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 342/97; i. Matei 1997, 397,
pi. Lll/7; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
D. FRAGMENTE DE VASE CU FORME NEDETERMINABILE
207. b. :fragment corp; d. fină roşie; e -; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente:
1) cercuri (D III 52), 2) linii (cf. DI 12); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 6/74; i. Matei 1997, 394,
pi. :XXXl/177.
208. b. :fragment corp; d. fină roşie; e -; f. incomplet, format din cercuri (?) (cf. D III 36); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/78; i. Matei 1997, 394, pi. XXXl/178.
209. b. :fragment corp; d. fină roşie; e -; f. incomplet, şir orizontal compus din două elemente:
I) arce de cerc (cf. DII 22), 2) frunze (D VI 43) plasate la capetele arcelor; g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 725177; i. Matei 1997, 394, pl. XXXl/179.
21 O. b. fragment corp; d. fină roşie; e -; f. incomplet, şir orizontal compus din trei elemente:
I) cerc adâncit (D III 52), 2) motiv în forma literei "S" întors (DV 17), 3) cerc (D III 63); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, xxx/73; i. Matei 1997, 394, pi. :XXXl/180.
211. b. fragment corp; d. fină, roşcată; e -; f. incomplet, format din rozete (D IV 2); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 276176; i. Matei 1997, 394, pi. XXXl/181.
212. b. fragment corp; d. fină, cenuşie săpunoasă; e -; f. incomplet, şir vertical format din
rozete (D IV 20); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 486/84; i. Matei 1997, 394, pl. XXXIl/184.
213. b. fragment corp; d. fină, roşcată; e -; f. incomplet, şir orizontal format din cercuri(?) (cf.
D III 21); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 483/84; i. Matei 1997, 394, pl. XXXl/182.
Planşa XLVII
214. b. :fragment corp; d. fină roşcată; e -; f. incomplet, şir orizontal compus din trei elemente:
1) frunze (D VI 37), 2) linii duble verticale (D I 5), 3) lunule (D II 3); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 267176; i. Matei 1997, 394, pi. :XXXl/183.
215. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie; incomplet, şir orizontal compus din două
elemente: 1) arce de cerc (DII 11), 2) cercuri (D III 4) plasate deasupra şi sub capetele unite
ale arcelor de cerc; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1136/80; i. Matei 1997, 394, pl. XXXIl/185.
216. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, şir orizontal fonnat din
motive în forma literei "S" (DV 20); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 714/77; i. Matei 1997, 394,
pl. XXXIl/186.
202. a.

strachină;
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217. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, format din arce de cerc
(cf DII 22); g. Zalău-Panic; h. MilAZ, 6/74; i. Matei 1997, 394, pi. XXXll/191.
218. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, format din două
elemente: l) cerc (D III 52), 2) linie frântă (cf. DI 20); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 716/77; i.
Matei 1997, 394, pi. XXXll/190.
219. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f incomplet, şir orizontal compus
din trei elemente care alternează: 1) motive în forma literei "S" (cf. D V 16), 2) rozete (D III
26), 3) motive în forma literei "S" (cf DV 22); g. Zalău-Panic; h. MnAZ, 268175; i. Matei
1997, 394, pi. XXXll/188.
220. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, şir orizontal format din
motive în forma literei "S" (cf D V 20); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1477/82; i. Matei 1997,
394, pi. :XXXll/189.
221. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, compus din două
elemente: I) şir orizontal din motive în forma literei "S" (cf. DV 20), 2) arce de cerc (cf DII
12); g. Zalău-Panic; h. MilAZ, XYJ</73; i. Matei 1997, 394, pi. XXXll/187.
222. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f incomplet, şir orizontal format din
frunze (D VI 22); g. Zalău-Panic; h. MnAZ, 310/76; i. Matei 1997, 394, pi. XXXll/192.
223. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, compus din două
elemente: l) lunulă (cf. DII 10), 2) linie dublă verticală (cf. DI 3); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
290/76; i. Matei 1997, 394, pi. :XXXll/193.
224. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal format
din cercuri (D III 20); g. Zalău-Panic; h. MnAZ, 256/76; i. Matei 1997, 394, pi. XXXIll/194.
225. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din două elemente: 1) motiv în forma literei "S" (D V 13 ), 2) arc de cerc (D II 31 ); g. Zalău
Panic; h. MnAZ, 256/75; i. Matei 1997, 394, pi. XXXIll/198.
226. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, format din motiv în
formă de triunghi (D I 29); g. Zalău-Panic; h. MilAZ, 728177; i. Matei 1997, 394, pi.
XXXlll/195.
227. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, compus din două
elemente: 1) motiv în forma literei "X" (D V 26), 2) cerc (D III 60); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 6/74; i. Matei 1997, 394, pi. XXXlll/196.
228. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, compus din două
elemente: 1) arc de cerc (cf. DII 24), 2) cerc (cf. D III 52); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 256/75;
i. Matei 1997, 394, pl. XXXlll/197.
229. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din două elemente care alternează: 1) şir vertical format din cercuri (D III 48), 2) rozete (cf. D
IV 58); g. Zalău-Panic; h. MilAZ, XYJ</73; i. Matei 1997, 394, pl. XXXIll/199.
230. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din trei elemente: I) arce de cerc (DI 31), 2) motive în forma literei "S" (cf. DV 13), 3)
cercuri (D III 50); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 280/78; i. Matei 1997, 394, pl. XXXlll/200.
231. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal format
din lunule (DII 4); g. Zalău-Panic; h. MnAZ, 305176; i. Matei 1997, 394, pl. XXXIV/202.
232. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f incomplet, şir orizontal compus
din două elemente care alternează: 1) rozetă mare (cf D IV 56), 2) rozetă mică (D IV 49); g.
Zalău-Panic; h. MnAZ, 265/75; i. Matei 1997, 394, pl. XXXIV/203.
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233. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet compus din două
elemente: 1) şir vertical din cercuri (D III 43), 2) cerc mare (cf. D III 39); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 423/81; i. Matei 1997, 394, pi. XXXIIV201.
Planşa XLVIII
234. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din trei elemente: 1) rozetă (D IV 13), 2) cerc mare (D III 40), 3) cerc mic (cf. D III 26); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 256175; i. Matei 1997, 394, pi. XXXIV/204.
235. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din trei elemente: 1) cerc mare (cf. D III 40), 2) cerc mic (cf. D III 26), 3) rozetă (cf. D IV 17);
g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 706177; i. Matei 1997, 394, pi. XXXIV/205.
236. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, format din motive în
forma literei "S" ( cf. D V 17); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 234176; i. Matei 1997, 394, pi.
XXXIV/206.
237. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet compus din două
elemente: 1) motiv cruciform (D VII 6), 2) rozete (cf. D IV 4); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
XY.X/73; i. Matei 1997, 395, pi. XXXV/214.
238. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, format din arc de cerc
(cf. DII 31); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 874/94; i. Matei 1997, 394, pi. XXXIV/208.
239. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din trei elemente: 1) frunză (D VI 2), 2) rozetă (D IV 44), 3) cerc (D III 42); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 310176; i. Matei 1997, 395, pi. XXXIV/209.
240. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, format din arce de
cerc (cf. D II 277) duble; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, XY.X/73; i. Matei 1997, 395, pi.
XXXIV/211.
241. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, şir orizontal compus
din două elemente: 1) frunză (D VI 42), 2) motiv în forma literei "S" (D V 12); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 262175; i. Matei 1997, 394, pi. :XXXIV/207.
242. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
vertical format din cercuri (D III 48); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 285178; i. Matei 1997, 395,
pi. XXXV/215.
243. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie; f. incomplet, şir orizontal compus din două
elemente care alternează: 1) şir vertical format din trei cercuri (D III 50), 2) frunză (D VI 8);
g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 6174; i. Matei 1997, 395, pi. XXXV/216.
244. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, format din palmete
(D VI!); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1474/82; i. Matei 1997, 395, pi. XXXV/213.
245. b. fragment corp; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir orizontal
format din lunule (D II 5); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 435/81; i. Matei 1997, 395, pi.
XXXV/217.
246. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal format din lunule (D II 5); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 435/81; i. Matei 1997, 395,
pi. :XXXV/218.
247. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal format din cercuri (D III 31 ); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 435/81; i. Matei 1997, 395,
pi. XXXV/219.
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248. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet,
format din rozete (D IV 21); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 274176; i. Matei 1997, 395, pi.
XXXV/220.
249. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: 1) arc de cerc ( cf. D II 19), 2) cerc (D III 48); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 1048/80; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVV222.
250. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal format din rozete (D IV 56); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 300/76; i. Matei 1997, 395,
pi. :XXXVV223.
251. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: I) cerc (cf. D III 57), 2) frunză (D VI 2); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 273/75; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVV224.
252. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: 1) rozetă (cf. D IV 17), 2) cerc (?); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, XXJ</73; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVV225.
253. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: l) cerc (D III 48), 2) arc de cerc (cf. D II 27); g. Zalău
Panic; h. MJIAZ, 55/79; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVV228.
Planşa XLIX
254. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: 1) rozetă (cf. D IV 8), 2) arc de cerc ( cf. D II 11 ); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 299/78; i. Matei 1997, 395, pi. XXXVV226.
255. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet,
compus din două elemente: 1) rozete (D IV 22), 2) brăduleţ (D I 27); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 299/76; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVV227.
256. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet,
format din cercuri (cf. D III 37) care se întretaie; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 434/81; i. Matei
1997, 395, pl. XXXVIV229.
257. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet,
compus din două elemente: l) frunză (D VI 10), 2) motiv în forma literei "S" (D V 9); g.
Zalău-Panic; h. MJIAZ, 268/75; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVIV230.
258. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet,
compus din două elemente: 1) cerc mare(?) (cf. D III 41), 2) cerc mic(?); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 54179; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVIV231.
259. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă simplă intermediară; f. incomplet,
compus din trei elemente: 1) cerc mic (?), 2) cerc mare (?), 3) frunză(?); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, 280/78; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVIV233.
260. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă simplă intermediară; f. incomplet,
compus din trei elemente: 1) cerc perlat (cf. D III 66), 2) linii frânte(?) (cf. DI 12), 3) cerc
adâncit (D III 44); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 424/81; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVIV234.
261. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă simplă intermediară; f. incomplet,
şir orizontal format din motiv în formă de cartuş (D VII 16); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ,
301/76; i. Matei 1997, 395, pl. XXXVIV235.
262. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intermediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente care alternează: 1) şir vertical format din rozete (D IV
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54), 2) şir vertical fonnat din cercuri (D III 48); g. Badon; h. MJIAZ, 271/97; i. Matei 1997,
397, pi. LIII/18.
263. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, şir orizontal fonnat din
linii oblice (cf. DI 12); g. Badon; h. MJIAZ, 289/97; i. Matei 1997, 397, pi. LIII/15.
264. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie; f. incomplet, compus din trei elemente: I)
cerc perlat (cf. D III 66), 2) linii frânte (?) (cf. D I 12), 3) cerc adâncit (D III 44); g. Zalău
Panic; h. MilAZ, 424/81; i. Matei 1997, 395, pi. XXXVII/234.
265. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intennediară; f. incomplet,
compus din două elemente: I) cerc (D III 3), 2) palmetă (D VI I); g. Badon; h. MJIAZ,
281/97; i. Matei 1997, 397, pi. LUI/I 7.
266. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, compus din rozete (?)
şi cercuri(?); g. Badon; h. MJIAZ, 342/97; i. Matei 1997, 397, pi. LIII/19.
267. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; incomplet, compus din trei
elemente: 1) cercuri adâncite (D III 48), 2) rozete (D IV 18), 3) arce de cerc (cf. DII 25); g.
Badon; h. MnAZ, 78/97; i. Matei 1997, 397, pi. LIII/16.
268. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă simplă intennediar; f. incomplet, şir
orizontal fonnat din linii oblice (D I 12); g. Zalău-Panic; h. MnAZ, 285/97; i. Matei 1997,
397, pi. LIII/20.
Planşa L
269. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie deschisă; f. incomplet, compus din două
elemente: 1) rozete (cf. D IV 58), 2) motive în fonna literei "S" (DV 27); g. Zalău-Panic; h.
MJIAZ, XYJ</73; i. Matei 1997, 395, pi. XXXV/212.
270. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă simplă intennediară; f. incomplet, şir
orizontal compus din două elemente: I) arce de cerc (cf. DII 14), 2) rozete (D IV 58) plasate
la întretăierea arcelor; g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 1049/82; i. Matei 1997, 395, pi.
XXXVI/221.
271. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, compus din trei
elemente: 1) arce de cerc (cf. D II 22) la întretăierea cărora se află 2) frunze (D VI 23) şi 3)
frunze perlate (D VI 31); g. Bocşa; h. MJIAZ, 405/97; i. Matei 1997, 398, pi. LIV/6.
272. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, fonnat din romburi (cf.
DI 25); g. Bocşa; h. MJIAZ, 407/97; i. Matei 1997, 398, pi. LIV/4.
273. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie închisă; f. incomplet, compus din două
elemente: 1) cerc mare (cf. D III 41), 2) cerc mic (cf. D III 52); g. Bocşa; h. MJIAZ, 407/97; i.
Matei 1997, 398, pi. LIV/5.
274. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din patru elemente: 1) rozetă
(D IV 61), 2) motiv în fonnă de cartuş (cf. D VI 34), 3) rozetă mică (D IV 57), 4) rozetă
perlată (D IV 62); g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 504, pi. V/I.
275. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: I) cerc
mic (cf. D III 13), 2) cerc mare (cf. D III 40); g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat,
Bulzan 1997, 504, pi. IV/6.
276. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, fonnat din rozetă (D IV 54); g.
Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 504, pi. VI/5.
277. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, format din frunză (D VI 40); g.
Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 504, pi. III/8.
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278. b. fragment corp; d. fmă cenuşie; e.-; f. incomplet, format din fiunze (D VI 30); g. Porţi
Sub cetate; h. MŢC, 7194; i. Ignat, Bulzan 1997, 502, pl. 11/12.
279. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din trei elemente: 1) motiv în
formă de cartuş (D VII 5), 2) rozetă (D IV 24), 3) bastonaşe oblice (DI 15); g. Suplacu de
Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 504, pi. VV2.
280. b. fragment corp; d. fmă cenuşie; e.-; f. incomplet, format din rozete (D IV 59); g.
Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 504, pl. IIV7.
Planşa LI
281. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: 1) motiv
în formă de cartuş (D VII 13), 2) cerc (D III 62); g. Suplacu de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i.
Ignat, Bulzan 1997, 503, pl. IIV9.
282. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, format din ove (D VII 9); g. Suplacu
de Barcău-Lapiş I; h. MŢC; i. Ignat, Bulzan 1997, 503, pl. IIVIO.
283. b. fragment corp; d. fmă cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: 1) romb
(cf. DI 25), 2) cerc (D III 47); g. Mişca; h. MŢC; i. Dumitraşcu 1997, 529-532, pi. I.
284. b. fragment corp; d. fmă cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: 1)
palmetă (cf. D VI 1), 2) frunză (cf. D VI 7); g. Mişca; h. MŢC; i. Dumitraşcu 1997, 529-532,
pi. I.
285. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: 1) arc de
cerc (cf. DII 29), 2) cerc (D III 50); g. Mişca; h. MŢC; i. Dumitraşcu 1997, 529-532, pl. I.
286. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: I) rozetă
(cf. D VI 20), 2) cerc (D III 49); g. Mişca; h. MŢC; i. Dumitraşcu 1997, 529-532, pi. I.
287. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e.-; f. incomplet, format din rozete (D IV 20); g.
Medieşu Aurit-Şuculeu; i. Dumitraşcu 1997, 529-532, pl. II.
288. b. fragment corp; d. fmă cenuşie; e.-; f. incomplet, compus din două elemente: 1) cerc (D
III 45), 2) romb(?); g. Mişca; h. MŢC; i. Dumitraşcu 1997, 529-532, pl.1.
289. b. fragment corp; d. cărămizie-brună; e. -; f. incomplet, format din arc de cerc (cf. DII
11); Ghilvaci-Lângă cimitir; h. Nemeti, Gindele 1997, 654, pi. XV4.
290. b. fragment corp; d. fmă, cărămizie; e. -, f. incomplet, format din lunule (D II 30); g. PirVărgănc; h. Nemeti, Gindele 1997, 657, pi. XV6.
291. b. fragment corp; d. fină cenuşie; e. cenuşie; f. incomplet, format din arce de cerc (cf. O
II 27); g. Zalău-Panic; h. MJIAZ, 264/76; i. Matei 1997, 395, pi. XXXIV/210.
Planşa LII
E. VASE DIN CUPTORUL DE ARS CERAMICA DE LA ZALĂU-VALEA MÂŢII
292. a. strachină simplă; b. fragment de buză şi corp; c. 170 mm; d. fină, rezistentă, cenuşie; e.
cenuşie închisă, lucioasă pe întreaga suprafaţă; f. şir orizontal compus din două elemente: 1)
arce de cerc (cf. D II 27), 2) cercuri (cf. D III 48) plasate la capetele arcelor, în deschiderea
acestora şi între ele; g. Zalău-Valea Mâţii; h. MJIAZ, C.C. 86011994; i. Matei 1997, 367-369
(377-379), pi. XLVIII; Matei, Stanciu 2000, 106, pi. 320/l; det. după Gudea, Filip 1997, 51219.
293. a. strachină simplă; b. fragment de buză şi corp; c. 250 mm; d. semifmă, apropiată de cea
fină; e. cenuşie, mată; f. incomplet, şir orizontal compus din trei elemente: 1) arce de cerc (cf.
DII 27), 2) cercuri mici (cf. D III 44) plasate în deschiderea arcelor; 3) cercuri mari (cf. D III
52) plasate la capetele unite ale arcelor; g. Zalău-Valea Mâţii; h. MJIAZ, C.C. 860/1994; i.
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Matei 1997, 367-369 (377-379), pl. XLVIII; Matei, Stanciu 2000, 106, pl. 320/10; det. după
Gudea, Filip 1997, 51-219.
294. a. strachină cu guler; b. fragment de buză şi corp; c. 190 mm; d. fină, rezistentă, cenuşie;
e. cenuşie închisă, mată; f. incomplet, şir orizontal format din arce de cerc (cf. D II 27); g.
Zalău-Valea Mâţii; h. MJIAZ, C.C. 860/1994; i. Matei 1997, 367-369 (377-379), pl. XLVIII;
Matei, Stanciu 2000, 106, pl. 320/9; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
295. b. fragment de buză şi corp, c. -; d. fină, rezistentă, cenuşie; e. cenuşie, mată; f.
incomplet, şir orizontal compus din patru elemente: I) frunză (cf. D VI 3), 2) rozetă (cf. D IV
59), 3) arc de cerc (cf. DII 11), 4) cerc (cf. D III 44); g. Zalău-Valea Mâţii; h. MJIAZ, C.C.
86011994; i. Matei 1997, 377-379, pl. XLVIII; Matei, Stanciu 2000, 106, pl. 320/2.
296. a. strachină; b. fragment de corp; c -; d. fină, rezistentă, cenuşie; e. cenuşie, închisă,
mată; f. incomplet, şir orizontal format din arce de cerc (cf. DII 27); g. Zalău-Valea Mâţii; h.
MJIAZ, C.C. 860/1994; i. Matei 1997, 367-369 (377-379), pl. XLVIII; Matei, Stanciu 2000,
106, pi. 320/4; det. după Gudea, Filip 1997, 51-219.
297. b. fragment de corp; c -; d. fină, rezistentă, cenuşie; e. neagră, mată; f. incomplet, format
din rozete (cf. D IV 59); g. Zalău-Valea Mâţii; h. MJIAZ, C.C. 860/1994; i. Matei 1997, 377379, pl. XLVIII; Matei, Stanciu 2000, 106, pl. 320/6.
298. b. fragment de corp; c -; d. fină, rezistentă, cenuşie; e. neagră, mată; f. incomplet,
compus din două elemente: 1) rozete (cf. D IV 59), 2) cercuri (D III 44); g. Zalău-Valea
Mâţii; h. MJIAZ, C.C. 860/1994; i. Matei 1997, 377-379, pl. XLVIII; Matei, Stanciu 2000,
106, pl. 320/5.

DIE KERAMISCHEN GEFĂSSE MIT GESTENPELTER VERZIERUNG,
DIE NORDWESTLICH VON DER NORDWESTGRENZE DER PROVINZ
DACIA POROLISSENSIS ENTDECKT WURDEN
(Zusammenfassung)
Die Erforschung der Keramik mit gestenpelter Verzierung (die symbolisch
terra sigi1lata Porolissensis = TSP) begann mit der Bearbeitung der gestempelten
Gefa.Be von Porolissum (Gudea 1980; Gudea 1982), danach mit der V eroffentlichung
der gestempelten Gefa.Be im Kastell auf dem Pomet-Moigrad (Gudea 1989; Gudea,
Filip 1997). Es wurde eine groJ3e Menge an Gefa.Ben in Umlauf gebracht, es wurden
die Hauptformen der verzierten Gefa.Be festgelegt, die Typen innerhalb der Formen,
ein ganzes Repertoire von Zierelementen, Typen von Zierelementen und ihre
Kombinationen.
Parallel dazu wurden auch die keramischen Gefa.Be studiert, die auf -oder im
Rahmen archăologischer Grabungen in barbarischen Siedlungen gefunden wurden,
die westlich und nordwestlich von der romischen Grenze liegen (im Bereich der
Meseş-Berge), in Medieşu Aurit (Dumitraşcu 1997), in Carei und Ghenei-Lutărie
(Nemeii, Gindele 1997), in Mişca und Suplacu de Barcău (Ignat, Bulzan 1997), bzw.
In den Siedlungen mit Keramikofen von Zalău-Panic und Zalău-Valea-Mâţii (Matei
1997).
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Die stiindigen Bezugnahmen auf die Beziehungen zwischen den beiden
Kategorien von Funden (in Porolissum und nordwestlich vom Limes) im Rahmen
der Untersuchung der Beziehungen zwischen der Provinz und den Barbaren erhebt
<las Problem der Vertiefung der Erforschung dieser im Barbaricum gefundenen
Keramik.
Der Zweck der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden zu versuchen, ob
eine direkte Verbindung zwischen der Herstellung von TSP in Porolissum und den
gleichartigen Produkten im Barbari cum festgestellt werden kann, ob der
Mengenvergleich es erlaubt, eine stăndige Ausfuhr vom gro/3en Zentrum zu den
Barbaren hin anzunehmen.
Um diesen Zweck zu erreichen, wurden 298 Fragmente von TSP- GefaBen
aus dem Gebiet im Westen des Meseş-Limes emeut studiert und veroffentlicht, in
derselben Art und W eise, in der die GefaBe von Porolissum studiert wurden, d. h.
indem die GefaBformen und - typen verfolgt und die Verzierungselemente
systematisiert wurden. Von den 298 neu untersuchten GefaBfragmenten konnten 198
graphisch wiederhergestellt werden. Es wurde solcherart festgestellt, daB sie alle eine
einzige GefaBform darstellten: Schiisseln mit Standring. Das GefaB weist zwei Typen
mit mehreren Varianten auf: einfache Sch sseln (S 1-7) und Kragenschiisseln (S 813).
Die eingehende Untersuchung des oben beschriebenen Materials erlaubte
einige technische und historische Feststellungen:
1. Die westlich von der romischen Grenze entdeckten GefaBe, die hier
untersucht werden, gliedem sich perfekt in die Formen der TSP- GefaBe,
die in Porolissum vorkommen, und in die hier vorkommenden Typen
ein, mit einer Ăhnlichkeit, die bis zur volligen Gleichheit reicht, aber
auch mit Varianten, die sich vom "Prototyp" leicht unterscheiden.
2. All diese Gefa/3e gehoren zum Tafelgeschirr.
3. Die Zierelemente (Taf. Lill-LXV) weisen ein Repertoire auf, <las jenen
von Porolissum ahnlich ist und dieselben Gruppen umfa/3t: gerade
Linien (Taf. Lill-LV), krumrne Linien (Taf. LV-LVI), Kreise (Taf.
LVII-LIX), Wellenlinien (Taf. LXI-LXII), pflanzliche Muster (Taf.
LXIII), Verzierungen, die von den TS-LuxusgefaBen iibemommen
wurden (Taf. LXIV).
4. Die Paste, aus der die GefaBe geformt wurden, ist sehr fein. Es folgt - in
einer năchsten Phase -, da/3 physische oder chemische Analysen der
Paste neue Angaben aber die Herkunft des Tons bringen.
5. Es herrscht die hellgraue Farbe vor (89,93%); die iibrigen GefaBe aus
rotlicher, ziegelfarbener Paste oder solcher in Varianten dieser Farben
nehmen einen geringen Platz ein (10,03%).
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6. Alle Gefal3e wurden mit iiberzug bedeckt. Es wurde hier der Begriff
Uberzug vorgezogen, da dieser keinen metallischen Glanz verleiht, zum
Unterschied vom Firnis.
7. Die westlich von der W estgrenze der Provinz Dacia Porolissensis
gefundenen Gefâl3e wurden von den Entdeckern - ohne sichere
Datierungselemente - in die Zeit am Ende des 3. und zu Beginn des
4.Jh. datiert. Wir sind der Apsicht, daJ3 - wenn man annimmt, daJ3 die
Herstellung von TSP- Gefâl3en in Porolisswn wn die Mitte des 2. Jh.
begann - auch die Ausfuhr zur selben Zeit eingeleitet wurde- alsa
konnte das Vorkommen der Gefâl3e westlich von der Grenze mindestens
seit dem Anfang des 3. Jh. datiert werden, wenn nicht friiher.
8. Die TSP- Gefâl3e wurden sowohl in Porolisswn als auch im Barbaricwn
hergestellt, parallel dazu funktionierte aber auch stetig die Ausfuhr von
Porolissum aus.
9. Die Werkstiitten, die in Porolisswn TSP- Gefâl3e herstellten, beeinflul3ten
nicht alleine die einige Kilometer weiter westlich gegriindeten
Werkstatten (Zalău-Valea Mâţii, Zalău-Panic), sondern auch solche, die
Hunderte von Kilometern von der Grenze entfemt funktionierten, in
Bergsurâny (Kotygorosko 1997), Blazice und Igolomia (Lamiova 1997).
10. Die Werkstatten in Porolisswn hatten eine vorherrschende Rolle inne,
sowohl beziiglich der Ausfuhr als auch in der Entwicklung einer
Produktion von Luxusgefâl3en bei den Barbaren westlich vom Limes.
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DRUMUL ROMAN CLUJ-NAPOCA - GILAU
IN
SECTORUL FLORESTI-GILĂU

'

FLORIN FODOREAN, DORIN URSUŢ

Alături de principalul nod rutier al provinciei Dacia, Apulum, Napoca a fost un
alt centru de importanţă majoră unde se intersectau mai multe artere rutiere principale
şi secundare. Din oraşul antic ieşeau şi se îndreptau spre zone diferite patru artere
rutiere. Prin poarta de est ieşea drumul care se îndrepta spre Apahida, de unde, în
continuare, pe Valea Someşului Mic, prin Jucu de Sus, Iclozel, Silivaş, Băiţa şi Buneşti,
ajungea la Gherla şi Dej. Prin poarta de sud intra drumul principal care venea de la
Potaissa prin Copăceni, Tureni, Ceanu Mic, Aiton şi Gheorghieni. Prin poarta de
nord a oraşului ieşea drumul care, prin Baciu, Mera şi Şardu sfârşea în cel mai nordic
punct al provinciei, la Porolissum. Drumul care ieşea prin poarta de vest a oraşului,
depistat doar într-un singur punct1, avea rolul de a asigura legătura cu castrul de la
Gilău (PI. I). De acest tronson ne vom ocupa în continuare, referindu-ne atât la traseul
lui între Floreşti şi Gilău, cât şi la infrastructură.
Drumul roman care pleca din Napoca şi se îndrepta spre castrul de la Gilău a
fost trecut pe diferitele hărţi referitoare la provincia Dacia ca traseu presupus. Artera
rutieră este considerată nesigură în hărţile Daciei romane din TIR L 34 şi IDR, I. În
harta pe care Torma Karoly o prezintă la sfârşitul lucrării sale din 18642 , acest tronson
nu apare, fiind trecut doar cel cuprins între Potaissa şi Napoca. În sinteza asupra
Daciei romane, M. Macrea preciza: "Tot de la Napoca un alt drum urca pe Someşul
Mic în sus, până la castrul de la Gilău, de unde probabil că el continua, trecând peste
un ţinut de dealuri, până la castrul de la Bologa, în valea Crişului Repede" 3 •
Prezentăm în cele ce urmează rezultatele a trei periegheze care au avut ca
scop depistarea traseului drumului roman de la ieşirea din Cluj-Napoca înspre Floreşti
şi mai departe spre Luna de Sus şi Gilău. Cercetarea traseului drumului roman, precum
şi a infrastructurii şi suprastructurii sale, s-a realizat prin investigarea pe teren a trei

D. Ursuţ, I. Stanciu, Un fragment din drumul roman Cluj-Napoca-Gilău, în ActaMN, 34, I, 1997,
p. 609.
2
K. Torma, Adatek eszak-nyugati Daciafiild es helyirattihoz, Pest, 1864.
3
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 154.
1
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zone: 1. cea a comunei Floreşti; 2. zona dintre Floreşti şi Luna de Sus; 3. zona cuprinsă
între Luna de Sus si
Gilău. Înainte însă de a descrie traseul arterei rutiere romane si
'
'
principalele caracteristici topografice şi topometrice, vom analiza pe scurt zona în
discuţie, din punct de vedere geologic, geomorfologic şi topoclimatic.
1. Cadrul natural
Drumul roman Cluj-Napoca - Gilău se încadrează în culoarul depresionar al
văii Someşului Mic, pe dreapta lui, delimitând două unităţi geomorfologice distincte:
platforma Cluj-Borşa, ce face parte din platforma someşană situată la nord de valea
Someşului Mic, şi masivul deluros al Feleacului (756 m), aflat la sud. Caracteristica
principală a văii Someşului Mic este subsecven~, ea având versanţi asimetrici.
Versantul stâng prezintă patru şiruri de cueste de vârste diferite (eocenă, oligocenă,
mediteranean 1 şi 11), conferind versanţilor un caracter abrupt. Acest brâu structural
începe de la confluen~ văii Căpuşului cu valea Someşului Mic la Gilău. Masivul
deluros al Feleacului reprezintă o zonă de tranzit între Munţii Apuseni şi Podişul
Someşan. El este alcătuit dintr-o culme înaltă, cu câteva vârfuri mai proeminente
(vârful Feleac - 756 m, Peana - 833 m, Măgura Sălicii - 872 m), care închide spre sud
culoarul depresionar al văii Someşului Mic. Între cele două unităţi geomorfologice,
valea Someşului Mic îşi desfăşoară lunca largă, care variază între 1000 m şi 1800 m,
cu numeroase meandre. Foarte bine sunt reprezentate terasele. Afluen~i de pe partea
dreaptă împart zona din culoarul depresionar în următoarele sectoare: Gilău - Valea
Feneşului, Valea Feneşului - Pârâul de Vale şi de aici sectorul cuprins până la Valea
Gârboului.
Topoclimatul culoarului văii Someşului Mic constituie o interferenţă între
climatul zonei montane specific Munţilor Gilăului şi cel al Câmpiei Transilvaniei şi
se încadrează în climatul continental moderat cu puternice influenţe vestice.
Temperatura medie anuală este de 7-9° C, luna cu temperatura cea mai scăzută fiind
ianuarie (- 4,4° C), în timp ce luna cea mai caldă este iulie (+18,9° C). Variaţiile
mediilor lunare ale temperaturii sunt în funcţie de anotimp. Astfel, după cum este
normal în această zonă, cele mai scăzute temperaturi se înregistrează iarna (-2° C
până la -5° C). Un fenomen interesant, caracteristic pentru culoarul depresionar al
văii Someşului Mic, este frecven~ inversiunilor de temperatură, condiţionate de
pătrunderea şi stagnarea aerului rece pe fundul culoarului, având un maxim în luna
decembrie. Mediile lunare ale temperaturii variază de la an la an şi de la un anotimp
la altul, cele mai mari varia~i ale temperaturii întâlnindu-se în anotimpul cald. Un rol
important trebuie acordat cunoaşterii numărului zilelor de îngheţ (130-140), a
numărului zilelor de vară (50-70), cât şi a zilelor cu temperaturi tropicale (10-?0).
Acest element are un rol deosebit în agricultură, dar şi în construirea drumuri lor
Un alt element important în desfăşurarea fenomenelor climatice îl are umezeala
relativă, adică gradul de saturare a aerului cu vapori de apă. Valorile sunt destul de
ridicate, datorită frecvenţei mai mari în zonă a maselor de aer umed din vest (77% ).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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este în strânsă legătură cu nebulozitatea, care creează o serie de
în distribuţia şi variaţia elementelor climatice. Aflându-ne în apropierea
zonei montane predomină timpul acoperit, cu o nebulozitate de 7,6-10 zecimi, pe
durata a 140-150 de zile.
Masele de aer ale circulaţiei generale vestice sunt încărcate cu o mare cantitate
de precipitaţii, care cad sub formă de ploi sau zăpezi. Cantitatea medie anuală de
precipitaţii atmosferice în acest sector este de 70 mm/m2, având un maxim în luna
iulie de 99 mm/m 2 şi un minim în luna februarie. O atenţie deosebită trebuie acordată
repartiţiei precipitaţiilor pe anotimpuri, care prezintă oscilaţii de la iarnă la toamnă.
Astfel, iarna se înregistrează cele mai scăzute precipitaţii ( 15% ). Cele mai mari cantităţi
de precipitaţii cad în timpul verii (42% ), acest fapt datorându-se în primul rând
proceselor frontale, la care se adaugă şi ploile de convecţie termică. Spre toamnă,
cantităţile de precipitaţii scad faţă de vară cu 95-125 mm, datorită frecvenţei mai
accentuate a regimului anticiclonal, cât şi slăbirii convecţiei termice. Procentual, 19%
din precipitaţii cad toamna, astfel încât frecvenţa anuală a precipitaţiilor este de 120130 de zile. Vânturile dominante aparţin circulaţiei generale de vest (23% ). În cazul
nostru, direcţia vântului este influenţată de culoarul depresionar al Someşului Mic, cu
o orientare est-vest, de-a lungul căruia se canalizează masele de aer.
În ce priveşte hidrografia, Someşul Mic este principalul colector al văilor
afluente, majoritatea situându-se la dreapta lui (Valea Feneşului sau Lunii, Pârâul pe
Vale şi Valea Gârboului), în timp ce pe stânga se află doar câteva organisme torenţiale
cu caracter semipermanent. Datorită faptului că afluenţii Someşului Mic din zona
montană au un debit destul de constant şi ridicat, debitul Someşului Mic în acest
sector este de 0,26 m 3/sec, având un volum maxim în luna mai (19,9%), iarminima în
luna noiembrie. Scurgerea sezonieră domină scurgerea de primăvară (42-47% ), acest
fapt datorându-se topirii zăpezilor şi a precipitaţiilor. Iarna, în schimb, datorită
temperaturilor scăzute, avem o scurgere minimă de 14-15%. Viiturile care s-au produs
pe valea Someşului Mic s-au datorat acţiunii combinate rezultate din topirea zăpezilor
şi a ploilor. Procesul de încălzire începe în luna martie, când temperatura medie zilnică
a aerului nu depăşeşte +2 - +3° C. Someşul Mic înregistrează cele mai ridicate valori
în luna iulie (+ 15,5° C), în timp ce temperatura medie anuală a apei nu depăşeşte
+ 11,5° C. Trebuie să se ţină cont şi de data apariţiei primului fenomen de îngheţ la
mal (7-21 octombrie), precum şi de data medie de apariţie a primului fenomen de
îngheţ (a doua şi a treia decadă a lunii decembrie). Podul de gheaţă se formează în a
treia decadă a lunii noiembrie iar durata maximă a acestuia este de 100 de zile (media
este de 19-50 de zile). Legat de acest aspect este şi cunoaşterea dispariţiei podului de
gheaţă (a doua decadă a lunii februarie), acest fapt având ca efect scurgerea sloiurilor
de gheaţă cu urmări uneori nefaste, ce duc la formarea zăpoadelor, care pot dura între
1 şi 4 zile, putând favoriza mari inundaţii. Un fenomen important este dat de turbiditatea
râului, adică de cantitatea de aluviuni (89 g/m 3), destul de redusă. Scurgerea medie
specifică a aluviunilor în suspensie este în funcţie de relief. În cazul nostru, aflându-ne
Umezeala
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într-o zonă de contact, ea este de 0,5-1 litru/ha. Un fapt demn de menţionat este prezenţa
unui izvor cu calităţi sulfuroase, la 40 m aval de podul peste valea Feneşului, în
apropierea turnului de control de pe drumul naţional Cluj-Napoca - Oradea.
Vegetaţia zonei este în strânsă legătură cu topoclimatul şi formele de relief.
Astfel, de-a lungul văii Someşului şi a afluenţilor săi vom întâlni sălcete, în timp ce în
zonele mlăştinoase de luncă, cu pânza freatică foarte aproape de suprafaţă, apare
vegetaţia hidrofilă, reprezentată prin stuf şi păpuriş. Astăzi, datorită amenajărilor
hidrotehnice la barajele Floreşti 1 şi 11, lunca văii Someşului a fost transformată într-o
zonă agricolă de primă importanţă, mai ales că această zonă se caracterizează prin
prezenţa solurilor aluvionare cuaternare foarte roditoare. Fauna piscicolă este bine
reprezentată.

2. Principalele caracteristici tehnice ale drumului roman Floreşti-Gilău
Identificarea propriu-zisă a traseului arterei rutiere romane s-a făcut pe teritoriul
comunei Floreşti 4 , unde, cam la 100 m în stânga Someşului, s-a putut observa o zonă
de 6-7 paşi mai bombată, având la suprafaţă piatră rotundă de râu. S-au descoperit, de
asemenea, şi câteva fragmente ceramice romane. Cam la 200 m spre vest s-a putut
observa pe teren o altă fâşie cu pietre de râu la suprafaţă, unde au apărut din nou
fragmente ceramice. În rest nu putem preciza mai multe lucruri legate de traseul arterei
rutiere romane, pentru că se pare că ductul drumului antic traversează grădinile
oamenilor, acest fapt împiedicând cercetarea traseului în zona despre care discutăm.
Am parcurs, de asemenea, şi zona din stânga şoselei actuale, din spatele unităţii militare
Floreşti, unde nu am depistat nici o urmă care să ateste prezenţa drumului roman.
O altă periegheză5 , efectuată de această dată la ieşirea din Floreşti, a urmărit
depistarea traseului drumului roman între ultima localitate amintită şi Luna de Sus.
Drumul roman s-a putut observa în dreapta şoselei actuale Cluj-Napoca- Floreşti, în
zona unde se intersectează cu şoseaua actuală care merge, în stânga, la Luna de Sus.
Din acest punct, traseul drumului roman a fost cercetat pe o distanţă de aproximativ
1500 m, până în dreptul bornei kilometrice care indică 5 km până la Gilău. Drumul
roman se menţine pe partea dreaptă a şoselei actuale şi se prezintă sub forma unei
fâşii lată de 6 până la 8 m. La suprafaţă este format din pietriş de râu, adus probabil
din Valea Someşului Mic. La aproximativ 50 m în dreapta şoselei actuale, în zona
străbătută de Valea Lunii, am taluzat malul pârâului, obţinând un profil care pune în
evidenţă modul de construcţie a arterei rutiere romane (PI. II). Astfel, drumul roman
a fost construit din două straturi: 1. la suprafaţă se află un strat cu grosimea de
aproximativ 40 de cm, format din pietre mici de râu; 2. sub acest strat se află un altul,
mai consistent, format din pietre mari de râu, având aproximativ 45-50 cm grosime,
Această primă periegheză s-a efectuat în data de 13 octombrie 2000.
s Deplasarea pe teren s-a realizat în data de 9 mai 2001, având ca scop depistarea traseului drumului
roman şi cercetarea acestuia din punct de vedere al infrastructurii şi suprastructurii.

4
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amplasate chiar pe mijlocul drumului. Faptul că aceste pietre de râu s-au putut observa
în profil chiar în axul drumului roman şi-ar putea găsi o analogie la Apulum, unde
unul din drumurile care traversa oraşul antic se pare că a fost construit prin aşezarea
pe teren a unei fâşii de bolovani peste care a urmat apoi balastarea drumului pe întreaga
6
lăţime a părţii carosabile • Precizăm că în acest punct unde s-a realizat profilul există
şi un izvor de apă, acest fapt întărind regula potrivit căreia arterele rutiere romane
erau construite în apropierea surselor de apă.
Acestea sunt principalele observaţii în legătură cu drumul roman în sectorul
Cluj-Napoca - Luna de Sus. Pentru completarea traseului acestui tronson rutier am
efectuat o nouă periegheză 7 , de această dată din dreptul bornei kilometrice actuale,
situată la 500 m de punctul de control al poliţiei, şi care indică până la Gilău distanţa
de 5 km. Drumul roman se menţine tot pe partea dreaptă a drumului actual şi a fost
sesizat în numeroase puncte. Traseul lui este unul continuu, în linie dreaptă. Astfel, la
km 5+ 130 m, artera rutieră romană apare la circa 1O m în dreapta drumului actual,
având o lăţime de 7 m (PI. III). În acelaşi punct s-a descoperit şi un fragment de
ceramică romană. În continuare, la km 5+ 180 m drumul roman a fost sesizat din nou
sub forma unei fâşii de bolovăniş rulat de râu, lată de 8 m. Interesantă este situaţia
întâlnită în dreptul km 5+200 m, unde s-a putut constata prezenţa drumului roman nu
numai datorită faptului că el apare la suprafaţă sub forma aceleiaşi fâşii de piatră
rulată de râu. Culturile agricole din această zonă s-au dezvoltat mai slab, lucru care
s-a putut observa foarte clar de la distanţa de 30 m lateral stânga, din dreptul drumului
actual. Păstrând acelaşi traseu, drumul roman a mai fost observat şi cercetat în
continuare în dreptul km 5+260 m, unde se prezintă la fel ca şi în celelalte cazuri (PI.
IV). Lăţimea arterei rutiere în acest punct este de aproximativ 7 m. Trebuie remarcat
faptul că, în general, în cadrul acestui sector, calea rutieră antică merge aproximativ
paralel cu drumul actual, la distanţa de 15-30 m lateral dreapta. În dreptul km 5+300
m, la intersecţia dintre drumul actual cu un drum de ţară, artera rutieră antică a fost
observată din nou, ea prezentându-se, la fel ca şi în celelalte cazuri, sub forma unei
dâre de pietriş de râu, bombată faţă de restul punctului cercetat (PI. V). La km 5+900
m, drumul roman apare la 30 m lateral dreapta fată de drumul actual, având lăţimea
de 6,5 m. În continuare, artera rutieră romană a mai fost observată şi cercetată în mai
multe puncte, până la intrarea în comuna Gilău, în dreptul km 4+200 m, 4+400 m,
4+600 m, 4+800 m, 4+900 m, 3+200 m, 3+500 m, 3+800 m, 2+100 m, 2+ 200 m,
2+500 m, 2+900 m, 1+300 m, 1+600 m, 1+900 m. De la intrarea în Gilău, traseul

6

7

M. Blăjan, Wilhelm Theiss, Contribuţii la reconstituirea tramei stradale din Apulum, în Marisia.
Studii şi materiale, 26, 2000, p. 100; Ibidem, Beitrăge zur Rekonstruktion des Strassennetzes von
Apulum, în Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire (edited
by H. Ciugudean and Vasile Moga), Alba Iulia, 2000, p. 238.
Această nouă periegheză s-a efectuat în data de 14 iunie 2001.
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drumului roman a mai fost
puncte.

urmărit

pe distanta de 200 m, fiind sesizat în mai multe

3. Principalele caracteristici topometrice ale drumului roman
După cum s-a putut observa din cele prezentate, cercetarea drumului roman a
început la nord de DN Cluj-Oradea, din colţul de nord-vest al unei livezi de pomi,
situată la circa 625 m est de Pârâul de Vale şi la 250 m nord de şosea. Drumul roman
traversează valea amintită, care are un curs intermitent, şi după 1150 m este intersectat
de un meandru al văii Someşului Mic, pentru ca apoi să poată fi observat din nou
după 500 m. Artera rutieră romană are o orientare est-vest şi trece la nord de grădinile
din Floreşti, pe o distanţă de 1225 m, pentru a ajunge la Valea Feneşului la circa 60 m
de punctul de control, unde s-a realizat secţiunea. Din acest punct, drumul roman îşi
modifică orientarea spre nord-vest, pe o distanţă de 875 m, mergând aproape paralel
cu DN Cluj-Oradea, la distanţe variind între 20-40 m. Urmează o schimbare bruscă
de direcţie, de la est la vest, până la intrarea în comuna Gilău, pe o distanţă de 2500 m,
artera rutieră romană mergând paralel cu DN la o distanţă foarte mică ( 10-15 m). Din
acest punct presupunem că drumul roman traversa valea Someşului Mic, urmărea
actuala şosea naţională şi urca prin poarta castelului (zonă cu o pantă accesibilă),
pentru a ajunge în cele din urmă la poarta de est a castrului roman de la Gilău. Lungimea
totală studiată a drumului roman este de 8 km, având o pantă medie de 0,2780 grade,
deci o pantă mai mult decât accesibilă, cu un urcuş foarte blând (cota 360 m la plecare
şi 395 m la intrarea în comuna Gilău). Observaţia generală pe care o putem emite este
aceea că traseul drumului roman a fost, şi de această dată, unul bine ales, într-o zonă
de luncă, scutită de inundaţii şi în acelaşi timp cu posibilităţi bune de alimentare cu
apă potabilă. De asemenea, trebuie remarcat şi că drumul roman se prezintă sub forma
unor aliniamente lungi, legate între ele la schimbările de orientare prin curbe cu rază
mare, care permit o vizibilitate bună.
4. Concluzii
Amplasat la aproximativ 15-20 m lateral dreapta faţă de drumul actual, între
acesta şi Someşul Mic, drumul roman în sectorul Floreşti-Gilău a fost construit conform standardelor clasice de realizare a arterelor rutiere romane, din punct de vedere
al traseului, cât şi al infrastructurii. Prezentate conclusiv, principalele date geologice,
geomorfologice, arheologice, tehnice, topografice şi topometrice ale drumului roman
se grupează în jurul a două aspecte esenţiale: 1. traseul, infrastructura şi suprastructura,
analiza principalelor elemente geometrice; 2. importanta şi rolul acestei artere în
angrenajul rutier al Daciei.
În primul rând, calea antică este amplasată la aproximativ 15-20 m lateral dreapta
faţă de drumul actual, între acesta şi râul Someşul Mic, pe una din terasele sale,
evitând zonele cu pante. A vând în vedere că zona în discuţie este una de terasă, joasă,
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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panta drumului roman este foarte mică. Calea antică se îndreaptă spre Gilău în linie
dreaptă, potrivit principiului rectiliniarităţii, respectat în majoritatea cazurilor de
inginerii şi topografii militari romani. Cercetat pe o distanţă de aproximativ 8 km,
traseul lui a fost observat practic pe toată această distanţă, cu excepţia zonelor din
interiorul comunelor, unde cercetarea a fost împiedicată de prezenţa caselor şi grădinilor
actuale. În numeroase puncte au fost observate şi analizate principalele elemente
geometrice ale căii rutiere antice (infrastructura, suprastructura, profilul, aliniamentele,
curbele, lăţimea carosabilului, bombarea drumului în axul longitudinal). Artera rutieră
antică prezintă trei aliniamente lungi (trei sectoare): a. primul, cu lungimea de 4 km,
porneşte din colţul de nord-vest al unei livezi de pomi, ajungând în punctul unde a
fost realizată secţiunea, la Valea Feneşului (Valea Lunii); b. al doilea sector este
situat între Valea Feneşului şi borna care indică 5 km până la Gilău şi are o lungime
de aproximativ 1,5 km; c. al treilea sector, situat între ultimul punct amintit şi intrarea
în comuna Gilău, are o lungime de 2,5 km. Aceste trei sectoare sunt legate între ele
prin curbe cu rază mare, care asigurau o vizibilitate optimă. Traseul este ales excelent,
în funcţie de condiţiile geografice ale zonei, inginerii romani utilizând la maximum
potenţialul geografic existent şi dovedind o cunoaştere temeinică a contextului geologic, geomorfologic şi topoclimatic al regiunii. Lăţimea căii antice este cuprinsă
între 6 şi 8 m, cu precizarea că aceste valori trebuie privite cu precauţie, deoarece
pietrişul rulat de râu de la suprafaţă a fost împrăştiat în timp din cauza lucrărilor
agricole succesive. Din punct de vedere al infrastructurii, drumul roman analizat a
fost construit din două straturi: la suprafaţă se află un strat cu grosimea de aproximativ
40 de cm, format din pietre mici de râu; sub acest strat se află un altul, mai consistent,
format din pietre mari de râu. La executarea drumului, constructorii romani au
valorificat din plin avantajele oferite de contextul geografic şi de faptul că materiile
prim~ existente în apropierea construcţiei au fost uşor de exploatat (pietriş rulat de
râu transportat din albia Someşului Mic).
Rolul acestei artere rutiere a fost unul în primul rând strategic. Ea trebuia să
asigure legătura între castrul de la Gilău, sediul alei Siliana, şi Napoca. De la Gilău,
drumul roman se îndrepta, se pare, spre castrul roman de la Bologa, situat pe limesul
de nord-vest al Daciei Porolissensis. Doar cercetarea, în viitor, a traseului său în sectorul
Gilău-Bologa, va putea lămuri complet situaţia acestei artere rutiere cu o importanţă
bine definită în cadrul angrenajului rutier al provinciei Dacia.
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THE ROMAN ROAD CLUJ-NAPOCA - GILĂU IN THE SECTOR BETWEEN FLOREŞTI ANO GILĂU
(Summary)
During the autumn of 2000 and the spring of 2001, the authors of the present
paper investigated a plot of land, in order to identify the roman road between ClujNapoca and Gilău. The starting point of the research was the short description made
by the Romanian researcher Mihail Mac rea in bis book about the life in Roman Dacia.
The results of these investigations on the whole are the following. The roman
road is situated on the right side of the actual road between Cluj-Napoca and Gilău.
From all the elements presented in this study, one can clearly see that the Roman
copyists built the roman road by taking account the local geomorphological, geological and hydrological conditions for a high-secured road traffic. On its length of 8 km
from the starting point of our research and up to the auxiliary roman camp in Gilău,
the medium slope in of 1°. The pavement of the ancient road, of 6 to 8 meters wide,
bas two successive strata: 1. a gravei bed, broughtfrom the Valley of Someşul Mic; 2.
a limestone layer (slabs of minor size). There are plenty of drinking water sources
around. We have to underline that the roman road avoids the unsuitable marshy zones.
There are a few but longradius curves. The general orientation of the road is E-V.
LIST OF PLATES
Pl. I. The traject of the roman road Cluj-Napoca - Gilău.
Pl. II. The profile of the roman road Cluj-Napoca- Gilău in the sector between
Luna de Sus and Gilău.
Pl. III. The roman road near by the village of Luna de Sus.
Pl. IV. The roman road between Luna de Sus and Gilău. Details and general
view.
Pl. V. The roman road near by the entrance in the village of Gilău. Details and
general view.
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Pl. II. Profilul drumului roman Cluj-Napoca -

Gilău

în sectorul Luna de Sus -
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PI. IV. Drumul roman între Luna de Sus

şi Gilău.
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PI. V. Calea rutieră romană în apropiere de intrarea în
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CĂMINUL ROMAN DE APĂ PENTRU RUPEREA
PRESIUNII DE LA COPĂCENI (JUD. CLUJ)
DORIN URSUŢ, ANA CZIFRA, FLORIN FODOREAN

Supravegherea în toamna anului 1996 a unor săpături edilitare în satul Copăceni,
comuna Sănduleşti, ne-a permis să identificăm în gospodăria cetăţeanului Herţeg V.
un cămin de apă roman cu o dublă funcţionalitate: în primul rând de rupere a presiunii
apei iar în al doilea rând de schimbare a direcţiei conductei de aducţiune. Ca formă,
acest cămin de apă se aseamănă cu un sarcofag roman de copil, cioplit într-o rocă
dură, mai precis un conglomerat calcaros foarte rezistent la presiunea apei şi Ia
intemperii. Căminul de apă are următoarele dimensiuni: lungime: 80 cm; lăţime: 76
cm; adâncime: 39 cm şi putea adăposti un volum de apă în jur de 0,23 m 3 (Fig. 1). În
interior, fundul căminului este plat iar Ia exterior este bombat. Convexitatea maximă
de 11 cm o atinge în zona centrală. Rolul acestui fund de bazin bombat era acela de a
permite calarea (orizontalizarea) lui mai uşor decât în cazul în care ar fi fost plat.
Pereţii căminului au o grosime de 12 cm. În peretele lateral stânga sus se află un
orificiu de pătrundere a conductei de aducţiune a apei, oblic faţă de perete, situat la 1O
cm de colţul bazinului şi la 13 cm faţă de marginea superioară a peretelui. Diametrul
acestui orificiu Ia exterior este de 15 cm iar în interior se lărgeşte la 20 cm. Peretele
frontal este prevăzut în partea mediană jos cu un orificiu pentru evacuarea apei cu
diametrul de 25 cm, iar în interior se lărgeşte în formă de pâlnie. Peretele din spate
este rupt pe o lungime de 30 cm şi o lăţime de 10 cm.
Acest cămin de apă roman are menirea de a ne explica principiile şi metodele
folosite de inginerii romani pentru aducţiunea apei potabile de la sursa de alimentare,
în cazul nostru izvorul Copăcenilor, situat la cota 525 m, spre moara din Copăceni
(cota 386 m), pe o lungime în linia dreaptă de 1150 m şi o diferenţă de nivel de 139 m.
Ideea aducţiunii directe a apei de la izvor Ia moară cade din capul locului, întrucât o
conductă de aducţiune care ar coborî rectiliniu, chiar şi cu o "cascadă" de astfel de
cămine de regularizare a presiunii ar crăpa, sau, în cel mai fericit caz, apa ar deversa
din cămine, cu toată opoziţia capacelor cu care erau acoperite. Ori, în aceste condiţii,
inginerii romani au găsit o soluţie ideală de aducţiune a apei, care permită obţinerea
unei presiuni diminuate datorită acestor cămine, astfel încât volumul bazinului să nu
deverseze. În aceste condiţii, cea mai bună soluţie s-a dovedit exact aceea aleasă la
Copăceni: conducta are o pantă minimă, un volum care nu depăşeşte 0,23 m 3/sec. iar
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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rezistenţa

tuburilor de ceramică din care era alcătuită conducta este de 180 kf/cm2 • Un
aspect interesant este legat de dimensiunile conductei. Astfel, adâncimea este de 39
cm, diametrul la intrare este de 20,5 cm, în timp ce la ieşire este mai mare, de 29,5 cm.
Dimensiunea diferită a diametrelor tuburilor are un rol esenţial în diminuarea presiunii
apei. În funcţie de elementele menţionate cu rol în diminuarea presiunii şi a volumului,
traseul ales al conductei de aducţiune a fost acela în serpentină, cu precizarea că în
curbele maxime erau intercalate aceste cămine de reglare a presiunii apei.
În cele ce urmează, prezentăm calculele estimative privind debitul şi viteza
apei pe conductă, în condiţiile când traseul de la izvorul Copăcenilor spre Moara
Copăcenilor ar fi fost rectiliniu. Dat fiind faptul că panta terenului nu este accentuată
(diferenţa de nivel de 139 m), iar diametrul conductei este de 25 cm, atunci:
V= 2 x G x H = 2 x 9,81x139 = 54,24 rn/sec., unde
V= viteza
G =coeficientul de rigurozitate 9,81
H =diferenţa de nivel= 139 m.
Q = m x S x V m 3/sec
Q = 0,65 x 0,05 m2 x 54 rn/sec. = 1,75 m3/sec., în care
m = coeficientul.
Deci, în condiţiile conductei de apă în serpentină, debitul pe secţiune nu putea
0,23 m3/sec, ceea ce ne obligă să acceptăm ideea că panta ideală nu putea
depăşi 2 grade/1000 m. Acest fapt ne va ajuta la clarificarea problemei alimentării cu
apă a oraşului antic Potaissa, care avea ca sursă, după cum am spus, tot izvorul
depăşi

Copăcenilor.

În încheiere este necesar să enunţăm principalele observaţii finale cu privire la
roman de rupere a presiunii apei de la Copăceni:
1. Rolul său principal era acela de a micşora presiunea apei care venea prin
conducta de aducţiune, amplasată oblic faţă de planul peretelui lateral stânga;
2. Căminul de apă juca şi rolul unei adevărate "perne de apă", cu rol de
"amortizare" a vitezei apei, care prin mişcări circulatorii în interior îşi diminua din
nou presiunea pentru a părăsi căminul cu o viteză şi o presiune diminuată, prin orificiul
de evacuare;
3. Al doilea rol important al căminului era acela de schimbare a direcţiei apei
sub un unghi de 45°, fapt sugerat şi de felul în care este amplasată conducta de aducţiune
la intrarea în cămin. Acest lucru justifică traseul în serpentină al conductei de aducţiune;
4. Un alt rol al căminului era şi acela de regularizare a debitului apei, care să nu
permită acumularea unei cantităţi mai mari de 0,23 m 3 de apă, deci să nu depăşească
cota de siguranţă;
5. Adâncimea la care era aşezat căminul de apă trebuia să fie sub cota de îngheţ,
adică la - 80 cm, în aşa fel încât să fi permis vizitarea lui ori de câte ori ar fi fost
nevoie;
căminul

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Căminul roman

de apă pentru ruperea presiunii de la

Copăceni

(jud. Cluj)

147

6. Un rol important în reglarea volumului apei, debitului şi vitezei l-au jucat şi
tuburile conductei de aducţiune, care erau în aşa fel construite încât să reziste la presiuni
mai ridicate ale apei, dar să şi diminueze viteza şi presiunea apei prin inegalitatea
diametrelor orificiilor conductelor la intrare şi la ieşire;
7. Zona străbătută de conducta de aducţiune a apei de la izvorul Copăcenilor şi
până la moară este o zonă foarte accidentată, cu căderi bruşte de pantă. Acest fapt a
constituit cauza principală pentru care gramaticii romani au ales soluţia aducţiunii
apei prin acest sistem în spirală cu cămine de rupere a presiunii apei, cât şi a direcţiei
conductei, menţinând tot timpul pe traseu un debit constant, datorită vitezei presiunii
şi pantei optime.

LE POINT SOUTERRAIN ROMAIN POUR LE CONTROLE D'EAU A
COPĂCENI
(Resume)

Les recherches effectuees pendant I' autornne de I' annee 1996 dans le village
de Copăceni (dep. de Cluj), ont conduita la decouverte, dans la cour du V. Herţeg,
d'un point souterrain pour le contrâle des conduits d'eau datant de la periode romaine. II est taille dans une roche dure, un conglomerat de calcaire ayant une forme
carree, avec dimensions suivantes: 80 x 76 x 39 cm. Dans le coin gauche du haut ii y
a un orifice qui permet l'entree du conduit avec un plus grande pression et sur la câte
voisine, au bas, il y a un autre orifice pour faire sortir l'eau avec un diametre plus
grand que le premier.
Le râle de ce point de contrâle des conduits etait, premierement, briser la
pression, parce que le conduit d' aduction descendait une pente qui devait etre attenuee.
La deuxieme fonction etait de changer la direction des cours d'eau. Le fait que ce
point de contrâle a un volum d'environ 0,23 m 3 nous permet d'affirmer que le debit
maximum dans la section du conduit ne depassait pas 0,23 m 3/sec, quoique le diametre
du conduit eut permis un debit plus grand.
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ALIMENTAREA CU APĂ A ORASULUI ANTIC
'
POTAISSA
DORIN

URSUŢ,

ANA CZIFRA, FLORIN FODOREAN

Între lucrările publice de importanţă majoră realizate la Potaissa, alături de
drumul imperial care traversa localitatea, legând-o de principalele oraşe ale provinciei,
se numără şi apeductul care avea rolul de a asigura aprovizionarea cu apă potabilă a
oraşului. O asemenea amenajare edilitară era mai mult decât necesară, dat fiind faptul
că fântânile nu puteau asigura cantitatea de apă de care populaţia oraşului avea nevoie,
astfel încât şi în cazul oraşului Potaissa s-au realizat lucrări de captare şi de aducţiune
a ape1.
Dispunem astăzi de informaţii numeroase privind descoperirea tuburilor de lut
ars ale conductelor cât şi prezenţa în zonă a izvorului de apă de sub cariera de la
Sănduleşti. Tot în această zonă, în satul Copăceni, s-a descoperit şi cercetat un cămin
roman de apă pentru ruperea presiunii.
Urmele apeductului în satul Copăceni au fost semnalate în urmă cu peste 200
de ani, mai întâi de J. Benkă (Benko 1778, p. 23, 33-34), apoi de Moise Nicoară
(Bărbulescu 1980, p. 285), M. J. Ackner (Ackner 1856, p. 22) şi J. F. Neigebaur
(Neigebaur 1851, p. 200). Ulterior, Orban Balazs ar fi descoperit un izvor situat pe
înălţimile de la vest de satul Copăceni, numit "Cişmeaua de piatră" (Kăcsorg6) şi
urme ale apeductului care alimenta oraşul, protejat de cărămizi (Baldzs 1889, p. 45,
52-53). Teglas şi Kăvari semnalează urmele apeductului în partea de vest a satului, în
grădinile oamenilor. Fragmente din acest apeduct au fost folosite ulterior ca materiale
de construcţie ale hornurilor cuptoarelor. Ele se află la Muzeul de Istorie din Turda.
O informaţie în legătură cu apeductul este furnizată de I. Teglas (Teglas 1896,
p. 427-428), care identifică zona cu izvoare de deasupra Copăcenilor, lângă drumul
spre Săvădisla. În acest loc, el vede un bazin din piatră de conglomerat calcaros, cu
dimensiunile 79 I 75 I 46 cm, având un orificiu de scurgere. Lângă el s-au găsit resturi
de tuburi ceramice arse de la apeduct (RepCluj 1992, p. 159-161 ). Deci căminul de
apă descoperit în anul 1996 în Copăceni este cu totul altul şi ca dimensiuni, şi ca
elemente tehnice, având două orificii: unul de alimentare a apei, situat mai sus şi cu
diametrul mai mare (15 cm), şi altul mai jos, în partea opusă, cu diametrul de 29,5 cm,
servind la eliminarea apei.
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Cercetările

efectuate în perioada 1977-1978, conduse de prof. univ. dr. Mihai
cu un colectiv de cercetători de la Muzeul de Istorie din Turda,
au condus la identificarea conductei în cinci puncte, pe o distanţă de 2, 1 km, pe partea
dreaptă a văii Copăcenilor, începând de la moara din capul satului până deasupra
grajdurilor fostului CAP "Turda Nouă" (fig. 1). De aici înspre municipiul Turda
apeductul n-a mai putut fi identificat. Panta medie a conductei este de 3% iar debitul
maxim de 50 litri pe secundă.
Tuburile de apă au fost descoperite cu ocazia unor săpături întâmplătoare, în
grădinile caselor cu nmerele 354, 360 şi 368, cu ocazia efectuării de lucrări agricole.
În 1986 cercetările au fost reluate de către Gh. Lazarovici, care a decopertat
conducta pe o distanţă de 7-8 m, în spatele grajdurilor fostului CAP, la vreo 600 m
spre Turda.
Cunoscând lungimea conductei de apă (2,1 km), diferenţa de nivel între moara
din Copăceni şi zona de deasupra grajdurilor CAP, precum şi diametrul tuburilor (25
cm), rezultă un debit mediu Qm de O, 77 m 3/sec. Deci la o populaţie a Potaissei de 20 25000 de locuitori, cantitatea de apă ar fi fost suficientă pentru alimentarea cu apă a
oraşului, ştiind că media pe cap de locuitor ar fi fost de 8,33 litri la 24 de ore. Debitul
minim al conductei nu putea fi mai mic de 0,25 m 3/sec.
Tuburile conductei de apă sunt alcătuite din teracotă roşie, având o grosime de
3,9 cm, diametrul la intrare de 20,5 cm, la mijloc de 25,5 cm iar la ieşire de 29,5 cm.
Aceste tuburi au aşadar o formă tronconică special aleasă, având scopul ca de la
intrare apa să-şi micşoreze presiunea spre ieşire. Rezistenţa peretelui conductei este
de 180 kg f/cm2, ceea ce permitea acestor conducte să facă faţă la o presiune ridicată
a apei. Izvorul din care se alimenta oraşul antic Potaissa era acelaşi din care se alimenta
şi castrul roman, deci cel de deasupra Copăcenilor, în apropierea carierei. Acest izvor
are un debit constant tot timpul anului, iar zona carierei este una bogată în excelente
resurse de apă. Adâncimea la care au fost descoperite aceste tuburi de apă este de
- 0,80 cm, deci sub cota de îngheţ, neexistând pericolul ca apa să îngheţe în timpul
iernii. Mortarul folosit la legarea conductei asigura o foarte bună priză, nepermiţând
dislocarea acesteia.
Urmează ca viitoarele cercetări din perimetrul municipiului Turda să pună în
evidenţă traseul conductei de la intrarea în oraşul antic până spre centrul acestuia.
Bărbulescu, împreună
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THE ALIMENT ATION WITH W ATER OF THE ROMAN POTAISSA
(Summary)
The present paper deals with some aspects regarding the aqueduct discovered
in the city of Copăceni, which had the role to supply with water the ancient city of
Potaissa and alsa the roman rnilitary carnp from here. The researches made in 1996
proved that the starting point of the aqueduct was clase by the old mill of Copăceni.
The route of the aqueduct was followed on the terrain until the entrance in the actual
city of Turda; frorn here, we have no evidence regarding the route of the aqueduct
inside the ancient city Potaissa. We hope that the future investigations will elucidate
the route of the aqueduct from the entrance in the roman city until the center ofit.
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NOTE ARHEOLOGICE. II.
DESPRE FIBULELE IN FORMA DE SVASTICA
CU CAPETELE BRATELOR ÎN FORMĂ DE CAP
'
DE CAL
~

w

w

NICOLAE GUDEA

Dl. Maurizio Buora a publicat mai demult (Buora 1992) un articol intitulat
"Note on the diffusion of svastica fibulae with horse-head decorations in the Late
Roman period" în care, după ce prezintă 23 de piese într-un repertoriu (pe ţări modeme,
nu pe provincii romane) ajunge la următoarele concluzii (Boura 1992, 106-107):
fibulele în formă de svastică cu capetele decorate în formă de cap de cal fac parte
dintr-o grupă mai mare de fibule cu braţe în formă de cruce; b. aceste fibule sunt
răspândite mai ales în provinciile Dacia, Moesia şi Pannonia (n.n. care nu mai existau
în forma lor veche şi sub acest nume în epoca romană târzie!); c. fibulele sunt de
origine balcanică; d. cele m~ multe piese nu au context sigur de descoperire şi nu pot
fi datate; e. unele dintre ele pot fi datate în epoca romană târzie (datare care se extinde
asupra întregii grupe!).
Situaţia însă se prezintă cu totul astfel: a. o parte din fibulele prezentate de M.
Bours nu se încadrează în cele menţionate în titlu; b. lista de descoperiri întocmită de
autor este incompletă .
Am completat lista de piese de tipul menţionat în titlu, respectiv în formă de
svastică cu capetele braţelor în formă de cap de cal (fig. 3) şi situaţia pieselor găsite în
provinciile dacice se prezintă astfel:
Dacia Porolissensis
(3) Porolissum - Moigrad (Gudea - Lucăcel 1979, 379, pl. XXV, 321)
(5) Potaissa - castru (Bărbulescu 1994, 145, fig. 33/7)
(8) Potaissa - castru (M. Bărbulescu - informaţie personală)

Dacia Apulensis
(6) Cristeşti - castru/aşezare civilă (Pârvan 1982, 363, fig. 251; 362, fig. 255/
1926)
(7) Micia - Veţel - castru (Crişan 1979, 307, fig. V/5)
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Dacia Malvensis
(4) Urluieni - castru (Cătăniciu 1994, 353, fig. 8/5)
(1-2) Oltenia, rară loc de descoperire (Popescu 1945, 500, nr. 96-97, Abb. 91
96-97)
c. Se poate constata că în toate trei provinciile dacice (Porolisensis, Apulensis,
Malvensis) fibulele de acest tip au fost găsite în castre sau în aşezările civile din
imediata lor apropiere. Ele au fost datate în general în epoca provincială romană
(118-275), dar mai ales în prima jumătate a secolului III p.Chr. Se pare că în nici un
caz datarea nu depăşeşte mijlocul secolului III p.Chr. Tot în provincie, eventual din
Romula sau Slăveni - castru, trebuie plasate şi cele două fibule aflate în Muzeul Naţional
din Bucureşti (Popescu 1945, nr. 96-97). M. Buora le-a plasat în afara provinciei
Dacia Malvensis (Buora 1992, 106, map. 1). Dar, subliniem noi, numai oraşul Bucureşti
este situat în afara provincii romane (foste) şi acolo sunt depozitate. Autorul publicării
(Popescu 1945, 485) a scris însă clar "wie die schon vorher veroffentlichten, wurden
auch diese Fibeln in Alt- Rumănien (vor 1918) und zwar wahrscheinlich grosstenteils
in der Kleinen Walachei (Oltenien) gefunden".
d. Harta provinciilor dacice publicată de dl. M. Buora (Buora 1992, 106, map.
1) este o creaţie proprie a autorului şi are aspect total inedit. Harta are o formă curioasă
în care chiar un bun cunoscător al istoriei Daciilor cu greu ar recunoaşte aceste
provincii!
e. Statistica care se poate face acum arată că în provinciile dacice avem 8 fibule
în formă de svastică cu capetele braţelor în formă de cap de cal. Din totalul de piese al
grupei (23) amestecate (Buora 1992) + 6 identificate de noi şi prezentate acum aproape
o treime (8) apar pe teritoriu provinciilor dacice şi datează până la 250 p.Chr.
f. Dacă am aplica "criteriile" numeric - cantitative ale d-lui Buora atunci am
putea afirma că originea fibulelor trebuie căutată în provinciile Dacia, căci aici se află
concentrate cele mai multe, iar cele din Moesia Superior (12: Kostolac, Beograd,
Dragoviµ) şi Pannonia Inferior (8: Novi Banovci) se grupează de fapt în imediata
apropiere a provinciilor dacice.
Cum, însă, nici cercetarea noastră (ca şi a d-lui Buora) nu poate fi completă ne
ferim în a face astfel de atribuiri. Rămâne, însă, ca un fapt cert că originea lor trebuie
căutată undeva în aceste trei provincii (Pannonia Inferior, Moesia Superior, cele trei
Dacii).
g. Exemplele noastre, grupate mai strict decât a făcut dl. Buora (Fig. 3) arată
ceva foarte interesant. În cadrul tipului (în formă de svastică cu capetele braţelor în
formă de cap de cal) se pot delimita trei variante: 1. o variantă mică: L = 3,3 cm, cu
braţe subţiri (fig. 3/4); b. o variantă mică: L= 3,3 cm, dar cu braţe groase (fig. 3/1-3);
c. o variantă mai mare: L = 4,2 cm, cu braţe groase (fig. 3/5-8).
Această împărţire pe variante nu pare, deocamdată, să aibă vreo semnificaţie
cronologică sau chiar tipologică. Dar, ar putea avea, atunci când numărul de piese
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cunoscute va fi mai mare. Faptul că la Potaissa avem două din cele trei variante ne
acum să încercăm o grupare zonală.
Rămâne, însă, foarte importantă constatarea că pentru cele mai multe piese din
provinciile dacice avem contexte sigure de descoperire, că datarea lor este relativ
sigură, în prima jumătate a secolului III. Şi aici dl. M. Buora a greşit Prezenţa unor
astfel de piese în contexte arheologice romane târzii, ar putea fi rezultatul unei
"supravieţuiri" a pieselor, la mare distanţă în timp de data fabricării.

împiedică
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Notă: notiţa de faţă,

în limba germană, însă, a fost trimisă la publicare la revista
Korrespondenzblatt" editată de Romisch-germanisches
Zentralmuseum din Mainz. Am tăcut acest lucru datorită dorinţei de a pune în circulaţie
rapid datele pe care le-am constatat Intrucât această revistă are o arie foarte largă de
răspândire, datele în legătură cu tipul de piese şi mai ales datarea lui au şanse de a
intra mai rapid în circulaţia ştiinţifică. Pentru că această revistă nu este prea cunoscută
în România, din cauza deficienţelor operaţiilor de schimb ştiinţific şi iregularităţii cu
care apar revistele noastre de arheologie am găsit necesar să public şi varianta în
limba română.
germană "Archăologosche
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ARCHĂOLOGISCHE NOTIZEN. II.
UBER ROMISCHE HACKENKREUZFIBELN MIT PFERDEKOPFENDEN
(Zusammenfassung)

Vor einiger Jahren hat M. Buora einen Aufsatz i.iber die Hackenkreuzfibeln
mit Pferdekopfendem publiziert (Buora 1992). Die meisten Sti.icke haben keine sicheres
Fundkontext; andere konnen in spătromische Zeit datiert werden!; er erstreckte diese
Datierung auf die ganze Gruppe.
Der Verfasser (N. Gudea) vervollstăndigte die Liste der Fibeln mit Sti.icke aus
den dakischen Provinzen Alle diese (8 Stucke ), die sichere Fundkontexte haben,
wurden in provinzialromische Zeit datiert, besonders in der erste Hălfte des 3. Jhdts.
n. Chr.
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2. Harta provinciilor dacice. Locurile cu descoperiri de fibule în formă de svastică cu braţele terminate în cap de cal
(după M. Buora 1992, 106, map 1)
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3. Fibule în

formă

8

de svastică cu capetele braţelor terminate în cap de cal din provinciile
dacice: 1-2 f'ară loc de descoperire (Oltenia); 3. Porolissum;
4. Urluieni; 5. Potaissa; 6. Cristeşti; 7. Micia; 8. Potaissa
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NOTE DE LECTURĂ IV.
"
DESPRE POROLISSUM INTR-0
CORESPONDENTĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA
'

NICOI.AE GUDEA

În revista de istorie Acta Musei Porolissensis (XXII 1998, 445-560) Liviu şi
Ioana Botezan au publicat din corespondenţa lui Ioan Maniu (avocat în Şimleul
Silvaniei, tatăl lui Iuliu Maniu) cu Ioan Micu-Moldovan, canonic în capitlul metropolitan de la Blaj. Scrisorile lui Ioan Maniu datează între 1860-1894. Între foarte
multele evenimente şi fapte politice (naţionale, bisericeşti, culturale, administrative şi
familiale) s-au "strecurat" două informaţii arheologice foarte importante. Extrase din
contexul epistolar ele capătă o importanţă deosebită. Autorii corespondenţei le-au
subliniat (Botezan 1998, 476-479) dar nu le-au explicat.
Să vedem textele aşa cum sună ele:
p. 527-528, scrisoarea nr. XXXVII din 12 iulie 1869: "tu ca istoric .......... vei
veni să vezi măcar cetatea de la Moigrad potiu zice, cu sigurătate, ca a doua şi cea mai
importantă după Sarmizeghetuza. Amfiteatrul este colosal, monumintele, banii şi
sculele aflate acolo te pun în uimire şi te prinde supărarea cum de istoricii patriei aşia
de puţin memorează despre această cetate, precum şi despre drumul cel minunat de
duce la ea, care şi astăzi se vede. E norocire că un ungur din apropierea acestei cetăţi,
iubitoriu de ştiinţă, a făcut multe colepţiuni de mare preţiu pentru istorie. E un om
învăţat foarte. Mi-a promis că r.d. Cipariu nu vine odată aici ca să le vadă toate la faţa
locului. Mi-a spus ca să mă interpun şi să-l rog pe d. Cipariu ca să vină să viziteze
locurile acestea, căci va fi satisfăcut... .... "
p. 543, scrisoarea nr. LI din 20.04.1877: "......... Cugetat-am şi aceea că doarăţi vei lua puţinel timp în vacaţiune să vini până la noi, ca să facem mult dorita excursiune
la Porolissum - numit la noi cetatea de la Moigrad - care se află în apropierea Zălaului.
Într-adevăr că ar merita atenţiunea arheologilor noştri, precum şi a istoricilor, pentru
aceea că aceea cetate a fost imensă de mare şi mulţimea de relique de s-au aflat acolo
şi se mai află până în ziua de astăzi, sunt admirate de toţi şi cu atât mai vârtos de noi
românii. Piatra de la frontispiciul amfiteatrului se află la Zalău, la un iubitoriu de
antichităţi şi se poate ceti tot ce e scris pre ea. Tot la acest om, precum şi la curtea
contelui Andrassy de la Gârceiu-Gărcsăn (nu departe de Zălau) se află atâtea scule
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preţioase şi sculpturi, cât trebui omului zile întregi să le vadă toate şi să studieze. De
la cetate duce drumul cătră apus tot spre spinarea (culmea) Mezeşului până către
Urbea Mare. Tot la o mie de paşi se află ruinele vigilei (Orhâz), trecătoarea peste
Mezeş. Atunci nu a fost decât unde e cetatea, căci acolo se curmă Mezeşul printr-o
văliţă. Numai acel pas a trebuit dară apărat. De la această cetate spre apus, în depărtare
de cinci ore bune, în poala Mezeşului, a fost altă cetate - vei şti şi tu de ea - cea de la
Buciumi (Vanneză), dară nu aşia polemică ca cea de la Moigrad. În direpţiunea
Buciumiului încă este un pas trecătoriu, crediu că pentru aceea au edificat acolo, căci
pre aici poate trece inimicii dein părţile dincoace de Mezeşiu. La această cetate aflânduse anii trecuţi una tăbliţă ca palma de lată, scrisă, o am fost dat în 1868 în Gherla lui
Visarion Roman să o ducă la Sibiu pentru arhivul Asociaţiunii. Fii bun şi umblă după
ea, descifrază-mi-o şi-mi spune ce e scris pre ea. Întreabă-l pre Roman că cui i-a dat-o
şi unde e aşezată acea tăbliţă. Mi se pare că te-am mai fost rogat în această privinţă.
Înţeleg că ocazionalmente, să-mi împlineşti această rogare".
Informaţiile acestea se aşează bine între altele despre Moigrad fie ale
"arheologilor" germani, austrieci şi unguri (cf. Gudea 1989, 33, notele 72-73), fie ale
preoţimii greco-catolice care după reorganizarea bisericească din 1853 (înfiinţarea
episcopiei române unite de Gherla) a început acţiuni de alcătuire a unui muzeu naţional
la Blaj şi a unei arhive a Astrei. R. Ardevan a identificat nu demult (Ardevan 1977,
135-138) nişte note de şematism ale protopopului greco-catolic IosifVaida din Brebi.
Se părea că este prima menţionare românească despre Porolissum. Şi a rămas. Datele
oferite de Ioan Maniu sunt mai târzii cu cca. 10 respectiv cu aproape 20 de ani. Dar
sunt cu atât mai importante cu cât vin de la o persoană care nu era istoric.
Iată ce reiese din scrisoarea din 1869: a. amfiteatru colosal; monumente; c. bani;
d. scule; e. drumul cel minunat; f. un ungur colecţionar (nenominalizat) care are o
colecţie "de mare preţiu"; g. lipsa de interes a "istoricilor patriei" pentru Porolissum.
Să adăugăm ce reiese din scrisoarea din anul 1877: a. inscripţie de la amfiteatru,
în bună stare, aflătoare la Zalău la un "iubitoriu de antichităţi"; tot la acesta se află
numeroase scule preţioase şi sculpturi; c. la contele Andrâssy de la Gârceiu se află de
asemenea "atâtea scule preţioase şi sculpturi" cât trebuie omului zile întregi ca să le
vadă; d. cetate "imensă de mare"; e. drumul care duce de la Porolissum spre "poarta
Meseşului"; f. cetatea de la Buciumi (castrul) nu "aşia polemică ca cea de la Moigrad";
g. cetatea de la Buciumi a fost construită pentru că "în direpţiunea Buciumului încă
este un pas trecătoriu"; h. la Buciumi s-a găsit "o tablă lată, scrisă" pe care autorul a
trimis-o la Gherla lui Visarion Roman pentru arhiva Asociaţiunii (Astra) de la Sibiu".
Nu se ştie nimic despre această piesă.
Nu ştim exact cine a fost acel "ungur... iubitoriu de ştiinţă" ... care a făcut "multe
colepţiuni". Este interesant că I. Maniu - care un timp a fost mutat ca funcţionar la
Zalău - nu îi aminteşte numele. Presupunem, însă, că este vorba de Szikszay Lajos
subprefect (vicecomite) al judeţului. Colecţia acestuia a fost donată de proprietar
judeţului, cu ocazia serbărilor "milenare" ( 1906) sau, respectiv cu ocazia înfiinţării
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Asociaţiei Muzeistice a Judeţului Sălaj= Szilagymegyei Muzeum Egylet Zilahon), a
fost instalată în clădirea prefecturii în patru vitrine (Wagner 1980, 672-673). Obiectele
erau detenninate şi etichetate (Ghergariu 1978, p. 390) (documente, monede, ceramică,
bronzuri, monumente din piatră, exponate paleontologice). În această expoziţie se
află şi inscripţia din amfiteatru. Expoziţia a funcţionat până în tulburatul an 1918,
când, în bună parte, a fost jefuită.
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MUSEUM NOTES. IV. POROLISSUM IN LETTERS FROM THE
19™ CENTURY
(Summary)
In some letters of a leader of the Romanian N ational movement in Transylvania
(Ioan Maniu) sent to a great personality of the cultural and scientific life from
Transylvania to, in Blaj (the canon Ioan Micu Moldovan) ther is some interesting,
important and unpublished inforrnations about the Roman settlements from Moigrad
(Porolissum) and Buciumi (both in the Salaj county). The letters date back to 18601894.
The letters give detailed inforrnation about the strategical position of the settlements, about the Roman roads in the neighbourhood, and also about the resuit of
surface discoveries: pottery, stamped tiles, coins, inscriptions even a military diploma
from Buciumi.
Mention is made also about two important private collections from Sălaj county
belonging to vice comes Szikszai Lajos from Zălau and count Dominic Andrassy
from the village Gârceiu.
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AMFITEATRUL DE LA POROLISSUM SI
'
ASPECTELE SALE CULTICE
BAJUSZ ISTVÂN

1. Sanctuarul din cadrul amfiteatrului
Date tehnice
Cu ocazia săpăturilor de la amfiteatru am putut constata intervenţii şi modificări
ulterioare în structura clădirii în zona porţii II (nord-vestice) - la încăperile R şi r,
unde prima încăpere a suferit modificarea cea mai esenţială (Bajusz 1988). În interiorul
acestui spaţiu s-a construit o încăpere uşor trapezoidală, lipită de zidul radial Z 17 -Z 18
(pi. II-IV). Zidurile nou construite au fost realizate în tehnica opus incertum. Cel
dinspre exteriorul camerei porneşte din capătul zidului median, are grosimea de 0,40
m, celelalte două sunt late de 0,50 m. Încăperea creată are dimensiunile de 3,80 x 4 x
3 x 3,25 m. Construirea acestei încăperi a impus modificarea uşilor existente. Partea
lor superioară a fost închisă, păstrându-se o deschizătură în partea inferioară. În cazul
uşii dinspre spaţiul porţii, înălţimea deschizăturii era de 0,60 m, la uşa spre arenă de
0,95 m. Tot acum a fost reconstruită partea superioară a zidului Z 18 : de la înălţimea
deschizăturii lăsate în locul uşii, de aici până la colţul spre arenă al porţii, zidul a fost
refăcut, cele două zidării, cea veche şi cea nouă, au fost delimitate printr-o dungă
groasă de mortar de 3-5 cm. Probabil prin această construcţie realizată sub tribună s-a
creat un vivarium.
La un moment dat încăperea trapezoidală din spaţiul R a fost demolată, zona
suferind noi transformări. Aproximativ pe mijloc încăperea a fost împărţită în două,
construindu-se un zid cu absidă. Capetele drepte ale acestui zid se lipesc de zidurile
radiale Z 17 şi Z 18 • Ele au grosimea de 0,70 m, lungimea de 1,50, respectiv 1,70 m. La
capete, de unde porneşte zidul în semicerc, în zid se află câte un rând de cărămizi.
Semicercul are deschiderea de 1,60 m, grosimea zidului este de 0,50 m. Toată zidăria
conţine multe fragmente arhitectonice refolosite, chiar şi o porţiune din zidul camerei
trapezoidale a fost refolosită (o parte din zidul drept ce se lipeşte de zidul median Z 17 ).
Deschiderea absidei, îndreptată spre exterior, este delimitată de un prag (trepte?)
format din două rânduri de blocuri fasonate de gresie. Deschiderea exterioară a camerei
a fost închisă cu un zid de 0,50 m grosime, lipit de capetele îngroşate ale zidurilor
radiale Z, 7 şi Z, 8 • La mijloc exista o uşă cu o deschidere de 1,40 m, a cărei scândură de
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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prag groasă de 2,5 cm a fost găsită carbonizată in situ. Suprafaţ:a încăperii astfel create (5,5 x 3,6 x 3,6 x 4,7 m) a fost pavată cu un strat de mortar. Spatele apsidei a fost
umplut cu o parte a materialului provenit din demolarea camerei trapezoidale, însă
deschizăturile lăsate în locul uşilor n-au fost zidite sau blocate cu un material durabil,
deşi umplutura spaţiului s-a ridicat deasupra acestor orificii. Pe exteriorul încăperii,
pe toată lungimea ei, s-a creat un portic lat de 1,25 m, pavat în acelaşi mod, şi delimitat
de o fundaţie de piatră de 0,50 m lăţime, pe care se află trei blocuri de gresie, despărţite
de câte un interval de cca. 60 cm, intervale unde au fost aşezate câte două cărămizi de
40 x 27 x 5 cm. Blocul de gresie din mijloc cu dimensiunea de 1,50 x 0,70 x 0,10 m,
este situat în dreptul intrării în încăpere. Blocurile laterale sunt de dimensiuni mai
mici. Unul a fost spart şi mişcat din loc; celălt are dimensiunile de 1 x O, 70 x O, 1Om.
Pe această fundaţie existau coloane de piatră (probabil patru) din care s-au găsit
fragmente pe pavajul exterior. În interiorul încăperii am colectat fragmente de tencuială,
purtând urme de pictură executată cu vopsea roşie, galbenă, maronie, verde, albă. Din
stratul de dărâmătură al încăperii s-au cules multe fragmente de ţigle şi olane,
dărâmătură care, ca un strat compact, s-a extins până la mijlocul intervalului porţii II,
dovedind că acest spaţiu avea acoperiş de {iglă, probabil într-o apă. Atât forma noii
încăperi, cât şi materialul arheologic găsit aici (vezi mai jos) ne arată clar că avem de
a face cu un sanctuar, respectiv cu un sacellum dedicat zei{ei Nemesis (pl. 11-IV).
Sanctuarul a fost construit ulterior amfiteatrului de piatră. Această clădire ridicată
în 157 nu avea încă această încăpere, spaţiile ce flancau poarta nord-vestică erau
asemănătoare cu cele de lângă cea sud-estică: fiecare încăpere avea uşă spre arenă şi
spre spaţiul porţii. Pe baza caracterului literelor inscripţiei găsită aici, considerăm că
acest sanctuar a fost construit la sfârşitul secolului II, sau începutul secolului III d.Ch.,
datare sprijinită şi de alt material arheologic (ex. fibule - vezi Bajusz-Cociş 1995, 4142., nr.14, 18).
2. Materialul cultic din sanctuar.
Cu ocazia dezvelirii sanctuarului am găsit o serie de materiale arheologice,
care pot fi puse în legătură cu cultul (sau cultele) oficiat(e) aici. Acest material nu este
prea numeros, însă prezintă o varietate surprinzătoare. Lista lor este următoarea:
1. Altar votiv sau bază de statuie (pl. V) din calcar gălbui. Frontonul este
ornamentat de o frunză dublă în chenar triunghiular. Î. = 56 cm, 1. = 33 cm, gr. = 20
cm. Câmpul inscripţiei este de 25 x 25 cm, literele de 5 cm înălţime, executate stângaci.
Textul inscripfiei: NEME/SI SAC(rum)/ NEPOS/ CE(nturio) N(umeris)
PAL(myrenorum). Literele N şi P din rândul 4 în ligatură. MIAZ., nr. inv. c.c. 668/
1988.
2. Altar votiv sau bază de statuie (pi. VI) din gresie galbenă. Rupt în două.
Datorită calităţii slabe a pietrei, scrisul a dispărut rară urmă. Î. = 50 cm, 1. = 19 cm,
gr. = 8 cm. MIAZ., nr. inv. c.c. 669/1988
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3. Altar votiv (pl. VII) din gresie. S-a păstrat doar partea superioară cu adâncitura
pentru ofrande şi parţial coronamentul cu o bogată ornamentaţie vegetală. Î. =34 cm,
l. =40 cm, gr. =28 cm. MIAZ., nr. inv. c.c. 675/1988.
4. Fragmente de inscripţii pe piatră de gresie, constând doar din una-două
litere, fără a se putea potrivi sau întregi. MIAZ., nr. inv. c.c. 670/1988.
5. Placă votivă (pl. VIII) din marmoră. Imaginea în relief este foarte ştearsă,
partea superioară şi colµil drept de sus lipsesc. Î. =17 cm, L. =32,5 cm, gr. =3 cm.
Câmpul sculptat are înălţimea de 9 cm. În partea stângă a plăcii se distinge un personaj
mai înalt, în picioare, umărul şi capul lipsesc. Spre dreapta trei personaje, probabil
femei, ţinând ceva în mâini (coş?, cunună?). Din a treia persoană s-au păstrat doar
picioarele. Considerăm că placa îl reprezintă pe Silvanus şi trei Silvanae, într-o
iconografie caracteristică mai ales provinciilor Dalmatia şi Pannonia. MIAZ., nr. inv.
c.c. 666/1988.
6. Candelabru (pl. IX/a-b ), fragment. Statuetă executată din lut prin modelare
cu mâna, goală în interior. Lp. = 13 cm, lp. = 12 cm. Îl reprezintă pe Silenus, din care
s-a păstrat doar bustul. După aspect se pare că este aşezat. Capul este executat cu mult
simţ artistic, pe când restul corpului este mult mai rudimentar. Poartă barbă împărµtă
în două, ţeasta pleşuvă este înconjurată de părul păstrat. Pe umeri şi în braţe avea câte
un opaiţ (deci trei în total), dar păstrate foarte fragmentar. MIAZ., nr. inv. c.c. 623/
1988.
7. Statuetă Venus făcându-şi toaleta(?) (pi. X/a) din bronz, turnat plin. Î. =10
cm. Zeiţa este nudă, cu diademă pe cap, părul în spate prins în coc. La gât poartă
colier, redat prin cerculeţe ştanţate. Braµil drept îl întinde în faţă şi în jos, lipseşte
mâna. Braµil stâng este ridicat până la piept, palma strânsă, cu un orificiu. MIAZ., nr.
inv. c.c. 1166/1993.
8. Statuetă Venus Pudica (pi. Xlb) din marmoră, fragment. Îp. = 6 cm. S-a
păstrat doar bustul şi mâna dreaptă adusă în faţa sânilor. MIAZ., nr. inv. c.c. 667/
1988.
9. Opaiţe din ceramică (pi. XI) de diferite forme şi mărimi, păstrate fragmentar.
Se remarcă fragmentul unui opaiţ de mare dimensiune (Lp. = 15,3 cm), cu bazin
rotund şi cioc cu canelură deschisă şi un opaiţ fragmentar cu bazin rotund, lară cioc.
MIAZ., nr. inv. c.c. 624-636/1988.
3. Amfiteatre şi sanctuare.
Exemple din Imperiu
Pe lângă multe amfiteatre din Imperiu găsim sanctuare. Acestea erau dedicate
în special zeiţei Nemesis, dar şi altor divinităţi. După cunoştiinţele noastre asemnea
sanctuare au fost identificate lângă sau în amfiteatrele: Senlis, Merida, Tarragone,
Lyon, Frejus, Puzzoli, Carnuntum, Aquincum, Scarbantia, Savaria, Augusta
Treverorum, Durnovaria, Isca Silurum, Lambaesis, Theveste, Grand, Italica, Deva,
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Corinium Dobunnorum, Flavia Solva, Pola, Caesarea, Salona, Ulpia Traiana
Sannizegetusa (conf.: Golvin 1988, 337-340).
Poziţia sanctuarelor faţă de clădirea amfiteatrului este foarte diferită. Puteau să
fie aşezate lângă una din axe, în apropierea unei porţi, pe exteriorul clădirii, ca şi
construcţie separată sau lipită de amfiteatru. Dar puteau să fie înglobate şi în clădirea
amfiteatrelor, tot lângă una din axe, sau să ocupe o poziţie laterală. În anumite cazuri
nu întâlnim sanctuare, ci doar una sau mai multe nişe în peretele amfiteatrului pentru
aşezarea inscripţiilor, statuilor şi ofrandelor. În continuare vom prezenta câteva exemple
din provinciile apropiate cum ar fi Pannonia, Noricum, Dalmatia. În Moesia, datorită
influenţei greceşti, situaţia este puţin diferită, aici dominând teatrele (Bouley 1990).
La Ulpia Traiana Sannizegetusa sanctuarul zeiţei Nemesis se află lângă
amfiteatru, la sud de poarta estică, ca o clădire separată (pi. XIIUb ). A fost construit pe
zidurile unei clădiri mai vechi, a suferit mai multe modificări (Alicu 1978), însă a
fumizat un bogat material epigrafie (/DR Il//2. 308-321). La Scarbantia (Pannonia
Superior) sanctuarul se află nu departe de poarta sudică (Cămări 1995, 256-257). În
apropierea porţii nordice a fost ridicat şi sanctuarul la Flavia Solva (Noricum) (pi.
XIII/a). Momentul construirii a fost stabilit ca fiind secolul al Iii-lea (Hudeczek 1993, 3).
La amfiteatrul civil din Aquincum (Pannonia Inferior) sanctuarul a fost lipit de
partea exterioară a construcţiei, lângă poarta de vest, la sud de aceasta (pi. XIV/b). A
fost construit în anul 162 şi refăcut în 214(Kuzsinszky1891114-121). Tot de partea
exterioară a fost lipit sanctuarul şi la amfiteatrul militar din Camuntum (Pannonia
Superior) (pi. XV), construit în anul 184 şi mărit în 235 (Klima-Vetters 1953, 17-18).
În cazul amfiteatrului civil din Camuntum, sanctuarul a fost înglobat în latura
vestică a clădirii (pi. XVI/a), asigurândui-se un spaţiu sub cave a, neidentificat însă cu
certitudine (Miltner 1949, 16. ), iar la Salona (Dalmatia) se consideră că două încăperi
de sub tribunele din partea sudică erau sanctuare (pi. XVUb), unul dedicat zeiţei Nemesis, celălalt altei divinităţi (eventual Hercule) (Dyggve 1933, 107-108). La
Porolissum, din câte am văzut, sanctuarul a fost amplasat lângă poarta nord-vestică,
modificând astfel structura încăperii de aici (pi. II). A fost construit probabil la începutul
secolului III.
În spaţiul porţii nordice al amfiteatrului militar din Aquincum se aflau nişe,
care serveau drept locuri de ofrandă (pi. XIV/a), dar este posibil ca una din încăperile
de sub cavea să fi fost eventual sanctuar (Nagy 1943, 371 ).
Deci dispunerea acestor spaţii cu caracter cultic este diferită, dar întotdeauna
există o legătură strânsă cu amfiteatrul. Sanctuarele de altfel nu sunt construcţii mari,
ci doar nişte încăperi mici de câţiva metrii pătraţi. Toate sunt foarte apropiate ca
suprafaţă de cea a sanctuarului din amfiteatrul de la Porolissum. Ele au fost construite
după mijlocul secolului II, când cultul zeiţei Nemesis începe să se extindă şi să se
generalizeze.
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4. Divinităţi întâlnite în sanctuarele de lângă amfiteatre.
Divinităple adorate în aceste spaţii - din cât se cunoaşte - sunt zeităp diverse,
dar ele, printr-o formă sau alta se leagă de evenimentele, spectacolele ce aveau loc în
amfiteatre: venatio şi munera. Ataşamentul gladiatorilor şi bestiarilor înclina spre
acele divinităp, care aveau legătură cu lupte, animale, vânătoare, cu soarta şi norocul
omului, cu favorurile care puteau influenţa destinul şi soarta celor din arenă. Acestui
fapt se datorează că lăcaşele de cult al acestor zeităp au fost ridicate în apropierea sau
în incinta amfiteatrelor.
Majoritatea materialului cultic din aceste sanctuare se referă, desigur, la zeiţa
Nemesis. Ca zeiţa norocului şi a sorpi, este mult agreată de cei care duceau o viaţă
plină de pericole, ca soldapi, gladiatorii, bestiarii, în general de personalul din armată
şi din cadrul amfiteatrelor (Bouley I990). Dar era chemată în ajutor şi de călători,
fiindcă ea îi ajută pe cei în nesiguranţă, îi salvează din pericole şi, dacă e cazul, se
răzbună. În inscrippi adesea poartă diferite epitete, cel mai frecvent apărând ca Augusta sau Regina. Astfel lui Nemesis Augusta i se dedică altar la Flavia Solva (Schmid
I9I9, I49-I50), Scarbantia (Gabier I969, 13, nr. 5), Savaria (Pannonia Superior)
(Balia et alii I97I, nr. 36, 38), în amfiteatrul civil din Camuntum (Egger I926, 105)
sau un relief la Teumia (Noricum) (CIL Ill 4737, Egger I948, 69-70). Cu dedicapi
pentru Nemesis Regina ne întâlnim în sanctuarul de lângă amfiteatrul militar din
Camuntum (CIL Ill I 407I, I 4075, I 4076), la cel din amfiteatrul civil din Aquincum
(Kuzsinszky I89I, I I9, nr. 5) şi la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde apare doar cu
acest epitet (/DR 11112 308, 3I2-314, 3I9, 32I, 322).
Pe inscrippile din sanctuare Nemesis apare de multe ori în sincretism cu alte
divinităp, sugerându-se prin aceasta şi felul sau domeniul în care i se cere sprijinul.
Ele sunt contopite cu ea, sau apar împreună cu ea, dar întotdeauna se poate constata o
relape între acestea şi viaţa amfiteatrală. O inscripţie din amfiteatrul civil de la
Aquincum este închinată pentru Dea Diana Nemesis Augusta (Kuzsinszky I 89 I, I I 7,
nr. 2). Diana are legătură cu lumea amfiteatrelor ca zeiţă a vânătorii, pentru că
vânătoarea de animale ( venatio) ocupa un loc de seamă în manifestările de aici. Astfel
Diana este ocrotitoarea şi sprijinitoarea celor care participă la venatio şi a celor care
procurau, capturau animalele sălbatice pentru aceste jocuri, şi asupra cărora veghea
ca Nemesis. O altă inscrippe, tot din Aquincum, dar nu din amfiteatru, vorbeşte de
"Diana et Silvano Silvestri praesidibus venationum" (Kuzsinszky I 898, 386). În acest
sens o pomeneşte şi Tertullianus, când spune că: "ambele jocuri sunt prezidate de
Marte şi Diana" (De spectaculis XJJ, 2, 7). Aceste două jocuri nu sunt altceva decât
munera şi venatio. Nemesis şi Diana apar împreună sau se contopesc şi în alte epigrafe.
Una din inscripţiile din sanctuarul amfiteatrului militar din Camuntum este dedicată
lui Nemesis Regina şi Diana (CIL llI I 4076). Statuia provenită tot de aici o reprezintă
pe Nemesis în ipostaza Dianei, îmbrăcată în chiton scurt, purtând pe picioare sandale
de vânătoare şi semilună pe cap (Klima-Vetters I953, 55). Pe relieful din Teumia,
amintită mai sus, dedicată zeiţei Nemesis Augusta, este reprezentată Diana oficiind o
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ceremonie la altarul Nemesei, în timp ce lângă ea trei bestiari luptă cu un urs (Egger
1948, 69-70). Numele Dianei se poate citi şi pe una din inscripţiile fragmentare din
amfiteatrul civil de laAquincum (Kuzsinszky 1891, 119, nr. 6).
Relieful găsit în nemeseul din Flavia Solva ne-o prezintă pe Nemesis într-o altă
ipostază: ca zeiţă triumfătoare, ieşită victorioasă din competiţie. În mână poartă
atributele Victoriei: ramura de palmier şi cununa (Diez 1946). Zeiţa biruitoare asupra
greutăţilor apare în Savaria, pe două altare provenite din apropierea amfiteatrului, ca
Venus Victrix (Balia et alii 1971, nr. 25, 35). O statuie Victoria a fost găsită şi în
amfiteatrul militar din Camuntum (Tragau 1897, 212, abb. 25).
Din amfiteatrul civil de la Aquincum provine o statuetă a zeiţei Fortuna
(Kuzsinszky 1891, 121-122). Ca divinitate ce aduce noroc poate s-o înlocuiască pe
Nemesis sau să-i preia anumite atribuţii. O inscripţie din Apulum spune clar: Nemesis
sive Fortuna (/DR 11115 294). De altfel inscripţiile din sanctuarul de la Aquincum o
numesc pe Nemesis şi Omnipotens (Kuzsinszky 1891, 117, nr. J) sau Magna
(Kuzsinszky 1891, 118, nr. 3). La această zeiţă, care apare în multe ipostaze, oricine
găsea ceea ce avea nevoie: sprijin, ocrotire, răzbunare, victorie, fiindcă ea era cea
care îi asculta pe toţi - exaudentissima, cum o mai numeşte o inscripţie apulensă (/DR
11115 296).
Dacă Diana prezida reprezentările de venatio, atunci lui Marte îi reveneau
luptele de gladiatori - aflăm din textul mai sus citat a lui Tertullianus. Din acest motiv
ar trebui să-l găsim pe Marte/Ares pe un loc principal în sanctuarele de lângă amfiteatre.
Adorarea lui de către persoane a căror meserie era lupta, se înţelege de la sine. Se pare
însă că în primul rând în lumea greco-romană a fost principala divinitate adorată de
gladiatori. Pe epitaful unui preot din Tomis, care a organizat lupte de gladiatori, acestea
sunt numite luptele lui Ares (Le Glay 1990, 218). În cazul nostru găsim doar o singură
inscripţie dedicată lui Marte. Aceasta provine din sanctuarul amfiteatrului militar din
Camuntum (CIL 11114072).
Gladiatorii şi bestiarii l-au venerat şi pe Hercule, în special în Africa, pe când
în Italia şi Gallia era adorat în primul rând de atleţi (Le Glay 1990, 218). Acest heros
invincibil, care a triumfat în cele 12 probe, putea să fie pe merit un exemplu pentru cei
ce practicau lupta ca o meserie. Astfel cinstirea lui se putea face şi în amfiteatre. E.
Dyggve presupune că unul din cele două sanctuare din substructura amfiteatrului de
Ia Salona servea şi pentru venerarea lui Hercule (Dyggve 1933, 107-108). Cu urmele
cultului lui Hercule ne întâlnim la Camuntum, unde din sanctuarul de lângă amfiteatrul
militar se cunosc fragmente de statui ale eroului (Tragau 1897, 211, 219) şi o bază de
relief cu numele acestuia (Bormann 1897, 245, abb.43). Şi în Savaria s-a găsit o
statuie a lui Hercule (Balia etalii 1971, 125, nr. 219).
Inscripţia din Aquincum, citată deja, care vorbeşte de Diana şi Silvanus ca
"praesidibus venationum" ne face să credem că, eventual, şi cultul lui Silvanus putea
să apară în sanctuarele din amfiteatre. Ca divinitate a vegetaţiei, pădurilor şi câmpurilor
avea legătură şi cu lumea animalieră, implicit cu venatio. Urme sigure ale venerării
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lui în aceste spaţ:ii însă nu cunoaştem. O singură piesă poate fi pusă în legătură cu
această lume a naturii, o aplică-mască din ceramică, reprezentându-l pe Silenus, găsită
la amfiteatrul militar din Camuntum (Tragau 1897, 224, abb. 33) şi care, eventual,
se leagă de cultul lui Liber Pater. În unele cazuri este prezent şi Dionyssos/Bacchus,
ca protector al vânatului, "domn" al animalelor. El este reprezentat alături de Nemesis/Diana pe un paviment de mozaic de la El Djem datat în secolul III, sau de la
Smirat, unde însă se află în cadrul unei scene de venation lângă aceaşi zeiţă (Le Glay
1990, 218).
În amfiteatrul civil din Aquincum s-a găsit un altar dedicat lui Jupiter şi lunona
(Kuzsinszky l 891, l 20, nr. 7), iar o bază de statuie a zeului suprem s-a descoperit şi
în sanctuarul amfiteatrului din Carnuntum (Tragau 1897, 2Il). Din ambele clădiri
provin şi descoperiri referitoare la Genius: un altar de la Aquincum pentru Genius
Loci (Kuzsinszky 1891, 120, nr. 8) şi un fragment de statuie de la Camuntum (Tragau
1897, 219, abb. 28).
Tertullianus, criticând lumea păgână şi distraqiile agreate, spunea că
"amfiteatrul este consacrat unor nume mai numeroase şi mai sinistre ca şi Capitoliul,
este templul tuturor demonilor" (De spectaculis XII, 2, 7). Desigur cuvintele lui
Tertullianus sunt simbolice, dar într-adevăr numărul divinităţ:ilor cinstiţ:i în amfiteatre
este mare, însă ele, într-o formă sau alta, sunt în legătură cu activităţile şi manifestările
ce au loc în aceste clădiri.
5. Divinităţile din sanctuarul de la Porolissum
Materialul cultic găsit în sanctuarul de la Porolissum şi prezentat mai sus este
şi el divers, iar dintre altare doar pe una s-a păstrat inscripţ:ia. Acesta este închinat
zeiţei Nemesis, pe când în cazul celorlalte nu putem avea aceeaşi certitudine. Nu
credem că statuetele zeiţei Venus sugerează locul de venerare a acesteia. Mai mult
probabil că este vorba de o manifestare sincretistă, şi aceste statuete sunt ofrande
depuse Nemesei sau Dianei, eventual Fortunei sau Victoriei, zeiţe care, după cum am
văzut mai sus, sunt prezente în sanctuarele de lângă amfiteatre. Candelabrul în formă
de Silenus ne apropie de cultul lui Liber Pater, în anturajul căruia îl găsim de obicei,
sau poate de cultul zeului Dionyssos/Bacchus. Ne putem gândi eventual şi la faptul,
că acest sanctuar ar fi putut prelua locul, funcţ:ia vechiului templu Liber Pater, distrus
de incendiu la sfârşitul secolului al Ii-lea şi pe locul căruia s-a construit templul zeului
Bel (Matei 1980). Micul relief de marmură, care după părerea noastră îl reprezintă pe
Silvanus şi trei Silvanae, ne sugerează, că tot în acest spaţ:iu a fost venerată şi această
divinitate. Prezenţa acestor divinităţi în sanctuarul din cadrul amfiteatrul de la
Porolissum, după cum am văzut din exemplele de mai sus, nu este de loc surprinzător,
după cum este tot atât de firesc ca locul cultic al acelor divinităţ:i care au legătura cu
viaţa amfiteatrală să fie undeva în apropierea clădirii de spectacol.
Recent D. Benea, luând ca bază Wla din rapoartele de săpătură privind amfiteatrul
(Bajusz 1992), considera că sanctuarul este de fapt o basilică creştină, construită cândva
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în intervalul secolelor IV-VI. (Benea 1999, 122-132). Argumentaţia dânsei însă ni se
pare puţin forţată. Iată câteva pasaje mai esenţiale din această argumentaţie: "Absida
este orientată spre est. În plus, acestei construcţii („.) se adaugă („.) un portic. Un
asemenea edificiu întruneşte toate condiţiile necesare unui lăcaş de cult creştin, care
să fi fost ridicat între ruinele amfiteatrului roman. („.) Elementele componente ale
edificiului (absidă, naos, pronaos) sugerează o construcţie romană târzie, care putea
fi un lăcaş creştin de cult. Un argument ce întăreşte această supoziţie îl constituie
faptul că absida era orientată spre est, ceea ce indică alegerea specială a acestui loc
în vederea ridicării construcţiei în interiorul amfiteatrului. Menţiunea expresă potrivit
căreia doar în această zonă au fost descoperite urmele unui acoperiş din ţigle şi
olane sugerează faptul că edificiul a fost făcut la o dată ulterioară folosirii
amfiteatrului, când tribunele nu mai erau în uzanţă. (. .. )Deci amenajările din sectorul
R sunt de dată târzie, în orice caz după abandonarea provinciei de către romani.
Folosirea, în elevaţia acestei amenajări, a unor monumente epigrafice sau
arhitectonice fragmentare sugerează acest lucru. („.) Prezenţa unui altar votiv în
interiorul lăcaşului ar putea avea două explicaţii: prima ar fi folosirea ca material
de construcţie a monumentului(... ), iar a doua ar reprezenta utilizarea monumentului
ca suport al mesei altarului sau cu o altă destinaţie ce nu impunea ditrugerea textului
antic (vezi Densuş, de pildă). Atribuirea acestui edificiu unui lăcaş de cult creştin
este îngreunată de faptul că, deocamdată, lipsesc urme evidente creştine în sectorul
R sau poate ele nu au fost prezentate în raportul menţionat. O singură piesă cruciformă, se pare o fibulă (? ), a fost descoperită în zona amfiteatrului (fig. 22 ). („.) Nu
ne putem pronunţa asupra caracterului creştin al piesei, neavând la dispoziţie o
descriere detailată" (Benea 1999, 127-129). De asemeni aduce exemple privind
lăcaşuri de cult creştine construite în amfiteatre (Benea 1999, 130-131), negând total
existenţa de sanctuare romane înglobate în clădirea amfiteatrelor: "Nu cunoaştem,
însă, nici un caz documentat arheologic în care templul zeiţei Nemesis să fi construit
sub o tribună a amfiteatrului, cum se presupune la Porolissum. Construirea unui
templu subteran (cum este în cazul mitraelor) se face în zane special amenajate, dar
în nici un caz nu poate fi vorba de amplasarea templului divinităţii protectoare a
jocurilor sub o tribună, fie ea chiar de piatră" (Benea 1999, 12 7). După opinia dânsei,
pe baza exemplelor aduse, în toate cazurile "„.templul închinat zeiţei Nemesis („.)
este o clădire distinctă, construită independent de amfiteatru" (Benea 1999, 126127).

În Imperiul Roman însă nu amfiteatrul de la Porolissum este singura care
un nemeseum. J. C. Golvin, cine s-a ocupat mult cu aceste clădiri, dă multe
exemple. Amplasarea în structura clădirii a sanctuarelor era diversă: lângă una din
porţile principale (Deva, Corinium Dobunnorum etc.); la capătul axei scurte, sub o
lojă (Merida, Tarragone, Lyon, Senlis, Puzzoli etc.), când nu o dată este legat de lojă
prin scări; sau într-una din încăperile de sub podium, încăpere ce se deschidea spre
arenă (vezi Golvin 1988, 337-340 şi passim.). Chiar şi în cazul amfiteatrului civil din

înglobează
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Camuntum sau cel militar din Aquincum, se presupune că sanctuarul era amenajat
într-una din încăperile de sub podium. Pentru Salona, unde în amfiteatru s-au amenajat
două lăcaşuri de cult creştine, se afirmă că iniţial aceste spaţii au fost sanctuare păgâne
(Dyggve 1933, 107-110). Sanctuarele din structura amfiteatrelor, de altfel, nu sunt
încăperi subterane. Nivelul lor de călcare este acelaşi cu nivelul din exteriorul clădirii
sau al arenei. Mai multe sanctuare au absidă. Orientarea acestora este în funcţie de
amplasare. Iar amplasarea s-a făcut nu o dată lângă una din principalele porţi. Aceasta
o putem considera porta pompae, prin care intra în amfiteatru cortegiul ceremonial,
având în drum şi sanctuarul Nemesei. La Porolissum se pare că tocmai poarta nordvestică a jucat acest rol, aici fiind o zonă mai optimă pentru circulaţie. Având asemenea
exemple nu vedem de ce altarul închinat zeiţei Nemesis şi celelalte, chiar fragmentar
păstrate, de la Porolissum să fi fost aduse din altă parte. Nu indică nimic ca ele să fi
fost folosite ca material de construcţie, deşi, într-adevăr în zidăria absidei am găsit
fragmente refolosite, dar numai arhitectonice (fragmente mici din fusuri de coloane).
Construirea sanctuarului (sf. sec. II - înc. sec. III), ulterior ridicării clădirii de piatră, a
modificat în oarecare măsură structura caveii din această zonă. Iar pe lângă altare,
într-un lăcaş creştin, ce mai au de căutat alte materiale cultice păgâne (prezentate mai
sus). De altfel refolosirea în epoca romană a unui material litic (altare, fragmente
arhitectonice) este un fenomen destul de obişnuit la Porolissum (vezi de ex. Gudea
1980, 89-90). Piesa cruciformă la care se mai face referire este un distribuitor de
curea din bronz (care după desenul publicat nu poate fi confundat cu altceva, vezi
Bajusz 1992, 179, fig. 22), tip obişnuit la Porolissum.
D. Benea are dreptate când vorbeşte şi dă exemple de cazuri când în amfiteatre
s-au amenajat lăcaşuri de cult creştine. Dar nu vedem de ce trebuie forţat acelaşi lucru
şi pentru Porolissum, când majoritatea fenomenelor cultice din amfiteatrul de aici se
regăsesc la multe alte amfiteatre. Legătura dintre aceste clădiri şi zeiţa Nemesis este
atât de strânsă, încât lăcaşul de cult a ei este amplasat lângă sau chiar în amfiteatre.
Situaţia se pare că este generală, doar că, cercetările ne depăşind li,nîtele amfiteatrelor,
multe sanctuare nu au fost încă identificate, iar în cazul încăperilor numeroase de sub
podium/tribună/lojă destinaţia, în lipsă de material arheologic, nu poate fi suficient de
bine dovedită. Cazul de la Porolissum, deci nu este o excepţie, ci din contră, este în
concordanţă cu uzanţa generală din Imperiu şi atunci nu vedem de ce "faptul putea fi
privit cel puţin degradant şi asfel de neconceput în mentalitatea romană de atunci"
(Benea 1999, 127).

6. Adoratorii
Cert este că toate divinităţile cărora li se consacrau altare în sanctuarele de
lângă sau din amfiteatre, erau într-o anumită formă în legătură cu viaţa plină de primejdii
a gladiatorilor şi bestiarilor. Totuşi este interesant faptul că aceste categorii de oameni
au ridicat puţine monumente pentru cinstirea acestor divinităţi. Probabil acest lucru
s-a datorat mai mult situaţiei sociale, decât celei financiare: la Salona de ex. cunoaştem
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un mare număr de epitafe ridicate gladiatorilor (Dyggve 1933, 85-88). Dintre dedicanţii
cunoscuţi se crede că Eravitus din Scarbantia a fost gladiator sau bestiar (Gabier
1969, 19). La Teumia trei bestiari oferă un relief (Egger 1948, 69-70), iar la Flavia
Solva pe relieful care o redă pe Nemesis cu însemnele Victoriei, apare un personaj ce
poartă arme de gladiator şi bestiar (Hudeczek 1989, 40). C. Valerius Maximus de la
Vipia Traiana Sannizegetusa face parte din personalul amfiteatrului (pegmarius) (JDR
III/2 321), iar comanditarul unui relief găsit tot aici, pe care s-a păstrat un trident, ar
putea fi un gladiator-retiarius (JDR III/2 327).
Majoritatea dedicanţilor sunt oameni liberi. Desigur în mediul militar domină
soldaţii, ofiţerii şi veteranii, pe când în mediul civil ponderea mai mare o deţin civilii.
Mulţi dintre ei purtau diferite funcţii în cadrul comunităţii respective.
Faţă de numărul civililor, soldaţii apar mai numeroşi ca dedicanţi. La Aquincum
un altar a fost ridicat de un soldat din legiunea II Adiutrix (Kuzsinszky 1891, 121, nr.
12). La Camuntum - amfiteatrul militar - dedicanţii sunt ofiţeri şi soldaţi ai legiunii
XIIII Gemina (primus pilus, centurion, veterani etc.) (Bormann 1897, 236-246). La
Flavia Solva singurul altar cunoscut este ridicat de un centurion (Schmid 1919, 149150). La Porolissum tot un centurion, Nepos, din unitatea Numerus Palmyrenorum
este dedicantul unui altar votiv.
Majoritatea dedicanţilor însă sunt civili, dintre care unii au diferite funcţii
municipale: la Aquincum sanctuarul este ridicat de un IIvir quinquennalis (ClL III
10439); la Savaria un altar a fost pus de L. Valerius Valerianus, care este "decurio
coloniae Flaviae Sisciae, IIvir iure dicundo,flamen (. .. ), IIvir quinquennalis, sacerdos
provinciae Pannoniae Superiori" (Balia et alii 1971, nr.89); tot acolo un altul este
dedicat de Valerius Ursus "vir sacerdotalis omnibus honoribus fructis" (Balia et alii
1971, nr. 37) şi unul de villicus stationis Savariensis (Balia et alii 1971, nr. 39). La
Camuntum un altar este ridicat de cetăţenii municipiului (Egger 1926, 125). La Vipia
Traiana Sannizegetusa dedicantul M. Procilius Theodorus este Ilvir quinquenalis şi
decurio (/DR lll/2 318), M. Ulpius Fuscianus decurio sau augustalis al coloniei (IDR
11112 320), C. Spedius Valerianus, T. Varenius Gallianus şi Antonius(?) suntdecuriones
al colegiuluifabrilor (/DR III/2 319, 322), iar M.(?) Antonius Valentinus (?) "patronus
colegiifabrum municipii Apulensis" (/DR lll/2 326). Pentru mulţi civili nu avem nici
o informaţie privind statutul lor social, pe inscripţii nu apare decât numele lor. În
două cazuri dedicanţii sunt femei (Vipia Traiana Sannizegetusa: /DR III/2 309, 314).
Dedicaţiile adresate Nemesei şi celorlalte divinităţi au un caracter votiv, şi, în
general, din textul inscripţiilor nu reiasă motivaţia propriu-zisă. În anumite cazuri
ofranda este dată pentru sănătatea sau cinstirea unei persoane. Din câteva inscripţii
aflăm că ele au fost ridicate din porunca zeiţei (ex iussu dei: CIL III 14071, 1435; /DR
III/2 317) sau la o sugestie primită în somn (ex visu: /DR III/2 321). Deocamdată
cunoaştem doar o singură dedicaţie care a fost depusă ca mulţumire, fiindcă Nemesis
a salvat pe cineva din pericol (Vipia Traiana Sannizegetusa: "Hilarus pro Alexandro
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fratre Deae Nemesi quem periculo eliberavit" - lDR lll/2. 315).
Ponderea mare a ci vililor între dedicanţi arată că acest cult juca un rol însemnat
şi în viaţa acestora. Sanctuarele, chiar dacă se aflau în incinta amfiteatrelor, erau deci
publice, "deservind" întreaga comunitate.
Din câte se cunoaşte, cultul zeiţei Nemesis, principala protectoare a oamenilor
arenei, s-a răspândit abia în a doua jumătate al secolului al Ii-lea şi în special în
secolul al Iii-lea. De altfel, urmărind data construirii sanctuarelor de lângă amfiteatre,
putem constata, că ele au început să se ridice doar după mijlocul secolului al Ii-lea.

*

*

*

În concluzie, credem că putem afirma că prezenţa sanctuarului în structura
amfiteatrului de la Porolissum face parte din fenomenele generale, larg răspândite în
Imperiu, subliniind chiar un aspect al romanităţii aşezării. Sanctuarul a găzduit mai
multe divinităţi, ca Nemesis, Silvanus, Liber Pater (?),poate Diana, Fortuna, lucru
obişnuit în cazul acestor sanctuare. Este adevărat că singurul dedicant cunoscut este
un ofiţer, dar credem că şi aici, ca în general în cazul altor sanctuare de lângă amfiteatre,
şi elementul civil era prezent între dedicanţi. Oricum clădirea amfiteatrului, prin faptul
că în incinta sa s-a amenajat acest lăcaş de cult, pe lângă menirea sa iniţială, a primit
şi un caracter cultic, devenind astfel o clădire mereu vie, înrădăcinată în viaţa spirituală a armatei şi a populaţiei civile din zonă.
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THE AMPHITHEATRE FROM POROLISSUM AND ITS CULTIC
CHARACTERISTICS
(Summary)
The excavations undertaken at the Roman amphitheatre from Porolissum revealed certain modifications of the edifice near the north-westem gate, south-west of
it (plates II-IV). This building was transfonned ioto a small sactuary, probably at the
end of the 2"d century or at the beginning of the following one.
The cultic material disclosed in the sanctuary consists of: an altar (pedestal?)
dedicated to Nemesis by a centurion named Nepos, from Nume rus Palmyrenorum; an
"unepigraphical" altar, fragments of an altar and inscriptions; small bronze statue of
Venus; small marble statue of Venus; votive marble plate representing Silvanus and
three Silvanae; ceramic rushlight plint of Silenus (plates V-X).
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There are many similar cases of sanctuaries in the vicinity of amphitheatres in
the Roman Empire, dedicated to Nemesis or to other deities. As far as we know,
comparable discoveries were made near or in the following amphitheatres: Senlis,
Merida, Tarragone, Lyon, Frejus, Puzzoli, Carnuntum, Aquincum, Scarbantia,
Savaria, Augusta Treverorum, Dumovaria, Isca Silurum, Lambaesis, Theveste, Grand,
Italica, Deva, Corinium Dubonnorum, Flavia Solva, Pola, Caesarea, Salona, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa (conf.: Golvin 1988, p. 337-340).
The position of this religious edifices with respect to the amphitheatre differs:
near one of the axes, close to a gate, on the outer side of a building, as a separate or an
adjacent feature of the amphitheatre itself. They might have chosen to integrate them
in the architecture of the amphitheatre, again near one of the axes or on the sides. We
meet with cases in which, instead of sanctuaries we find one or more niches in the
wall, destined to host inscriptions, statues, offerings. The present study uses as reference points closer provinces like Pannonia, Noricum, Dalmatia. Unlike these, Moesia
exhibits a strong Greek influence resulting in the predominance of the theatres (Bouley
1990).
A large range of deities is worshiped in these places (as far as it is known), but
they are all related to the specific events that take place here: venatio, munera. The
gladiators and the beast fighters were inclined to praise the gods of the fights, animals, hunting, faith and luck. Here lies the explanation for the location of sanctuaries
dedicated to these gods, in the vicinity or in the precincts of the amphitheatre.
The majority of the persons who write epitaphs are soldiers, but there is also a
significant number of civilians; the gladiators are almost absent.
Consequently, we believe that the presence of the sanctuary in the structure of
the amphitheatre from Porolissum is a common phoenomenon, widely spread in the
Empire and aimed to emphasize once more the irrefutable Roman heritage of the
settlement. It hosted many deities: first of all Nemesis, possible even Silvanus, Liber
Pater, maybe Diana, Fortuna, in the same way in which other similar sanctuaries did.
In spite of the fact that the only worshiper known so far is an officer, we trust that
bere, as in any homologous case, the civilian component also used to make dedications to the gods. In any case, the construction of the amphitheatre in itself gained a
spiritual feature, due to the sanctuary, becoming an everlasting edifice, rooted in the
region's army and civilian population's religious life.
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b.

PI. X.

a.

Statuetă

Venus din bronz; b. Fragment statuetă Venus din
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PI. XIII. Amfiteatrele din: a. Flavia Salva; b. Ulpia Traiana Sarmizegetusa
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PI. XIV. Amfiteatrul militar (a)

şi

civil (b) din Aquincum
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PI. XV. Amfiteatrul militar din Carnuntum (a)

şi

reconstituirea sanctuarului (b)
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PI. XVI. Amfiteatrul civil din Carnuntum (a)
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RAPORT PRELIMINAR ÎN LEGĂTURĂ CU
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE ŞI DE TEREN,
LUCRĂRILE DE CONSERVARE SI
'
RESTAURARE EXECUTATE LA POROLISSUM
ÎNTRE ANII 1994 - 2002
Între anii 1994 şi 2002 nu s-a prezentat un raport general preliminar sau
mai multe rapoarte anuale sau bienale în legătură cu cercetările arheologice, de
teren, lucrările de amenajare şi conservare de la Porolissum 1 (Fig.1-3). Motivele
acestei lipse sunt mai numeroase şi destul de complexe: a) între anii 1995-1998
personalul muzeului, colaboratorii au fost angajaţi în pregătirea, desfăşurarea şi
finalizarea celui de-al XVII-iea Congres Internaţional de Studii asupra
Frontierelor Imperiului Roman, care s-a desfăşurat la Zalău între 1-12
septembrie 19972 ; b) în acest cadru unii membri şi colectivul de lucru au
renunţat la săpături; c) persoane din colectiv au fost atrase fie spre activităţi
politice, fie în acţiuni manageriale; d) nu se pot ocoli anumite deficienţele
organizatorice.
Prezentul raport va prezenta, după modelele deja cunoscute ale rapoartelor
de la Porolissum, acele cercetări pentru care s-au întocmit rapoarte (Fig. 4-5).
Am spus acele cercetări pentru că între timp din motive diverse, unele obiective,
au fost publicate monografic 3 altele au apărut în alte publicaţii 4 • Vor lipsi deci o
seama de rapoarte de obiectiv; alte rapoarte de obiectiv vor fi scurte. Totuşi
prezentarea generală a evoluţiei cercetărilor va permite cititorilor interesaţi să
constate că cercetarea complexului şi-a urmat în general cursul aproape obişnuit.
Ultimul raport în legătură cu săpăturile arheologice de la Porolissum a fost publicat în anul 1994
(Acta MP, 18, 1994, p. 111-134) prezentând în ansamblu săpăturile şi cercetările până în anul
1993.
2
Vezi Roman Frontier Studies XVII, Zalău 1999, editat de N.Gudea.
3
Nicolae Gudea - Dan Tamba, Porolissum. Un complex daco-roman la marginea de nord a
Imperiului Roman III. Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din municipium septimium.
Ober ein Jupiter Dolichenus Tempel in der Municipium Septimium Porolissensium, Zalău 2001.
~ Rapoarte parţiale au apărut în volumele publicate datorită sesiunilor anuale de rapoarte
arheologice. Din păcate sunt parţiale şi fără ilustraţie.
1
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Au fost executate lucrări arheologice,
conservare şi restaurare în felul urrnător5:

cercetări

de teren,

lucrări

de

1994
- cetatea dacică de pe dealul "Măgura Moigradului" (Al. V. Matei, H. Pop) 6 ;
- fortificaţiile externe ale complexului roman (Al. V. Matei);
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului Pomet; clădirea L.7 (D. Tamba,
N. Gudea);
- oraşul roman: amfiteatru, săpături pe arenă, identificarea porţii de nord-est
(I. Bajusz) 7 ;
- cetatea feudală de pe dealul "Cămnini" (C. Cosma, N. Gudea).

1995
- cetatea dacică de pe dealul "Măgura Moigradului" (Al. V. Matei, H. Pop);
- fortificaţiile romane de pe linia internă (apeductul) (Al. V. Matei);
- amfiteatru: săpături în arenă şi identificarea porţii de nord-est;
- vicus militar - clădirea L.7 (D. Tamba, N. Gudea) 8 •

1996
- fortificaţiile romane pe linia externă: Viţinal (Al. V. Matei);
- săpături "demonstrative" la castrele de la Românaşi (D. Tamba) 9 şi Romita
(Al. V. Matei, I. Bajusz) 10 ;
- lucrări de amenajare, conservare şi restaurare în vederea congresului limesului: amfiteatru (Al. V. Matei, I. Bajusz);
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM l S (D.
Tamba, N. Gudea) 11 ;

Nu am reuşit să adunăm şi să prezentăm rapoartele preliminare la toate elementele complexului
arheologic, aşa cum eram obişnuiţi. Unii dintre colaboratorii cercetărilor de la complexul
Porolissum au motivat nepredarea unui raport prin faptul că el există deja în volumele de
rapoarte anuale(!).
6
Ultimul raport în Acta MP, 12, 1988, 158-160; au mai fost prezentate date la sesiunea naţională
de rapoarte 1981; cronica cercetărilor arheologice 1993 (Satu Mare).
7
În legătură cu cercetările anterioare efectuate la amfiteatru vezi Acta MP, 16, 1992, 148-150.
8
Sectorul L - cuprins între latura de NE a castrului şi părţile spre NE cu drumul roman a mai fost
cercetat în 1938-1940 (C. Daicoviciu), 1983-1984 (Al. V. Matei: Acta MP 10, 1986, 130-134) şi
1990-1991 (D.Tamba: Acta MP 16, 1992, 153-155).
9
A apărut micromonografie: D.Tamba, Das Romergrenzkastell von Românaşi - Largiana. Castrul
roman de la Românaşi - Largiana, Zalău, 1997.
10
A apărut micromonografie: Al. V. Matei-I. Bajusz, Castrul roman de la Romita - Ceniae. Das
Romergrenzkastell von Romita - Ceniae, Zalău, 1997.
11
În legătură cu cercetările arheologice efectuate la clădirea LM vezi Acta MP, 16, 1992 155-156.
5
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1997
- lucrări de conservare, restaurare şi amenajare 12 la: amfiteatru (Al. V. Matei, I.
Bajusz), clădirea L.7 (D. Tamba, Al. Matei), clădirea LM.l (Al. V. Matei);
- oraşul roman: platourile "Pomet" de jos (spre sud-est); lucrări de cercetări
geofizice (E.F. Scurtu);
- amfiteatru: dezvelirea porţii de nord-est şi a lojei de pe această parte (I. Bajusz);

1998
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM 1 S
(templul zeului Jupiter Optimus Dolichenus) (D.Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: platourile "Pomet"dinspre sud-est; sector O) (Al. V. Matei);
completate cu investigaţii geofizice;
- oraşul roman, amfiteatru: dezvelirea porţii de nord-est.

1999
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet"; clădirea LM 1 S
(templul lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D. Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: platourile dinspre sud-est "Pomet": sector O) (Al. V. Matei);
- oraşul roman: amfiteatru; cercetare în exteriorul clădirii; lucrări de
conservare-restaurare (Al. V. Matei, I. Bajusz).

2000
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet"; clădirea LM 1 S
(templul lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D, Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: platourile "Pomet" pe partea de sud-est; sectorul O) (Al. V.
Matei);
- oraşul roman: amfiteatrul; cercetare în exteriorul clădirii (I. Bajusz).

2001
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM 3 (D.
Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman; platourile pe partea de sud-est a dealului "Pomet" şi cu lucrări de
conservare (Al. V. Matei);

2002
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM.3 (D.
Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: amfiteatru; cercetări în exteriorul clădirii (I. Bajusz);
- lucrări de conservare primară clădirea LM.3 (D. Tamba).
1

~ Lucrările

de restaurare şi conservare au fost conduse de Al.V.Matei.
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I. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Aşezarea civilă
Clădirea

L 7 1 (Fig. 6).

I. Poziţia în cadrul complexului. Suprafaţa supusă cercetărilor se găseşte
în sectorul L al complexului arheologic, zonă ce se află în exteriorul zidului de
incintă a castrului de pe dealul Pomet, în porţiunea cuprinsă între porta praetoria
şi bastionul colţului de nord al fortificaţiei. Aşadar, zona vizată se găseşte la
nord-est de castru. După panta ce coboară din faţa zidurilor castrului, în
porţiunea amintită, urmează o terasă ce se desfăşoară aproximativ paralel cu
porţiunea zidului de incintă. Lăţimea terasei este cuprinsă între 6 şi 10 m, iar
lungimea sa, din faţa porţii praetoria până în zona colţului de nord este de
aproximativ 150 m. În antichitate aceasta era tăiată de-a lungul de drumul
roman, ce urca spre castru dinspre vama romană. Drumul, în acest sector, are un
traseu aproximativ paralel cu zidul de incintă al castrului. Spre nord-est de terasă
urmează o pantă domoală ce coboară spre liziera pădurii. Zona se prezintă ca o
căldare de captare a apelor pluviale de pe o arie destul de extinsă, care în
extremitatea sa maximă se concentrează într-un torent principal. Întreaga
suprafaţă este cunoscută azi în toponimia locului sub denumirea de "Iertaşul
Pipaşului". Zona este delimitată spre nord-vest de dealul Irimesei iar spre sud-est
de liziera pădurii, zonă ce coincide cu amplasamentul valului antic de apărare a
oraşului, ce urcă spre castrul de pe dealul denumit azi Citera (Fig. 7).
Clădirea cercetată, denumită în planul şi în structura complexului arheologic
Porolissum obiectivul L.7 se găseşte la nord-est de castrul de pe dealul Pomet.
Ea a fost construită pe prima terasă din faţa şanţului de apărare a fortificaţiei, în
stânga drumului roman şi pe panta domoală ce urmează. După porţiunea de 20
m, ce corespunde cu panta şanţului de apărare a castrului, urmează suprafaţa cu
aspect orizontal a terasei amintite, care în acest sector are lăţimea de 8 m. În
antichitate de la zidul de incintă dinspre drum al clădirii L.7, până la buza
şanţului, era o distanţă de 11 m.
II. Istoricul cercetărilor. Obiectivul L.7 a fost cercetat pe parcursul a trei
campanii de săpături arheologice.
În anul 1990 a fost efectuat un sondaj de control asupra zonei printr-o secţiune
SL.5/1990 (1,50 x 102 m). S-a urmărit identificarea clădirilor ce se găseau în

1

Vezi raport scurt în volumul sesiunii de rapoarte din anul 1995 pentru anul 1994 şi respectiv 1996
pentru anul 1995.
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stânga drumului roman în porţiunea amintită. Secţiunea a fost trasată la 40 m de
zidul castrului. Distanţa între drum şi secţiune a fost de 8 m.
În anul 1994 au fost trasate şi excavate:
S.1/1994 (2 x 25 m) - trasată perpendicular pe SL.5 în dreptul m 43-45.
S.2/1994 (1,50 x 21 m) - trasată în continuarea S.1/1994 spre zidul de
incintă a castrului de pe dealul Pomet, după ce în prealabil a fost lăsată o
porţiune de teren liberă care să permită accesul spre tabăra arheologică.
Lateral dreapta de S.1/1994 au fost trasate şi excavate un şir de 7 casete.
Între ele şi între acestea şi S.1/1994 au fost lăsaţi martori de 0,50 m (Fig. 8).
Caseta 1 (3 x 4,50 m) - trasată lateral dreapta faţă de S.1, în poziţie nordest faţă de aceasta. A urmărit surprinderea colţului de sud a obiectivului L.7.
Caseta 2 (3,50 x4,50 m) - trasată în continuarea casetei 1, are aceeaşi
poziţie faţă de S.1/1994.
Caseta 3 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 2, are aceeaşi poziţie
faţă de S.1/1994.
Caseta 4 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 3, are aceeaşi poziţie
faţă de S.1/1994.
Caseta 5 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 4, are aceeaşi poziţie
faţă de S.1/1994.
Caseta 6 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 5, urmăreşte
surprinderea colţului de est al obiectivului L.7.
Caseta 7 (3,50 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 6, are aceeaşi
poziţie faţă de S.1/1994.
În anul 1995 au fost trasate şi excavate un număr de 5 casete amplasate în
şir, de data aceasta în stânga secţiunii S.1/1994. Între acestea şi S.1/1994 au fost
lăsaţi

martori de 0,50 m (Fig. 9).
Caseta 1 (5,50 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994, respectiv în
poziţie de nord-vest faţă de aceasta.
Caseta 2 (4 x 5 m) - trasată în stânga S.1/1994 în continuarea casetei 1,
urmăreşte surprinderea colţului de vest al obiectivului L.7.
Caseta 3 ( 4 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994, în continuarea
casetei 2.
Caseta 4 (4 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994 în continuarea
casetei 3.
Caseta 5 (4 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994 în continuarea
casetei 4, urmăreşte surprinderea colţului de nord a obiectivului L.7.
III. Date tehnice, arheologice şi istorice. În urma cercetării obiectivului
L.7, ce aparţine vicus-ului castrului de pe dealul Pomet, de la Porolissum, au fost
obţinute următoarele date tehnice, arheologice şi istorice:
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Clădirea cercetată este o construcţie patrulateră de dimensiuni impozante
(9,40 x 17,30 x 9 x 15,80 m) (Fig. 10). Frontul spre stradă este de 9,40 m. Spre
drum clădirea avea un porticus. Nu exista rigolă între dalele drumului şi zidul
clădirii L.7. Tehnica de construcţie a zidurilor de incintă a fost cea de opus
incertum. Pentru realizarea zidurilor a fost folosită piatra spartă, de carieră, de
dimensiuni mari şi mijlocii. Tot din punct de vedere al tehnicii de construcţie în
cazul zidurilor obiectivului L.7 se constată diferenţe atât în ceea ce priveşte
lungimea cât şi grosimea zidurilor de incintă pereche sau diferenţe de grosime în
cazul aceluiaşi zid. Astfel, avem cazul zidului de incintă de sud-vest, (cel dinspre
drum), care are lungimea de 9,40. Grosimea zidului ce susţinea porticus-ul este
de O, 70 m iar a celui de incintă este de 0,80 m. Zidul pereche a acestora, cel de
nord-est, are lungimea de 9 m, iar grosimea de 1 m. În anumite cazuri se constată
arheologic şi diferenţe de grosime între zidurile de incintă şi fundaţia acestora.
Astfel, zidul de incintă de nord-est are grosimea de 1 m. În S.1/1994, spre
exterior, la 1,30 m de actualul nivel de călcare, fundaţia se îngroaşă cu 0,15 m
printr-o treaptă practicată spre exterior. În cazul zidului de incintă de sud-est
reducerea grosimii zidului propriu-zis faţă de fundaţie se realizează tot printr-o
treaptă, de data aceasta practicată spre interior. Diferenţa de grosime între
fundaţie şi zid, prin realizarea treptei, în acest caz nu este surprinsă pe întreaga
lungime a zidului, ci numai pe o anumită porţiune. În zona colţului de sud
treapta amintită are lăţimea de 0,20 m (aspect surprins în caseta 211994),
grosimea acesteia se diminuează treptat, în caseta 3/1994 în dreptul m 8,30 ea
dispărând. Cota la care a fost surprinsă această treaptă, prin care fundaţia se
îngroaşă faţă de zid, după părerea noastră, marchează nivelul de călcare în
spaţiul din subsolul clădirii, în pivniţă.
Diferenţa de grosime între zidul propriu-zis şi fundaţie a urmărit mărirea
structurii de rezistenţă a acesteia, măsură tehnică la care s-a apelat în momentul
construirii edificiului şi care a avut în vedere instabilitatea terenului. Se pare că
zona, a avut iniţial o altă configuraţie, terenul fiind cu mult mai accidentat. Din
acest motiv credem că în momentul în care s-au pus bazele vicus-ului militar de
la Porolissum au fost realizate lucrări de amenajare, prin terasări şi extinderea
unor suprafeţe, prin nivelări. Acest aspect explică prezenţa unor nivele masive
de umplutură. Astfel, structura de rezistenţă a fundaţiilor şi zidurilor a fost
solicitată şi afectată în mod repetat de alunecări de teren. În acest sens amintim
faptul că a fost surprinsă, în cazul zidului de sud-est a obiectivului L.7, prezenţa
unei fracturi în dreptul m: 6,55 cu o deschidere de 0,25-0,30 m.
Zidul de incintă de sud-est are lungimea de 17,30 m şi grosimea de 0,70
m. Zidul său pereche, cel de nord-vest, are lungimea de 16,40 m Grosimea
acestuia variază de 0,70 până la 1 m. Tot din punct de vedere tehnic, trebuie
precizat faptul că zidurile de incintă prezintă un duct rectiliniu, ele nefiind
afectate de instabilitatea terenului. Legat de starea lor de conservare trebuie să
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menţionăm faptul că porţiuni din ele au fost demontate. În unele situaţii zidurile
şi fundaţiile

lor au fost distruse în întregime, până la cota O. Distrugerile se
fenomenului de jefuire a pietrei clădirilor anticului Porolissum. Scopul
urmărit a fost acela de comercializare sau folosire a pietrei pentru ridicarea, în
epoca modernă şi contemporană în localităţile din zonă a unor construcţii. Acest
fenomen a fost demarat se pare încă din perioada interbelică şi a durat până în
zilele noastre. Începerea cercetărilor arheologice sistematice în anul 1977 a
realizat stoparea acestui fenomen.
În interiorul incintei clădirii au fost surprinse ziduri, pereţi de
compartimentare astfel, suprafaţa interioară a fost împărţită în 4 spaţii,
(încăperi). În primul rând suprafaţa A în stânga şi suprafaţa B în dreapta.
Suprafaţa B la rândul său a fost împărţită în două: B. l şi B.2. Partea din spate
este o singură încăpere pe toată lăţimea clădirii şi este denumită suprafaţa C.
Încăperea A (3,80 x 6,60 m); încăperea B.l (3,50 x 3,60 m); încăperea B.2
(3,50 x 3,54 m); încăperea C (7,60 x 6 m) (măsurătorile au fost făcute de la faţa
interioară a zidurilor). Aşadar, o primă compartimentare a suprafeţei interioare a
obiectivului L.7 s-a realizat prin construirea unui zid paralel cu zidul de incintă
de sud-vest (faţă de care se găseşte la 6,60 m) şi cel de nord-est (faţă de care se
găseşte la 6 m). Acesta este realizat în tehnica opus incertum, din piatră, spartă,
de carieră, de dimensiuni mici şi mijlocii şi are grosimea de 0,30 m. Zidul s-a
păstrat pe o înălţime de 0,35-0,40 m Această primă compartimentare împarte
structura clădirii în două porţiuni, o primă parte o reprezintă spaţiul dinspre
drum şi o a doua cel din spate.
Spaţiul dinspre drum este la rândul său compartimentat în două printr-un
zid paralel cu zidurile de incintă de nord-vest şi cel de sud-est, faţă de care se
găseşte la 3,80 m, respectiv 3,50 m. Zidul (peretele) are grosimea de 0,30 m. În
ceea ce priveşte tehnica sa de construcţie avem o situaţie aparte, cu titlul de
noutate, în ceea ce priveşte tehnica lor de realizare la Porolissum. Pe fundaţia de
piatră, formată dintr-un singur rând de pietre de dimensiuni mici, cu înălţimea de
0,10 - 0,15 m şi lăţimea de 0,30 m, a fost ridicat un perete de tegulae ce aveau
dimensiunile de 0,24 x 0,54 x 0,13 m. Peretele de tegulae la grosimea aceasta şi
rolul în structura de rezistenţă a clădirii a necesitat adoptarea. unei formule de
consolidare a structurii sale de rezistenţă. Acest lucru a fost realizat prin pozarea
unor bârne de lemn în structura peretelui. Acest element de consolidare a fost
surprins în zona de adosare a primului zid de compartimentare cu zidul de
incintă de nord-vest. Bârna surprinsă in situ este din lemn de esenţă tare
(probabil stejar), fasonat, cu dimensiunile de 0,20 x 0,20 m). O a doua bârnă a
fost surprinsă în zona de adosare a aceluiaşi perete de compartimentare cu cel
de-al doilea perete din tegulae. Caracteristicile acesteia sunt identice cu cele ale
primei bârne. O a treia bârnă se pare că exista în zona de adosare a primului zid
de compartimentare cu zidul de incintă de sud-est. Nu ne putem pronunţa cu
datorează
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certitudine asupra acestui aspect, porţiunea respectivă fiind scoasă în întregime,
până la cota O a fundaţiei. Datele obţinute în momentul cercetărilor ne determină
să credem că peretele de compartimentare a părţii din faţă a clădirii, respectiv de
realizare a incintelor A şi B, era consolidat printr-o structură de lemn. Urme ale
acesteia fiind descoperite în S.111994.
În afara clădirii, în vecinătatea colţului de nord, au fost descoperite urmele
unui bazin de apă. De formă circulară, cu diametrul interior de 1,30 - 1,60 m şi
cel exterior de 2,20 - 2,30 m. S-au păstrat primele două rânduri de pietre de
dimensiuni mari ce formau pereţii bazinului. Un aspect interesant este faptul că
pietrele folosite la realizarea ghizdurilor bazinului nu sunt prinse cu mortar, dar
fundul acestuia este tencuit cu un strat de mortar cu grosimea de 0,05 m. De pe
fundul bazinului a fost recuperat un bogat material arheologic.
Suprafaţa din dreapta incintei A este compartimentată la rândul său în alte
două spaţii printr-un zid realizat în tehnica opus incertum, ce se găseşte la 3,60
m de coltul interior de sud. Prin compartimentarea realizată se realizează în
structu~a ~lădirii L.7 două încăperi B.1 şi B.2. Încăperea B.1 este prima dinspre
drum. ln spaţiul incintei B.2, la o adâncime de 1 m faţă de actualul nivel de
călcare, este surprinsă prezenţa unui paviment de cociopesto. Nivelul la care a
fost surprins pavimentul dă nivelul de călcare în subsolul încăperii B.2. În cazul
incintei B.1 nu s-a profilat în mod clar un nivel de călcare în subsol, însă,
elementele stratigrafiei în porţiunea respectivă nu exclude prezenţa unei pivniţe
şi în subsolul încăperii B.1. În acest sens nu este exclusă prezenţa unor spaţii în
subsolul incintei A şi C. În stratigrafia profilului stâng al secţiunii S.111994, ce
taie de-a lungul clădirea pe direcţie sud-vest - nord-est, sunt surprinse nivele ce
indică prezenţa unor spaţii în subsolul tuturor încăperilor clădirilor L.7. În cazul
incintei B.1 nivelul de călcare din subsol se pare că era la cota la care a fost
surprinsă treapta prin care fundaţia se îngroşa faţă de zidul propriu-zis, aspect la
care făceam referire la începutul acestui capitol. În urma analizei stratigrafiei, a
cărei elemente indică prezenţa acestui nivel de călcare, se evidenţiază un nivel
compact de arsură din care a fost recuperat o cantitate mare de material
arheologic. Stratul de cărbune şi cenuşă a acestui nivel provine, după părerea
noastră, de la structura de lemn, de bârne, ce susţinea plafonul pivniţei şi de la
pardoseala încăperilor de la parterul clădirii. Acestea fiind incendiate la un
moment dat s-au prăbuşit pe nivelul de călcare a încăperilor din subsol. Nivelul
stratului de arsură amintit, valabil pentru încăperile A şi B.1, corespunde ca şi
cotă cu nivelul la care a fost descoperit pavimentul de cociopesto al spaţiului din
subsolul încăperii B.2. Faptul că acesta reprezintă nivelul de călcare în nivelul
încăperilor mai sus amintite este susţinut şi de prezenţa stratului compact de
dărâmătură cel căpăcuieşte, care se prezintă ca un strat compact de tegulae (ţigle
şi olane), ce se concentrează spre centrul încăperilor şi are deasupra un strat de
pietre şi mortar. Această realitate sugerează etapele parcurse de fenomenul
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năruirii clădirii. Aşadar, acoperişul a fost acela care s-a prăbuşit primul,
concentrarea de tegulae în zona centrală a încăperilor indicând-o, după care, întrun proces lent, s-au năruit zidurile. Prezenţa masivă de piatră şi mortar deasupra
nivelului de tegulae, în imediata vecinătate a zidurilor scoate în evidenţă evoluţia
acestui fenomen. Interesant este că, în ciuda aşteptărilor, cantitatea de piatră
recuperată din nivelul de dărâmătură nu este foarte mare, fapt ce ne determină să
bănuim că zidurile, în mare parte, au fost la un moment dat demontate şi piatra
refolosită ca material de construcţie.
În jumătatea de nord-est a suprafeţei interioare a clădirii L. 7 avem o
singură incintă (C), nefiind surprinse ziduri sau urme ale unor ziduri de
compartimentare. În cazul acesteia niAvelul de călcare surprins se găseşte la 0,50
m faţă de actualul nivel de călcare. In imediata vecinătate a zidului de incintă
nord-estic, la 0,20 m faţă de acesta, a fost surprinsă prezenţa unui cuptor de
formă circulară, cu diametrul exterior de 0,90 m, cu peretele de 0,10 m. Cuptorul
era îngropat, fundul acestuia găsindu-se la o diferenţă de nivel de 0,50 m faţă de
nivelul de călcare din subsolul încăperii C. Stratigrafia se prezintă într-un mod
asemănător, ca poziţionare a nivelurilor din celelalte încăperi. Excepţie face
stratul de pietre al nivelului de dărâmătură care este prezent masiv în exteriorul
clădirii. Configuraţia terenului şi instabilitatea acestuia au făcut ca zidul de
incintă de nord-est să se prăbuşească în josul pantei (pe direcţia nord-est).
Aşadar, în cazul clădirii L.7, în ceea ce priveşte compartimentarea
interioară, structura subsolului se regăseşte la nivelul structurii parterului. Pereţii
de compartimentare a peretelui au fost realizaţi din lemn sau chiar cărămidă,
avându-se în vedere felul în care se prezintă compartimentarea subsolului,
dimensiunile pereţilor şi mai ales materialele de construcţie folosite. Prezenţa
încăperilor din subsol, ca spaţii de depozitare, prin suprafaţa deţinută nu se
justifică în cazul unei simple locuinţe. Aşadar, prezenţa acestora, precum şi
poziţia clădirii în structura vicus-ului (în faţa castrului, în zona portii praetoria)
ne face să apreciem că cel puţin cele 3 încăperi (A, B.l şi B.2) erau ca destinaţie
spaţii comerciale.
Obiectivul L.7 din vicus-ul castrului roman de pe dealul Pomet, identificat
în sectorul L al complexului arheologic Porolissum este o clădire-locuinţă.
Clădire impozantă prin dimensiuni. Spre drum, de care nu-l separa prezenta
rigolei, clădirea avea un porticus. În interiorul spaţiului din subsolul încăperli
B.1 (în nivelul de dărâmătură, într-o poziţie secundară) a fost surprinsă o bază de
coloană. De formă patrulateră, era realizată din gresie de culoare albă, şi avea
latura de 0,70 m. Prin dimensiuni ar putea aparţine porticus-ului a cărui fundaţie
şi zid avea tot 0,70 m lăţime. Zidul de incintă propriu-zis paralel cu zidul ce
susţinea porticus-ul avea grosimea de 0,80 m. Dimensiunile bazei de coloană
coroborate cu lăţimea fundaţiei şi prin luarea în calcul a elementelor de
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proporţionalitate ne determină să apreciem că edificiul avea spre drum un
porticus din patru coloane.
Aşa cum am prezentat la început între clădirea L. 7 şi elementele
sistemului defensiv exterior a castrului de pe dealul Pomet se găsea drumul
roman. Între L.7 si buza santului dublu sunt 12,30 m. Distanta între L.7 si fata
exterioră a zidului de inci~tă' a castrului este 27,20 m. Între c~le două obi~ctiv~.
pe lângă drumul roman ce avea lăţimea de 5 m şi o porţiune liberă de 4,40 m, se
găseau aşa cum am arătat elementele sistemului defensiv exterior al fortificaţiei.
După herma cu lăţimea de 0,50 m urmează panta şanţului cu o lungime de 16 m
şi o înclinaţie de 30 ° ce se termină, într-un şanţ în W. Adâncimea maximă
iniţială a şanţului era de 1,40 m, iar faţă de actualul nivel de călcare este de 1,95
m. În ceea ce privesc elementele exterioare ale sistemului defensiv în S.2/1994 a
fost surprinsă prezenţa unui al doilea şanţ ce se găsea între primul şi zidul
castrului, la 6 m de acesta. Adâncimea sa iniţială era de 0,70 m. Pentru realizarea
sistemului defensiv exterior a castrului de pe dealul Pomet de la Porolissum, în
cercetarea efectuată, s-au constatat amenajări de teren prin săpături şi prezenţa
unor nivele de umplutură, prin care s-a urmărit amplificarea înclinaţiei pantei.
Un aspect deosebit de interesant, constatat argheologic, este acela că fundaţia
zidului de incintă a castrului se adânceşte doar cu 0,40 m faţă de nivelul hermei.
Acest aspect ridică multe semne de întrebare. O asemenea fundaţie putea sau nu
suporta presiunile unui impunător zid de piatră. Este posibil că de la o anumită
cotă substrucţia incintei castrului a fost realizată în lemn.
Aşa cum am precizat la începutul raportului vis-a-vis de cercetarea
arheologică a clădirii L. 7 din sectorul L al complexului arheologic Porolissum,
în anul 1990 a fost efectuat un sondaj prin secţiunea SL.5/1990, care a fost
trasată în stânga drumului roman în porţiunea cuprinsă între porta praetoria şi
colţul de nord al castrului la, 11 m de acesta şi la 38 m de zidul de incintă a
castrului (măsurătorile au fost făcute în zona S.l şi S.2/1994). Prin SL.5 s-a
urmărit identificarea prezenţei anumitor construcţii în zona verificată. Între m: O
- 6,65 la adâncimea de 0,25-0,30 m au fost surprinse dalele drumului. Suprafaţa
mare pe care sunt prezente dalele de piatră şi poziţia acestora faţă de porta
praetoria a castrului ne face să vedem în această suprafaţă porţiunea de
intersecţie a drumului ce venea dinspre vama romană, cu extensia via praetoria a
castrului. Suprafaţa de pavaj, din dale mari de piatră, întruneşte caracteristicele
tehnice a drumurilor romane de la Porolissum. Dalele de piatră sunt aşezate pe
un pat de pietriş cu grosimea de 0,30 m, care este aşezat direct pe steril. Patul de
pietriş depăşeşte cu 1,90 m lăţimea drumului, fapt ce scoate în evidenţă că
suprafaţa unde a fost construit drumul a fost în prealabil pregătită, conform
rigorilor tehnice de construire ale acestora.
Între m 6,60 şi 8,20 la adâncimea de 0,35 m este surprins colţul unei
clădiri denumită L.6. Începând cu m: 14,40 de la adâncimea de 0,20 m a fost
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surprins un zid cu grosimea de 0,80 m, realizat în tehnica opus incertum. Iniţial
am crezut că avem în acest caz zidul de incintă al unei noi clădiri. Pe parcursul
desfăşurării cercetării arheologice, însă, nu am identificat zidul său pereche. În
această situaţie prezenţa zidului nu poate~ decât semnalată. Cercetările viitoare
urmează să verifice prezenţa construcţiei. In ceea ce priveşte tehnica de realizare
a zidului amintit se constată două etape de realizare. De la cota O pe o înălţime
de 0,40 m, respectiv de la - 1,65 până la - 1,25 pietrele din zid sunt prinse cu
pământ. Acesta reprezintă patul fundaţiei. Pietrele sunt de dimensiuni mai mici
comparativ cu restul celor folosite în realizarea zidului. În stratigrafia profilului
delimitatea celor două porţiuni de zid este marcat de un puternic strat de arsură şi
cărbune. În taluzul stâng al secţiunii LS.5 în zona zidului amintit este surprins un
alt zid îngemănat cu primul. Iniţial considerat ca şi contrafort acesta poate
reprez~nta şi zid de compartimentare.
Intre m 39-30, 48-55 a fost surprinsă clădirea L.7.
O a treia clădire, numerotată convenţional L.8 au fost surprinsă între m 68
- 88,30. Zidurile pereche sunt realizate în tehnica opus incertum din pietre,
sparte, de carieră. Grosimea lor este de 0,70 m, respectiv 0,60 m. În spaţiul
dintre cele două ziduri pereche au fost surprinse ziduri precum şi urma unora ce
aveau o grosime cuprinsă între 0,40 - 0,60 m. Pentru acest stadiu al cercetărilor
acestea sunt apreciate ca ziduri de compartimentare.
Aşadar, în urma cercetării arheologice în zona L în anul 1990 au fost
surprinse prezenţa a trei construcţii numerotate convenţional L.6, L.7, L.8. Nu se
constată o înghesuire a unor construcţii pe o suprafaţă cu o lungime de 102 m
cum era de aşteptat, găsindu-ne în zona din faţă a portii praetoria a castrului.
Într-o astfel de zonă ar fi trebuit să fie o aglomerare masivă de construcţii. Între
clădirea L.6 şi L.7 între m 21-23,50 şi 32,40-35,50 sunt surprinse în profil
urmele a două santuri cu dimensiunile de: deschiderea 3,50 si adâncimea de 1,95
m, iar al doile~ ~e deschiderea de 3,10 m si adâncimea d~ 2,75 m. În această
fază a cercetărilor nu ne putem pronunţa legat de destinaţia şi rolul avut de
acestea.
IV. Materialul arheologic. În urma cercetării obiectivului L.7 nu a fost
recuperat material arheologic foarte bogat. În urma depăşirii primei etape de
analiză a materialului se pot face următoarele aprecieri generale. Materialul
tegular este reprezentat, conform aşteptărilor, de ţigle, olane şi cărămizi. În
câteva cazuri acestea prezintă urme de animale şi păsări, precum şi ştampile a
unor unităţi militare atestate ca făcând parte din garnizoana de la Porolissum
(coh. V Ling, coh. I Hisp). Materialul metalic este cel mai reprezentativ prin
număr şi prin categoriile tipologice. Materialul din fier este reprezentat de cuie şi
piroane. Nu lipsesc piesele din bronz (aplici, pandantive, fibule). Materialul
ceramic se înscrie în categoria celui des întâlnit în clădirile-locuinţă din viei
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militari, respectiv vase pentru păstrat, preparat şi servit hrana. Piesele din piatră
sunt reprezentate din obiecte ~hitectonice (baze de coloană), precum şi un tipar
pentru turnat piese din metal. In cazul acestuia negativul este săpat pe ambele
feţe ale piesei.
V. Concluzii. În cazul obiectivului L.7 avem o clădire impozantă prin
dimensiuni, ce reprezintă o locuinţă de tip Streifenhaus din vicus-ul castrului de
pe dealul Pomet de la Porolissum. Clădirea se afla în stânga drumului roman, în
porţiunea din faţa castrului cuprinsă între porta praetoria şi colţul de nord al
acestuia. Prin poziţia sa în structura vicus-ului, prin compartimentarea interioară
şi prin prezenţa spaţiilor din subsol ne determină să apreciem că cel puţin
încăperile dinspre drum erau spaţii comerciale. Spaţiile din subsol, în opinia
noastră, au fost destinate depozitării mărfii, care era comercializată în încăperile
de la parter. Prin dimensiunile sale şi prin forma sa clădirea L.7 se încadrează în
categoria Streifenhaus frecvent întâlnită în viei militari.
Dan Tamba
Nicolae Gudea

1994
Cetatea feudală de pe dealul "Cămnini"

2

În vara anului 1994 s-au reluat săpăturile arheologice pe dealul "Cămnini"
la fortificaţia situată pe platoul acestui deal.
S-a realizat o ridicare topografică, stabilindu-se planul fortificaţiei. Valul
de pământ şi şanţul adiacent, înconjoară din trei părţi platoul dealului. De
asemenea au fost trasate două secţiuni: S.1 (20 x 2 m.) aproximativ în centrul
fortificaţiei orientată N-S şi S.2 (15 x 1,50 m.) trasată pe latura de N-E peste
valul de pământ.
Secţiunea S 1
Imediat sub humusul contemporan (O - 0,05 m.) apare un pământ roşu rară
urme arheologice. Între - 0,30 - 0,80 m. s-a conturat un nivel de locuire datat
după materialul descoperit în epoca romană. Nu s-a conturat nici un complex
închis. Materialul arheologic descoperit, foarte puţin numeros şi foarte prost
păstrat constă din câteva fragmente ceramice, romane, două monede romane şi o
cataramă din fier.
La - 0,80 m. începe lutul steril.

2

Cf. Acta MP 16, 1992, p. 149 şi fig. 15.
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Secţiunea

S2
A fost executată peste valul şi şanţul fortificaţiei. La - 0,10 m. apare valul
de pământ. Are o grosime de 0,60 m. şi este format din lut galben. Valul a fost
incendiat, rezultând un miez roşu, care acum este prăvălit înspre icul şanţului,
care este foarte aplatizat. Nu a fost găsit nici un fel de material arheologic. La 0,60 m. apare lutul steril.
În urma săpăturilor efectuate, problema încadrării cronologice a acestui sit
arheologic nu a fost rezolvată.
Călin Cosma
Nicolae Gudea

1996
Vicus-ul roman de pe părţile de nord-est ale dealului Pomet
1999) clădirea LM.JS 3

(şi

anul

Sectorul investigat este denumit convenţional LM. Obiectivul vizat a fost
LM.1, (despre care s-a scris deja raport cf. Acta MP„ 1994, 116-117; de
menţionat doar descoperiri de excepţie respectiv extinderea acesteia în
continuarea incintei A şi C (Fig.11 ).
I. Poziţia în cadrul complexului. Suprafaţa cercetată se găseşte în
imediata vecinătate a obiectivului LM.1 (face parte din structura acestuia), în
poziţie de nord-est.
clădirea

II. Istoricul cercetărilor
1996. Au fost executate următoarele secţiuni:
S. l (25 x 12 m) - paralel cu zidul de nord-est al clădirii
LM.1 la distanţa de 10 m de acesta.
S.2 ( 10 x 2 m) - perpendicular pe S.1, orientată nord-est - sud-vest la
mijlocul laturii de nord-est a incintei A a LM. l.
S.3 (l 7x2 m) - trasată perpendicular pe S.1 la 10 m est şi paralel cu S.2, la
mijlocul laturii de nord-est a încăperii C a LM.1.
S.4 (5 x 1,50 m) - în prelungirea incintei A.

3

S-a publicat deja un prim volum al monografiei clădirii LM 1 S (templul lui Jupiter
Dolichenus): N. Gudea - D. Tamba, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la
marginea de nord a Imperiului Roman, III. Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din
municipium Septimium, Zalău, 2001.
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1998. Au fost executate:
Caseta 1 (15 x 5 m) - trasată lateral stânga S.2.
Caseta 2 (5 x 5 m) - trasată lateral dreapta S.2.
Caseta 3 (5 x 4 m) - trasată în continuarea casetei 1. Între ele a
fost lăsat un martor de 0,50 m.
Caseta 4 (5 x 4 m) - trasată în continuarea casetei 2. Între ele a fost lăsat un
martor de 0,50 m.
1999. Au fost trasate casetele:
K.1 (6 x 14 m) trasate peste C.2 şi C.3.
K.2 (7 x 14 m) - trasată peste caseta 1 şi caseta 2.
III. Date tehnice, arheologice şi istorice. În S.1/1996 a fost surprinsă
continuarea aşa-zisului contrafort din colţul de nord-est al incintei A, care s-a
dovedit ca fiind zid de incintă pentru alte încăperi din structura complexului de
clădiri şi un al doilea zid, ce cade perpendicular pe primul, cu care acesta
realizează colţul de nord al incintei LM.1 S.
S.2 a identificat zidul transversal ce se găseşte la 6,50 m. de zidul de nordest al clădirii LM.1. Profilul acestei secţiuni în stratigrafie evidenţiază prezenţa
aici a două încăperi. Încăperea a ce are perete comun cu incinta A a clădirii
LM.1 şi incinta B amplasată în continuarea incintei a în poziţie de nord-est.
S.3 a surprins doar un nivel masiv de dărâmătură, pământ şi piatră,
precum şi urma unui zid scos ce reprezenta zidul de incintă a unei încăperi (D),
ce se găsea amplasată în continuarea încăperii C a LM.1.
În C.1-C.4 au fost surprinse ziduri. Zidul de nord-vest a incintei LM.lS,
zidul despărţitor al incintelor a şi ba LM.lS şi parţial zidul de sud-est a clădirii
(excepţie face colţul incintei dinspre est). Rezultatele săpăturilor arheologice (şi
din campania 1999) scot în evidenţă faptul că cele două părţi LM.1 şi LM.lS au
fost ridicate simultan.
Aşadar, încheierea cercetărilor asupra obiectivului LM.1 şi LM. lS scot în
evidenţă faptul că în acest caz avem un complex de clădiri, un templu al zeului
IOMD şi o tabernă. Templului îi corespunde incinta A şi celelalte două încăperi
a şi b, aflate în prelungirea sa în poziţie de nord-est, tabema este reprezentată de
încăperile B, C şi D (Fig. 12).
Partea obiectivului, cercetată în anii 1996, 1998 şi 1999 a avut planul
iniţial de formă patrulater-regulat. În timp, instabilitatea solului a produs
modificarea planului care se prezintă în prezent ca un patrulater neregulat. Zidul
de nord-vest şi cel de sud-est nu sunt rectilinii, ci prezintă deformări atât pe
orizontală cât şi pe verticală (se înregistrează o puternică înclinare a acestora
spre exterior). Zidul intermediar de compartimentare (dintre încăperile a şi b a
incintei LM.1 S) este foarte mult aplecat spre nord-est. Toate aceste modificări se
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faptului că templul a fost construit peste fostul
şanţ de apărare al aşezării (şanţ care la un moment dat a fost astupat, fiind scos
astfel din funcţie). După o vreme, sub greutatea zidurilor, umplutura şanţului a
cedat provocând modificări a formei iniţiale de patrulater regulat şi afectând
astfel structura de rezistenţă a clădirii. Dimensiunile incintei LM.1 S sunt de
14,40 m (latura de nord-vest) x 10,40 m (latura de sud-est). Grosimea zidurilor
de incintă este cuprinsă între 0,80 şi 1 m. Încăperea prin dimensiuni constă într-o
hală de 13,80 m x 10,50 m, ulterior a fost construit zidul ce-i împarte suprafaţa
în două. Zidul de compartimentare avea grosimea de 0,60 m şi este adosat pe
zidurile de incintă pereche de nord-vest şi sud-est (ca dovadă că a fost realizat
ulterior incintei).
Încăperea a are un uşor plan trapezoidal cu dimensiunile de 8,40/9,50 m x
5,3517,40 m (măsurătorile au fost efectuate de la faţa interioară a zidurilor).
Nivelul de călcare era mai sus decât în încăperea b. În interiorul acestui spaţiu au
fost constatate arheologic straturi succesive de nivelare.
Încăperea b are şi ea un plan trapezoidal. Dimensiunile sale nu au putut fi
precizate datorită alunecărilor de teren care i-au afectat zidurile de incintă. Cu
toate acestea se cunosc dimensiunile zidului laturii de sud-vest care era de 7,20
m şi acela de nord-vest care era de 9 m.
În interiorul incintei LM.1 S au fost surprinse două aliniamente de gropi de
stâlpi din lemn. Acestea sunt de dimensiuni mari (0,35 x 0,75 m). Stâlpii , se
pare, au ars lent, cărbunele este prezent masiv. Şirul de gropi de pe latura de
nord-vest al incintei LM. lS se află exterior acesteia, la aproximativ 0,50 m de
zid. De la LM. 1 spre nord-est aceştia se înşiruiau astfel: zid: 3,30 m; stâlp: 3 m,
stâlp: 1,20 m; 2,18 m stâlp.
La 6,25 m spre sud-est a fost surprins al doilea aliniament de stâlpi. Au
fost identificate urma a doar 4 stâlpi plasaţi astfel faţă de LM.1 spre nord-est, zid
6,30 m, stâlp, 1,75 m, stâlp, 2 m, stâlp, 6,30 m zid.
Credem că pe aceste două aliniamente de stâlpi se sprijinea structura de
lemn a acoperişului clădirii LM.lS. Lăţimea încăperii hală era de 9/11,60 m
(măsurătoare făcută între zidurile de incintă nord-vest şi sudf-est). Acest aspect
ne determină să vedem imposibilitatea ca structura de lemn a acoperişului să fie
susţinută simplu numai de grinzi. Astfel era strict necesar ca structura de grinzi
să fie susţinută de stâlpi de lemn.
Trebuie menţionat faptul că în încăperea b au fost descoperite fragmente
de coloană din piatră. Prezenţa urmelor de stâlpi de lemn şi a fragmentelor de
coloană din piatră credem că indică existenţa a două faze în utilizarea incintei
LM.lS. O primă fază ar purtea aparţine perioadei când sanctuarul funcţiona ca o
hală, când grinzile structurii de lemn a acoperişului erau susţinute de stâlpi de
lemn. O a doua fază este marcată de ridicarea zidului de compartimentare, când
stâlpii de lemn au fost înlocuiţi se pare cu coloane de piatră. Această
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presupunere nu este,

însă, susţinută

suficient de datele arheologice pe care le

deţinem.

Nu a fost identificată intrarea în sanctuar. În interiorul încăperii b nivelul
este dat de pavimentul de tegulae surprinse arheologic. Majoritatea
cărămizilor ce au dimensiunea de (27 ,50 x 42 x 7 cm) erau decorate cu
obişnuitul decor incizat cu degetele în pasta crudă, decor des întâlnit Ia
Porolissum. În centrul încăperii, pe o suprafaţă de lut bătut, suprafaţă înălţată
faţă de podeaua propriu-zisă se găsea un monument cu inscripţie votivă pe care
se afla probabil statuia zeului IOMD reprezentat călare în picioare pe taur.
de

călcare

IV. Material arheologic. Majoritatea materialului recuperat în urma
cercetării obiectivului LM I S (Fig. 13) a fost legat în primul rând de oficierea
cultului lui IOMD, restul este materialul de construcţie. În primul rând amintim
monumentul cu inscripţie votivă şi statuia zeului lui IOMD reprezentat în
picioare pe taur. Pe lângă acestea au fost descoperite un număr foarte mare de
monumente dolicheniene din piatră (statuie de vultur, relief cu reprezentarea lui
IOMD şi a Iunonei, statuia lui IOMD cu vulturul), statuete de bronz, două
tezaure monetare, material ceramic divers, multe opaiţe. Din materialul tegular
se evidenţiază două ţigle cu inscripţii ce imită ştampilele militare. Un aspect
curios este acela că nu au fost descoperite tegulae cu ştampile de unităţi
militare). O statistică generală a formelor de vase ceramice găsite în sanctuar
arată că aici aveau loc activităţi similare cu cele dintr-o locuinţă. Există sub
aspect tipologic toate categoriile ceramice (de lux import, de lux local şi de uz
comun) precum şi toate categoriile de ceramică de păstrat, preparat şi servit
alimente. Există piese ceramice pentru iluminat (opaiţe), pentru jocuri Uetoane
pentru jocul ludies). Materialul arheologic din fier este reprezentat de la cuie şi
piroane Ia arme (vârfuri de suliţă şi săgeţi), unelte (cuţite şi dălţi), instrumente de
scris. Dintre piesele de bronz amintim accesorii de la arme (buterole, piese de
echipament), fibule şi aplici, podoabe (cercei), obiecte de toaletă (oglinzi).
Obiectele din sticlă sunt foarte numeroase de la plăci de geam, vase (dintre care
unul cu inscripţie fragmentară). Descoperirile făcute ne-a determinat să vedem în
acest edificiu un sanctuar a lui IOMD.
Dan Tamba
Nicolae Gudea
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LM.l S 4

1. Cu ocazia lucrărilor de restaurare efectuate în anul 1996 aşezarea dacoPorolissum a fost supusă pregătirilor pentru vizitare de către participanţii
la cel de-al XVII-iea congres internaţional de Studii asupra frontierelor
Imperiului Roman. Cu prilejul demantelării până la temelie a zidurilor (pentru a
restaura zidurile de la bază) s-a constatat că ceea ce am numit noi contraforţi
sunt de fapt ziduri (sau pot fi ziduri) care continuă spre nord-est.
2. Săpăturile din anul 1996 au arătat că pe de-o parte există un zid care ar
putea fi închiderea celor două ziduri care porneau de la LM. l; pe de altă parte au
indicat cu precizie că în spatele clădirii LM.1 există o construcţie care ar putea fi
un templu. Faptul că secţiunile au fost situate la distanţe relativ mari una de alta,
dezordinea stratigrafică determinată de distrugerea sistematică a templului (cum
ştim acum) au făcut să nu existe o certitudine în acest sens.
În anul 1998 ca să lămurim definitiv caracterul construcţiei am încercat să
unificăm datele obţinute până acum.
Din motive tehnice săpătura nu a fost încheiată.
Săpăturile au dat la iveală următoarea situaţie:
1. În spatele clădirii LM.1 se află o clădire cu cel puţin două încăperi:
zidurile ei sunt, într-un fel o continuare spre nord-est a zidurilor clădirii de la
drum (LM.l ).
2. Încăperea A a fost delimitată în casetele C.1 şi C.2; dimensiunile ei
sunt: 5,80 x 8,00 m; zidul de nord (al clădirii) are grosimea de 0,80 m şi nu este
rectiliniu; traseul lui este aproape şerpuit; zidul de sud nici nu putea fi delimitat;
ceea ce a fost identificat din el arată o frângere a lui şi schimbarea direcţiei de la
nord-est la sud-est.
În încăperea A nu am putut coborâ până la nivelele inferioare.
3. La nord-est de zidul de nord-est al încăperii A a fost delimitată, parţial,
încăperea B (casetele C.3 şi C. 4); dimensiunile nu se pot preciza.
În caseta C.4 (încăperea B) la nivelul straturilor de săpare 14-15 a apărut
un nivel de mortar cu aspect de podea; sub stratul de mortar a apărut un nivel de
pămlnt negru, în care sunt ţigle, olane fragmentare; sub nivelul de pământ negru
apare un strat de lut galben.
În caseta C.4 la nivelul 1,70 m pe toată lungimea de la sud-vest şi nord-est
(de la zidul de sud (m: 4) şi pe o lăţime de 1,40 m (la zid), 2,20 m. (la m: 2) şi
1,40 m (la m: 4) se află o pată de lut, probabil ovală sau rotundă. În afara ei
romană

4

N. Gudea-D. Tamba, op.cit.
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continuă stratul cu material. În colţul de nord m: 3,50 - 4,00 pe o lăţime de 1,10
m se află o urmă de groapă sau de bloc de piatră.
În caseta C.3, la nivelul lutului neumblat au fost identificate urmele unor
gropi de stâlp aşezate în şir, paralele cu zidul de nord.
În gropi a apărut material arheologic fragmentar, vase ceramice şi ţigle.
Gropile se află la distanţe relativ egale de zidul de nord: G.1 la 0,30 m; G.2 la
0,30 m; G.3 la 0,40 m. Groapa G. l se află la 0.60 m de zidul intermediar dintre
cele două încăperi. Marginile gropilor sunt marcate de pământ de culoare neagră
şi roşie; interiorul gropii este un lut galben, puţin deosebit de cel al nivelului cu
urme de cărbune.
În caseta 3, respectiv în partea de nord a încăperii B au fost descoperite
trei gropi de stâlp; diametrele gropilor sunt diferite G.1 =0,70 m; G.2 = 1,20 m;
G.3 = 1,00 m şi o groapă cu d =0,60 m.
4. Zidul intermediar a fost identificat numai pe o lungime de 3,00 m în
caseta C.2; este mai subţire, O, 70 m şi se află la distanţa de 6.50 m de colţul de
nord a clădirii LM.1.
5. Zidul de sud al clădirii a fost determinat numai pe o porţiune scurtă şi
numai partea lui interioară în caseta C.4.
6. În casetele C.1 şi C.2 a existat un strat de locuire propriu-zis; nivelele
de săpare în număr de 16 în caseta C.1 şi 22 în caseta C.2 au atins nivelul de
1,55 respectiv 1,90 m faţă de nivelul de călcare actual din spatele clădirii LM.1.
În casetele C.3 şi C.4 s-au săpat 16, respectiv 13 straturi ajungându-se la
adâncimea de 1,60 m. Grosimea straturilor de săpare a fost de 5-10 m.

Nicolae Gudea
Dan Tamba

2000
Vicus-ul roman de pe părţi.le de nord-est ale dealului Pomet.
Clădirea LM.1 S

5

•

În anul 2000, între 4 iulie - 5 septembrie au fost efectuate cercetări
arheologice în oraşul roman municipium septimium Porolissensium (satul
Moigrad, corn. Mirşid, jud. Sălaj) în sectorul LM.1 S - templul zeului Jupiter
Optimus Maximus Dolichenus.
Săpăturile arheologice din acest an constituie faza a patra de cercetare la
templu. Datorită faptului că după campaniile anterioare au rămas nelămurite o
5

Ibidem.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Raport preliminar în

legătură

cu

cercetările

arheologice la Porolissum

213

serie de amănunte (nesoluţionate fie din cauza timpului nefavorabil, fie a
fondurilor insuficiente) şi pentru că s-au prefigurat anumite detalii privind
construcţia (care ieşeau din normele de construcţie romane) am fost nevoiţi să
extindem perimetrul săpat pentru a le identifica şi lămuri.
Fondurile de cercetare au fost asigurate de cele trei instituţii
colaboratoare: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Universitatea Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din ClujNapoca.
I. Au fost efectuate următoarele lucrări preliminare săpăturii arheologice:
a. defrişarea terenului ce urma să fie cercetat arheologic;
b. mutarea pe terenul defrişat, spre exterior de templu, a grămezilor de
piatră provenite din săpăturile anterioare (spre nord şi sud); acţiunea a fost
determinată atât de necesitatea de spaţiu cât şi de intenţia MIAZ de a restaura
templul şi a folosi materialul de construcţie antic într-o proporţie mare;
c. mutarea spre exterior a pământului aruncat în anii anteriori spre nord
(K.l), est (K.l + K.2) şi spre sud (K.2); acţiunea a fost determinată de
necesitatea lărgirii casetelor de cercetare.
2. Săpăturile arheologice propriu-zise au vizat următoarele obiective:
a. caseta K. l a - extensie spre nord a fostei casete K. l (1999): cu scopul
de a controla existenţa sau lipsa unor stâlpi exteriori de porticus pe această latură
a templului;
b. caseta K.2 a - extensie spre sud a fostei casete K.2 ( 1999) cu scopul de
a dezveli latura de sud şi mai ales colţul de sud al clădirii (rămase parţial
neidentificate şi dezvelite) şi, respectiv, de a controla pe această latură a
templului existenţa unor porticus sau a intrării în templu;
c. caseta K.3 extensie spre est a fostelor casete C.3 şi C.4, respectiv
capetele de est ale casetelor K. l şi K.2; scopul a fost acela de a stabili lipsa sau
existenţa unui porticus pe această latură;
d. caseta K.4 - extensie spre vest a fostelor casete C. l şi C.2 (respectiv
capetele de vest ale secţiunilor K. l şi K.2) pentru a vedea modul cum se termină
hala templului spre LM. l (taberna);
e. caseta K.5 - extensie spre sud a fostei casete C. l - cu scopul de a
identifica situaţia semnatală în secţiunea S.4 (1996) respectiv urmele unor ziduri
scoase, orientate spre sud.
Pentru ca lucrurile să fie clare vom repeta câteva date importante în
legătură cu templul:
1. este primul templu roman din provinciile dacice, dedicat zeului Jupiter
Dolichenus, cercetat sistematic (şi unul din puţinele - chiar foarte puţine - din
Imperiul Roman cercetate);
2. Clădirea LM.l S (templul lui IOMD) a fost construită simultan şi în
continuarea clădirii LM.1 (taberna) în sectorul de nord al aşezării civile
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(devenită municipium septimium) din jurul castrului mare de pe vârful dealului
Pomet.
3. Data construirii clădirilor (LM.1 şi LM. 1 S) a fost perioada cuprinsă
între 241-244, în timpul domniei împăratului M.Antoninus Gordianus. Datarea a
fost oferită de inscripţia de construcţie.
4. Clădirea a avut iniţial plan patrulater. Din cauza faptului că a fost
construită peste fostul şanţ de apărare al aşezării romane dintr-o primă fază
(umplut şi tasat: S.3 - 1996) acesta cedând sub greutatea zidurilor la un moment
dat, probabil chiar în antichitate, acestea (zidurile) s-au aplecat, s-au încovoiat, sau frânt rezultând un plan de clădire cu plan neregulat. Clădirea templului a fost
ridicată în două faze principale. La început a fost o clădire cu patrulater sub
formă de hală cu acoperişul susţinut pe stâlpi de lemn. În a doua fază (în care
stâlpii de lemn au fost înlocuiţi) s-au construit zidurile de piatră. Într-o fază
secundară hala a fost împărţită în două de un zid de piatră; au apărut astfel două
încăperi la nivele diferite. Nu am izbutit să identificăm legătura nici cu taberna,
nici în cele două încăperi. Încăperea a (spre clădirea LM 1) a servit probabil la
organizarea serbărilor festive, iar cea de-a doua (b) spre est, la activităţile directe
legate de cult. Presupunerea aceasta se bazează pe structura materialului
arheologic găsit în cele două încăperi.
5. Clădirea templului a fost distrusă între anii 253-255 p.Chr. Sfârşitul
acesta a fost violent prin foc, jaf şi distrugere sistematică. Cauzatorii acestui
sfârşit au fost fie chiar credincioşii cultului (în cadrul general al dispariţiei
cultului în Imperiu după anul 253) fie, poate, fanaticii creştini.
Rezultatele săpăturilor arheologice din campania anului 2000 pot fi
prezentate succint în felul următor:
- caseta K. l a (15 x 2,00 - 2,50 m) pe lângă zidul de nord a stabilit
existenţa, paralel cu zidul, a unui şir de stâlpi (urme de stâlp) de lemn, care
susţineau un porticus, respectiv o porţiune acoperită (prin prelungirea
acoperişului?); în profilul peretelui spre nord au mai fost identificate: urma unui
stâlp precum şi a fostului şanţ de apărare al aşezării vechi;
- caseta K.2 a ( 10 x 2,00 - 1,50 - 1,00 m) (de la zidul dintre încăperile a şi
b) a stabilit că pe lângă latura de sud nu există porticus; spaţiul acesta, pe o
lărgime de cca. 6,00 m, reprezintă urma şanţului vechi umplut; pe această latură
s-ar putea să fi fost intrarea în templu; zidul acesta a fost construit foarte adânc,
dar s-a încovoiat cel mai mult şi s-a aplecat; colţul clădirii a alunecat spre sud-est;
- caseta K.3 (17 ,00 x 1,00 - 2,50 - 3,50 m) a identificat în întregime latura
de est; pe această latură nu există semnele existente unei intrări; zidul clădirii
apare şerpuit, fiind construit probabil prea aproape de marginea şanţului vechi de
apărare; în afara zidului s-au putut identifica: un şir de stâlpi (urme de stâlpi) de
lemn, dispuşi paralel cu zidul; în anumite porţiuni între stâlpi sunt chiar urmele
unor pereţi de chirpic; aceşti stâlpi şi pereţi indică fie existenţa unui porticus, fie,
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poate chiar capătul de est al fazei cu stâlpi de lemn al templului; mai spre
exterior, la 1,50 m, în dreptul m: 5,00 - 7,00 pare o urmă cenuşie patrulateră; nu
putem explica rostul ei în epocă;
- caseta K.4 (5,00 x 7,00 m) a dus la dezvelirea în întregime a încăperii a;
a rămas numai un martor lat de 1,00 m spre clădirea LM.1, constând de fapt din
pământ săpat cu ocazia săpăturilor la clădire; a fost identificat ultimul rând de
stâlpi spre LM.1; prezenţa acestor urme de stâlp în casetă confirmă de fapt unele
observaţii obţinute în secţiunile din anul 1996 (Tamba-Gudea 1996);
- caseta K.5 (5,00 - 4,00 m) (la vest de zidul dintre încăperile a şi b) a
stabilit că nu există nici un zid de piatră care porneşte spre sud din latura de sud
a templului; îngrămădirile de piatră despre care am crezut că sunt ziduri s-au
dovedit a fi simple concentrări de piatră (fără temelie în pământul viu); în
schimb a apărut (în pământul viu) urma unui zid de chirpic care reprezintă o
continuare spre sud a unei urme similare găsite în încăperea a; peste acest zid de
chirpic a fost construit zidul de sud al clădirii. Nu ştim încă ce reprezintă.
La sfârşitul acestei etape de cercetări avem planul complet al clădirii şi
dimensiunile exacte.
Este prematur să prezentăm o analiză a materialului arheologic provenit
din săpăturile din acest an, devreme ce nu avem încă analiza materialului întreg
din templu. Mai ales că tot acest material (sau aproape tot) provine din afara
templului). Analiza întregului material (fără inscripţii, monumente: care au
6
apărat separat ) va constitui o premieră în istoria religiei romane din Dacii.
Acum, însă, vom prezenta o micro statistică a materialului apărut;
a. materialele de construcţie din piatră constau în roci vulcanice provenind
din cariera romană de sub Măgură. Sunt identice cu cele găsite în fazele
precedente de cercetare; ca element singular a apărut doar folosirea unor
fragmente de monumente în zid (semn al practicilor romane târzii de
construcţie); materialele de construcţie din lut constau doar din ţigle şi olane; pe
aceste materiale există (mai ales pe ţigle) desenele tipice făcute cu degetul în
cărămidărie (cercuri concentrice, desen în formă de 8 etc.) precum şi numeroase
urme de labe de animale; nu am găsit nici o ştampilă militară; materialele de
construcţie din fier constau în piroane, cuie şi scoabe;
b. obiectele de uz casnic sunt numeroase şi variate; din ceramică; vase de
import TS, vase de lux locale cu decor ştampilat sau lipit (foarte puţine); vase de
uz casnic: oale, străchini cu fund plat, capace (folsite la gătit), castroane,
chiupu.ri (pentru păstrat alimente), căni (foarte numeroase), ulcioare (pentru
păstrat şi servit lichide), amfore (pentru transport şi păstrat lichide), străchini,
farfurii şi pahare pentru servit alimente şi lichide), opaiţe (pentru iluminat),
mortaria (pentru preparat mâncăruri). Din bronz avem opaiţe (pentru iluminat);
6

/bidem.
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din fier avem chei, vase, cuţite (pentru diferite activităţi din casă). Din sticlă
avem vase (cupe, pahare) pentru servit lichide. Din piatră avem gresii pentru
ascuţit uneltele din casă;
c. Avem numeroase podoabe: din bronz (fibule, aplice, pandantive); din
fier (fibule); din os (ace de păr); din sticlă (pietre de inel); din piatră (mărgele);
d. sunt numeroase piesele de la jocul numit ludus militum din ceramică
(milites); unul din ele din piatră decorat cu steaua iudaică;
e. au mai fost găsite două piese care aparţin monumentul lui IOMD: un
cap de statuie şi un fulger din bronz;
f. cantitatea relativ mare de placă fragmentare mici de sticlă arată că
templul avea şi ferestre cu geamuri din sticlă.
La sfârşitul lucrărilor de cercetare zidurile şi fundaţiile caselor vor fi
parţial acoperite. Intrucât avem un caz unic de templu al lui Jupiter Dolichenus,
MIAZ are intenţia de a propune un proiect de restaurare nu numai pentru clădire,
dar şi câteva copii după monumente (inscripţia de fundaţie şi două statui mai
mari a zeului şi a vulturilor). Dacă proiectul nu va fi aprobat şi finanţat, în
campania următoare vom acoperi în întregime săpătura.

Nicolae Gudea
Dan Tamba
2001-2002
Vicus-ul roman de pe
LM.3

părţile

de nord-est ale dealului Pomet,

clădirea

În campaniile arheologice din anii 2000-2002 cercetările arheologice în
vicus-ul militar al castrului de pe dealul Pomet de la Porolissum au continuat în
sectorul LM a complexului arheologic. Suprafaţa vizată se găseşte în stânga
complexului LM.1 - LM.lS, aşadar, în poziţie de nord-vest faţă de acesta. 7
II. Poziţia clădirii LM.3 în cadrul complexului. Clădirea cercetată se
la nord de colţul nordic al castrului roman de pe dealul Pomet de la
Porolissum (Fig.14). În raport cu drumul roman, care urcă dinspre vama romană
şi terasa sanctuarelor spre castru, clădirea LM.3 se găseşte în stânga acestuia, în
zona în care drumul după ce depăşeşte panta capătă un curs orizontal. Suprafaţa
de teren unde a fost construită clădirea LM.3 este terasa, sau şeaua largă, ce face
legătura dealului Pomet cu dealul Irimiesei. Mai sus amintita terasă, care începe
spre castru din zona clădirii LM.3, se desfăşoară de-a lungul laturii de nord-est a
află

7

Scopul cercetărilor a fost acela de a încadra mai bine clădirile LM. 1 (tabema) şi LM 1 S
(templum).
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fortificaţiei şi este tăiată pe toată lungimea sa de drumul roman. În antichitate

acesta era mărginit în partea stângă spre nord-est, în porţiunea cuprinsă între
porta praetoria şi colţul de nord, de o serie de clădiri ce aparţineau vicus-ului
(sector L al complexului arheologic Porolissum), iar în dreapta, spre sud-vest de
şanţul castrului. În porţiunea cuprinsă, de data aceasta, între porta praetoria şi
colţul de est al fortificaţiei, drumul era mărginit şi de o parte şi de alta de clădiri.
Clădirea LM.3 se găseşte la 6 m nord-vest de obiectivul LM.1, deja
cercetat şi în anii precedenţi.
III. Istoricul cercetărilor. Au fost efectuate următoarele lucrări:
1. Lucrări preliminare, de pregătire a suprafeţei vizate pentru săpătură: a).
A fost defrişată de pe suprafaţa amintită vegetaţia de arbuşti. b ). A fost mutată
parţial şi aranjată grămada de pietre provenite din săpăturile arheologice
anterioare ale obiectivelor LM.1 S şi LM.3.
2. Săpătura arheologică.
2000- S.112000 (1,50 x 25 m)
2001 - Caseta 1(3x6 m) - amplasată la sud-vest de S.1/2000, spre drumul
roman.
Caseta 2 (3 x 6 m) - amplasată la nord-est de S.112000.
Caseta 3 (3 x 7 m) - amplasată la sud-vest de S.112000, spre LM.1, la sud
de caseta 1. Caseta a fost prelungită cu 1 m. spre drumul roman pentru a putea
surprinde drumul, rigola, zidul de incintă al clădirii şi colţul acesteia.
Caseta 4 (3 x 6 m) - amplasată la nord-est de S.112000.
2002 - S.112002 (3,5 x 16 m) - trasată în continuarea casetei 2/2001, fără a
se lăsa martor între cele două. S-a urmărit obţinerea unui profil complet peste
clădirea LM.3, lucru realizat cu excepţia unei porţiuni de 1,5 m afectată de
secţiunea S.112000, care cade perpendicular pe aliniamentul secţiunilor şi
casetelor trasate în campaniile anilor 2001-2002. Aşadar, stratigrafia analizată
este oferită de profilul stâng al casetelor 1 şi 2/2001 şi cel al secţiunii S.112002.
Caseta 5 (3,50 x 5 m) - trasată paralel cu caseta 112001, perpendicular pe
S.1/2000. Între aceasta şi caseta 112001 a fost lăsat un martor de 0,50 m, iar între
aceasta şi S.112000 nu a fost lăsat martor.
Caseta 6 (3,50 x 6 m) - trasată dar nu a fost excavată.
Caseta 7 (3,50 x 7,50 m) - trasată în continuarea casetei 4/2001 rară a se
lăsa între ele martor. A fost lăsat martor de 0,50 m între aceasta şi S.112002.
Caseta 8 (6,50 x 5 m) - trasată lateral stânga paralel cu caseta 5, între ele a
fost lăsat un martor de 0,50 m. Caseta 8 a fost trasată perpendicular pe S.112000
rară a fi lăsat martor între ele (Fig. 14).
IV. Date tehnice, arheologice şi istorice. În urma cercetărilor
arheologice întreprinse asupra obiectivului, convenţional denumit LM.3, din
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aşezarea

de tip vicus a castrului de pe dealul Pomet, de la Porolissum, au fost
date tehnice, arheologice şi istorice.
Clădirea cercetată se înscrie în categoria clădirilor-locuinţă, de tip
Streifenhaus, existente şi cercetate în vicus-ul de la Porolissum. Aşa cum am mai
arătat aceasta se găsea în stânga drumului, ce urca în antichitate, dinspre vama
romană spre castru. Între drum şi clădire nu exista rigolă, dalele drumului sunt în
imediata apropiere a clădirii. Clădirea spre drum avea un porticus, urmele
bazelor de coloană ale acestuia au fost surprinse arheologic în cas. l, cas. 5 şi
cas.8. Bazele sunt surprinse la 3,60 m de colţurile clădirii. Frontul acesteia spre
stradă era de 16,60 m. Se pare că nu avem coloane de piatră pe toată lungimea
frontului spre stradă, ci numai pe o lungime de 9 m pentru zona centrală. Bazele
de coloană din calcar, de culoare albă, lipsesc însă în rest, fapt ce pune anumite
probleme legat de elevaţia faţadei. Zidul din imediata apropiere a drumului, pe
care a fost ridicat poricus-ul şi fundaţia acestuia sunt realizate din pietre de
carieră de dimensiuni mari. Fundaţia acestuia nu este foarte adâncită în sol. Nu a
fost surprinsă prezenţa mortarului în cazul acestui zid (se pare că pietrele au fost
prinse numai cu pământ). Legat de lungimea clădirii, datorită stadiului actual al
cercetărilor, nu ne putem deocamdată pronunţa. În campania arheologică a
anului 2002, prin construirea unei anexe, s-a constatat o modificare a structurii şi
bineînţeles, prin aceasta, a dimensiunilor clădirii. Anexa este realizată pe
lungime prin construirea unei încăperi cu dimensiunile de 14/3,5 m, aşadar, pe
toată lăţimea sa. Această adăugire se pare că este o fază ulterioară de construcţie.
Aşadar, clădirea prezintă câteva faze de construcţie marcate de adăugiri,
transformări ale planului, care îi modifică atât dimensiunile cât şi structura
internă. Astfel, din datele obţinute până în prezent clădirea a fost extinsă din
partea de nord-est, respectiv pe lungimea sa cu încă o încăpere sau două pe
lăţimea de 12 m şi lungimea de 3 m. Zidul prin care clădirea îşi modifică
dimensiunea pe lungime este adosat pe zidul de incintă iniţial al construcţiei. Se
parte că dimensiunile şi structura internă se mai modifică cel puţin încă odată,
aspect ce marchează prezenţa unei alte faze de construcţie, când tot pe lungime
se mai înregistrează o extindere a construcţiei prin adosarea unui nou zid. Nu ne
putem deocamdată pronunţa legat de dimensiunile şi structura acestor extinderi
şi nici legat de faptul că acestea ar putea reprezenta faze de construcţie ale unei
alte clădiri, alipită de LM.3, faţă de care aceasta se găseşte în poziţie nord-estică.
În acest caz s-ar putea însă să avem un aşa-zis Boxhause. Cercetările viitoare
urmează să răspundă întrebărilor cărora azi, în aceasta fază de cercetare, nu le
putem da răspuns.
În ceea ce priveşte tehnica de construcţie, aceasta este opus incertum, deşi,
în unele situaţii au fost surprinse şi porţiuni de zid unde au fost folosite şi
tegulae. Tot legat de tehnica de construcţie folosită trebuie menţionat faptul că
zidurile nu prezintă un traseu rectiliniu, înregistrând-se deviaţii ale acestuia atât
obţinute următoarele
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pe orizontală cât şi pe verticală. Acest aspect s-a datorat în primul rând structurii
de rezistenţă precară a zidurilor dar şi instabilităţii terenului care le-a afectat.
Pentru consolidarea structurii de rezistenţă a zidurilor, se constată, ca şi în cazul
altor clădiri cercetate în vicus-ul de la Porolissum, că fundaţiile sunt cu mult mai
groase decât zidurile propriu-zise. Diminuarea grosimii de la fundaţie la zid s-a
realizat printr-o treaptă, sau două, practicate pe faţa interioară a acestora. De
regulă lăţimea treptei este de 0,10-0,15 m. Fundaţiile sunt destul de profunde,
aspect care nu este valabil în cazul fundaţiei zidului ce susţinea coloanele
porticus-ului. În partea de sud-est a clădirii este prezentă o încăpere cu
dimensiunile de 2/10,50 m. În zona colţului de est zidul este realizat din pietre de
dimensiuni mai mici, comparativ cu dimensiunile materialelor de construcţii
folosit în rest. Un aspect care trebuie menţionat este faptul că acesta se adosează
pe zidul pereche şi nu este îngemănat cu acesta, aspect care poate scoate în
evidenţă faptul că, probabil, această încăpere nu făcea parte de la început din
planul clădirii. Zidul de compartimentare era iniţial zid de incintă, fapt susţinut şi
de grosimea fundaţiei acestuia pe toată lungimea sa.
Din punct de vedere al tehnicii de construcţie zidurile sunt construite în
tehnica opus incertum, din piatră spartă, de carieră, grosimea lor este cuprinsă
între 0,60-0,70 m. Zidurile de incintă sunt mai groase avându-se în vedere rolul
avut în structura de rezistenţă a construcţiei. Aşa cum am arătat a fost constatat
arheologic că zidul de compartimentare surprins în cas.l, cas.2/2001 şi în
S.1/2002 are o grosime de 0,70-0,75 m şi este posibil ca acesta să fi avut un alt
rol iniţial, de zid de incintă.
Legat de compartimentarea interioară (Fig.14 ), pentru stadiul actual al
cercetărilor putem să menţionăm următoarele: spre drum exista un porticus care
delimita spre această arteră rutieră un spaţiu de acces în clădire cu dimensiunile
15/2,50 m, denumită incinta A (dimensiunile sunt luate de la feţele interioare ale
zidurilor). O a doua încăpere sau un al doilea spaţiu, denumit B cu dimensiunile
de 10,50 x 2 m, se găseşte în partea de sud a construcţiei, spre LM.1 S. O a treia
încăpere, denumită C, cu diAmensiunile de 5 x 6,70 x 5,50 x 6 m, se găseşte
lateral în stânga încăperii B. Incăperea D se găseşte lateral stânga încăperii C, cu
care au un zid comun. Deocamdată, datorită stadiului actual al cercetărilor, nu ne
putem pronunţa legat de dimensiunile acesteia. Încăperea G are dimensiunile 3 x
6 m. Până în prezent se dovedeşte a fi singura încăpere prevăzută cu sistem de
încălzire hypocaustum. Sistemul de canale prezent sub podea, prin care era
dirijat aerul cald, a fost realizat prin construirea unor ziduri de piatră (aspect
surprins în porţiunea cercetată în S.1/2002).
Excavarea casetelor 1 şi 2/2001 şi a S.1/2002 ne-a oferit un profil
continuu, respectiv o stratigrafie completă peste clădirea LM.3, pe direcţia sudvest - nord-est, de la zidul porticus-ului, aflat în imediata vecinătate a drumului,
peste 6 încăperi (A, C, G, I, L - Fig.14), profil pe o lungime de 24 m. Planul
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construcţiei cu compartimentarea propusă şi profilul sunt făcute în conformitate
cu datele deţinute în anul 2002. Există posibilitatea modificării sau completării
datelor oferite de acestea în momentul finalizării cercetării arheologice a clădirii.
Stratigrafia se prezintă astfel: sub nivelul humus-ului actual, ce are o grosime de
0,15-0,25 m, se evidenţiază un nivel de dărâmătură reprezentat dintr-un strat de
pământ de culoare brună în componenţa căruia se găseau multe pietre, tegulae şi
material arheologic, care este însă sărac. Sub acest nivel, în anumite situaţii, este
surprins un strat de pietre sub care este un strat compact de tegulae (ţigle şi
olane). Acestea reprezintă în ansamblu un strat de dărâmătură provenit de la
prăbuşirea structurii de lemn a acoperişului şi a învelitorii acestuia, precum şi a
zidurilor ce s-au năruit la un moment dat, atât spre interiorul clădirii, cât si spre
exterior. În acest nivel materialul arheologic este foarte sărac, reprezentat fiind
pe lângă material tegular şi de piese din fier (cuie şi piroane). Sub nivelul de
dărâmătură este surprins un strat maroniu care în unele cazuri este pigmentat cu
mortar şi cărbune. În componenţa sa a fost descoperit un important material
arheologic (tegulae, ceramică, sticlă, monete). Zona de delimitare a stratului de
dărâmătură de cel de culoare maronie reprezintă, din punctul nostru de vedere,
nivelul de călcare în interiorul clădirii (aspect valabil cel puţin în încăperea C).
Nivelul respectiv însă nu se evidenţiază prin prezenţa clară a unei podele. Sub
nivelul de culoare maronie este surprins un nivel de culoare galbenă, cu aspect
lutos, care pe alocuri în structura sa are material tegular şi este pigmentat cu
cărbune. Această situaţie, constatată arheologic, indică faptul că avem în acest
caz un al doilea nivel de umplutură (stratul de lut, a cărui prezenţă a fost
surprinsă, a fost adus din altă parte în vederea amenajării terenului, într-o fază
premergătoare construirii obiectivului LM.3). O altă observaţie legată de
stratigrafia profilului este că în vecinătatea zidurilor surprinse în cele două casete
(cas.1, cas.2/2001) şi S.112002 în stratul de dărâmătură este sesizată prezenţa
unei aglomerări compacte de pietre şi mortar. Acesta este stratul format din
pietre din zidurile, care la un moment dat, s-au năruit la baza porţiunilor rămase
încă în picioare.

V. Materialul arheologic recuperat în urma cercetării obiectivului LM.3
este relativ sărac comparativ cu materialul arheologic recuperat în cercetarea
altor clădiri-locuinţă din vicus-ul castrului Pomet de la Porolissum. Din punct de
vedere tipologic acesta se înscrie în categoriile întâlnite în cerceterea de clădiri
din viei militari.
În continuare vom prezenta categoriile de materiale arheologice
recuperate în urma cercetărilor intreprinse în campania arheologică a anilor
2000-2002. Cum este firesc, prin destinaţia construcţiei ca şi clădire-locuinţă
predomină categoriile ceramice în care se încadrează materialele de construcţie
(ţigle, olane, cărămizi), vase ceramice pentru preparat, servit şi păstrat alimente.
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Ceramica de lux este reprezentată de produse de import terra sigillata, terra
sigillata porolissensis şi de asemenea vase glazurate. Materialul tegular în unele
cazuri, puţine la număr, poartă ştampila unor unităţi militare auxiliare prezente
în garnizoana de la Porolissum, altele prezintă urme de om şi animale.
Materialele din sticlă fragmentare indică o varietate mare de astfel de vase în
cazul obiectivului cercetat. În ceea ce priveşte materialul din fier acesta este
reprezentat de o varietate tipologică şi de dimensiuni (piroane, scoabe, cuie).
Materialele din bronz sunt reprezentate de piese de podoabă şi piese pentru
îmbrăcăminte (fibule, apliCi, catarame).
VI. Concluzii Din punct de vedere istoric stadiul actual al cercetărilor nu
ne permite tragerea unor concluzii finale vis a vis de obiectivul cercetat. Cu toate
acestea apreciem că în cazul obiectivului LM.3 avem o clădire-locuinţă de tip
Streifenhaus, construită, se pare, într-o fază târzie de locuire a vicus-ului
(începutul sec. III d.Chr). Amenajările de teren, consatatate arheologic, indică
prezenţa unor modificări a structurii vicus-uluî de la Porolissum. Clădirea suferă
în timp modificări prin extinderi şi adăugiri ce reprezintă faze de construcţie.
Concluziile finale vor putea fi făcute la sfârşitul cercetărilor acestui
obiectiv.

Dan Tamba
Nico/,ae Gudea

Vicus-ul roman de pe

părţile

de sud-est ale dealului Pomet:

clădirea

OL.7

În campania arheologică a anului 2002 au fost reluate cercetările în cadrul
vicus-ului de la Porolissum, respectiv în sectorul convenţional denumit OL.
II. Poziţia În cadrul complexului. În campania arheologică, a anului
2002 au fost reluate cercetările în sectorul OL al complexului arheologic dacoroman Porolissum (Fig.4). Acesta aparţine zonei vicus-ului militar a castrului de
pe dealul Pomet. Zona unde a fost efectuat sondajul arheologic se găseşte în
poziţie sud-est faţă de punctul de referinţă topografic al complexului, vârful
Bisericuţa. Sondajul a fost efectuat pe cea de-a doua terasă ce se găseşte la 30 m
sud-est de punctul de referinţă topografic. Vârful Bisericuţa are 502 m altitudine„
Terasa este tăiată de-a lungul, pe di!ecţia sud-vest - nord-est de drumul roman ce
ieşea pe porta principalis dextra. In zona de ieşire a aceastei căi de acces din
fortificaţie terasa prezintă lăţimea cea mai redusă. Treptat aceasta se lărgeşte pe
direcţia nord-est, având lăţimea maximă în zona ce coincide cu suprafaţa
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cercetată, sector unde în antichitate era şi o intersecţie rutieră a drumului roman
mai sus amintit, cu cel ce avea un traseu aproximativ paralel cu zidul de nord-est
al castrului.

III. Istoricul cercetărilor. De-a lungul vremii, în zona amintită au fost
executate săpături, prilej cu care au fost identificate clădiri. A. Buday amintea8
că C.Torma la sfârşitul sec. XIX a efectuat săpături în zona de întâlnire a
hotarelor localităţilor Moigrad şi Jac (zonă ce coincide astăzi cu sectorul OL al
complexului arheologic Porolissum). Rezultatul acestora nu le cunoaştem. Tot în
aceeaşi perioadă L. Szikszai, vicecomitele judeţului Sălaj, a efectuat şi el
săpături acolo, în mai multe rânduri. Teleki Domokos a sapăt şi el în zonă (zona
de întâlnire a moşiilor Wesselenyi cu Zell). 9 A. Buday în anii 1908, 1909, 1913
10
şi 1914 a cercetat 3 clădiri ce aparţineau unei insula în zona ce se află în
triunghiul ascuţit format de încrucişarea drumului ce ieşea din castru pe porta
principalis dextra şi cel ce mergea paralel cu zidul de incintă al castrului în
sectorul L. Acestea, după planul publicat şi după orientarea lor în funcţie de
principalele puncte cardinale, se găseau în stânga drumului. Zidul de sprijin din
spatele clădirilor, ce stabiliza panta dealului şi care era unic pentru cele trei
construcţii, se găsea în spatele acestora, spre vârful Bisericuţa.
În anii 1985-1987 s-au reluat cercetările arheologice în sectorul OL
Acestea au vizat prima terasă ce se găseşte la 15 m est de punctul de referinţă
topografic al complexului ce corespunde zonei colţului de est a castrului. Cu
acest prilej a fost cercetată clădirea OL.6 (Tamba, Matei, 1992 11 ).
Campania arheologică a anului 2002 în sectorul OL a constat într-o
secţiune de control S.1/2002 (2 x 20 m) trasată pe direcţia nord-est - sud-vest,
lateral dreapta faţă de drumul roman. Sondajul efectuat a fost realizat în
vecinătatea clădirilor cercetate de A. Buday. Acestea, însă, se găsesc în partea
stângă a acestei principale artere rutiere. Continuarea cercetărilor urmează să
stabilească relaţia clară între săpăturile vechi, mai ales cu cele efectuate la
sfârşitul sec.al XIX-lea, legat de care nu se cunosc prea multe, şi cele noi în acest
sector al complexului. Deocamdată putem stabili cu precizie relaţia poziţiei
săpăturii din anul 2002 cu cercetările obiectivului OL.6 cercetat în anii 19851987.
În campania anului 2002 a fost trasată o secţiune de control S.1/2002 OL
(2 X 20 m).

8

A. Buday, în ErdMuz, 25, 1908, 337-348
Idem, p. 260.
10 A. Buday, în ErdMuz, 25, 1908, 337-348; ErdMuz, 26, 1909, p. 26-35; DolgCluj, 5, 1914, p.6794; DolgCluj, 6, 1915, p. 51-111.
11
ActaMP, 16, 1992, p. 150-152.

9
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V. Date tehnice, arheologice şi istorice. În urma cercetărilor arheologice
efectuate au fost obţinute următoarele date preliminare. Elementele oferite de
stratigrafia profilului peretelui stâng a secţiunii S.1/2002 OL scot în evidenţă un
strat masiv de umplutură. Acesta se caracterizează prin prezenta unui strat de
pământ, cu urme clare ale unui masiv deranj. În componenţa sa ~e evidenţiază o
cantitate mare de cărbune, piatră foarte măruntă, urme de arsură (mai ales în
zona metrilor O - 12,80), f'ară a se contura nivele succesive de amenajare, nivele
de călcare. Totul se prezintă ca un strat cu grosimea de 1 - 1,25 m. Din stratul
respectiv a fost recuperat un material arheologic constând în monete, fragmente
ceramice, oase de animale - domestice sau sălbatice. Materialul arheologic
recuperat ca dimensiune intră în categoria celui mărunt, fapt ce scoate în plus în
evidenţă că zona este puternic deranjată de săpături anterioare efectuate se pare
în sec. XIX. Felul în care se prezintă compoziţia acestui nivel scoate în evidenţă,
împreună cu materialul arheologic recuperat, că în acest caz avem clar un nivel
de umplutură provenit de la săpăturile care au fost efectuate aici. În porţiunea
metrilor 0-12,80 ne-am adâncit până la nivelul sterilului ce se prezintă ca un
nivel cu aspect pietros, compact, de culoare verzuie, ce se profilează începând cu
cota de -1, 1O - 1,80 m. O altă caracteristică a stratigrafiei, aşa cum am arătat,
este prezenţa masivă a cărbunelui şi a urmelor de arsură care însă nu se
conturează într-unul sau mai multe nivele. Acest aspect scoate în evidenţă faptul
că la un moment dat zona respectivă a fost devastată de un puternic incendiu.
Multe piese arheologice recuperate poartă, clar, urme de ardere secundară.
In zona din vecinătatea zidului parţial scos, între m: 12,80-13,60, la
adâncimea de -1,40 m este surprins un strat de cărbune, cu grosinmea de 0,20 m
şi lungimea de 1,40 m, care evidenţiază un nivel clar, ce indică urmele unui
incendiu care a afectat constructia.
În planul orizontal al se~ţiunii S.1/2002 OL, pe mijlocul secţiunii, între
metri 2,40-3,25 este surprinsă la adâncimea de 1 m o aglomerare de pietre de
carieră, de dimensiuni mari, posibil urma unui zid scos. Pietrele nu sunt prinse
cu mortar.
Un aspect deosebit de interesant, legat de sondajul efectuat, este faptul că
pe un aliniament rectiliniu au fost surprinse în dreptul m: 4,50 - 5; 6, 10 - 6,60 şi
12 - 12,55 la - 1,20 m - 3 baze de coloană. Acestea au dimensiunile de: 0,.50 x
0,50 x 0,10 m, sunt realizate din calcar de culoare albă şi au în centru o gaură
rectangulară cu dimensiunile de 0,10 x 0,10 x 0,10 m. Bazele amintite au o
fundaţie din pietre de carieră de dimensiuni mici şi mijlocii. Prezenţa acestora
ne-a surprins, în primul rând datorită cotei de - 1,20 m. la care au fost
identificate şi în al doilea rând datorită distanţei reduse faţă de drum. Care este
relaţia acestora cu drumul şi rolul avut urmează să fie desluşit în urma
cercetărilor viitoare. Este posibil să avem în acest caz un spaţiu de subsol sau
demisol a cărui tavan era susţinut de coloane a căror prezenţă este sugerată de
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cele trei baze de coloană. Dacă acceptăm ideea prezenţei unui spaţiu la demisol,
diferenţa de nivel de 0,90 - 1 m dintre dalele drumului şi cota la care au fost
surprinse bazele mai sus amintite ridică o mulţime de probleme, la care în acest
moment nu putem da răspuns. Este posibil însă să avem aici urmele unor
construcţii dintr-o primă fază de locuire în vicus-ul militar de la Porolissum,
clădiri care îşi încheie existenţa în urma incendiului a cărui urme au fost
surprinse în săpătură. Colonada ne poate însă sugera şi prezenţa unui spaţiu
subteran cu destinaţie templu. Cercetările viitoare vor putea clarifica destinaţia
spatiului respectiv.
' Începând cu metri 12,80 au fost surprinse ziduri care sunt însă scoase
integral sau parţial (dovadă în plus a săpăturilor efectuate în trecut, aici). Primul
zid este surprins între metri 12,80 - 13,60. Acesta este parţial scos. După urma
lăsată se pare că a avut grosimea de 0,70 m. Se încadrează, astfel, prin grosime,
în categoria zidurilor de incintă. În dreptul m: 16,30, imediat sub nivelul
humusului actual, a fost surprins un zid cu grosimea de 0,25 m. Acesta aparţine
sistemului de încălzire hypocaust. Paralel, în poziţie nord-est, în imediata
vecinătate a acestuia au fost surprinse la o diferenţă de nivel de 0,20 m, cărămizi
pătrate ce formau pilae ale aceluiaşi sistem de încălzire hypocaust. Deasupra
nivelului de pietre ale zidurilor canalului sistemului de încălzire, până la o
anumită cotă, sunt rânduri succesive de cărămizi. Urmele unui alt zid construit în
tehnica opus incertum, care avea grosimea de 0,60 m, a fost identificat începând
cu metru 18. Între acesta şi zidul surprins între metri 16,30 - 16,55, în taluzul
stâng al secţiunii, a fost surprinsă faţa unui zid, care forma, alături de celelalte
două, canalele sistemului de hypocaust. Aşadar, prin cele surprinse în săpătură,
nivelul de călcare antic, în interiorul clădirii, cel puţin în această parte a sa, se
găsea la o cotă mai înaltă în comparaţie cu nivelul de călcare actual. Acest aspect
vine în sprijinul ideii că nivelul de călcare în clădire era la o cotă superioară
dalelor drumului. În plus, acest lucru simplifică într-o oarecare măsură problema
ridicată de nivelul bazelor de coloană cu cel al drumului şi cota plafonului
susţinut de coloanele amintite. Cercetările viitoare urmează să clarifice situaţia.
VI. Materialul arheologic recuperat în urma sondajului făcut prin
S.1/2002 în sectorul OL este relativ sărac ca număr şi ca diversitate tipologică.
Acesta prezintă, în marea sa majoritate, urme de ardere secundară. Sondajul
efectuat nu ne permite deocamdată să facem o analiză a sa. Cercetările viitoare
vor putea permite realizarea unei imagini cât mai complete legate de acest
obiectiv.
Lucrări de restaurare-conservare. În perioada anilor 1995-1997 au fost
realizate lucrări de conservare primară în cazul unor obiective din vicus-ul
castrului de la Porolissum, obiective cercetate arheologic. Lucrările au fost
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realizate în contextul general de pregătire pentru vizitare a complexului cu
ocazia celui de-al XVII-lea Congres Internaţional de Studii asupra Frontierelor
Imperiului Roman, manifestare ştiinţifică ce s-a desfăşurat în luna septembrie a
anului 1997 la Zalău. Aşa cum am arătat, lucrările au vizat obiective şi din vicus,
respectiv două clădiri (obiectiv LM.1 şi obiectiv L.7). Au fost efectuate doar
lucrări de conservare primară, respectvi ridicarea zidurilor celor două constructii
la suprafaţa terenului. A fost respectată structura interioară a fiecăruia. În caz~l
obiectivului LM.1 au fost refăcute zidurile sistemului de hypocaust.
În general, lucrările de conservare şi restaurare ce s-au efectuat şi se
efectuează în cadrul complexului arheologic daco-roman Porolissum urmăresc
valorificarea sub aspect turistic a acestui important sit arheologic. Porolissum,
prin lucrările de restaurare-conservare îşi onorează statutul de muzeu în aer liber,
obiectiv ce este inclus în circuitele turistice interne şi internaţionale.
Dan Tamba
Cosma
Nicolae Gudea
Călin
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Fig. 6. Sectorul L, LM şi M din faţa laturii de nord-est a castrului de pe
vârful dealului Pomet. Vicus - săpăturile la clădirea L.7 şi plan
situaţie LM. 1 - LM. 1 S
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II. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Amfiteatrul
Săpăturile

din arenă

Identificând în 1989-1990, la dezvelirea laturii de sud-vest a amfiteatrului,
unna unui canal 1, ce însă a fost întretăiată de zidul de piatră al arenei, am crezut că
acest canal porneşte din spaţiul porţii de nord-vest spre centrul arenei, unde apoi
coteşte spre sud-vest, părăsind clădirea. Pentru verificarea acestei presupuneri am
trasat 2 secţiuni în faţa porţii de sud-vest la 1O, respectiv 20 m de aceasta, paralele
cu axa lungă (SOP de IO m x 2 m şi SEF de IO m x 2 m) şi 2 secţiuni în faţa porţii
de nord-vest la 16, respectiv la 26 m de aceasta, paralele cu axa scurtă (S20 de 7 m
x 2 m şi S22 de 4 m x 2 m) (fig. I.).
În secţiunea SOP am surprins urma unui canal de I m lăţime, adâncit cca.
0,75 m sub nivelul de călcare al arenei. În secţiunea SEF însă n-am mai găsit urma
canalului, suprafaţa fiind formată din lut galben sau roşiatic. Acest fapt ne-a
obligat să extindem săpătura pe toată suprafaţa cuprinsă între cele două secţiuni.
Am putut constata că acest canal se termină la cca. 12,50 m nord-est de poarta
sud-vestică, ne mai continuând spre centrul arenei. În zona secţiunii SEF am
descoperit însă o platformă mare, neregulată (cca. I O m x 3 m), formată din pietre
aşezate pe lut. Pentru existenţa acestei platforme n-am găsit explicaţie. Canalul
identificat în această parte, având direcţia nord-est-sud-vest, cu lăţimea de 1 m şi
cca. O, 75 m adâncime, a fost un canal mai vechi de colectare a apei de ploaie, fiind
desfiinţat de construirea zidului de piatră al arenei, care l-a tăiat şi astfel 1-a făcut
inutilizabil. Canalul trebuia să aparţină deci primei faze de construcţie a
amfiteatrului, celei de lemn.
În S20 a apărut, la cca. 0,20-0,30 m adâncime, un canal (coridor) subteran.
Este săpat în lutul dealului, are lăţimea de 1 m, iar adâncimea de 1,80 m. La un
moment dat partea de sus a marginilor s-a prăbuşit, de unde provine şi o bună
parte a umpluturii canalului. Spre fund, între straturile de umplutură se
intercalează dungi de pământ conţinând mult cărbune. În canal am găsit o cantitate
destul de mare de cuie de fier. Pe fundul canalului, lângă margini, ieşite chiar uşor
din linia canalului, am putut identifica 2 urme de stâlpi de lemn cu diametrul de
20, respectiv 24 cm. Considerăm că acestea sunt urmele acelor stâlpi de care erau
prinse scânduri ce îmblăneau canalul pe laterale şi de la care provin cuiele de fier.
În S22, după un strat de depunere naturală de 0,20-0,30 m a început să
apară dărâmătură formată din pietre, fragmente de ţigle şi mici fragmente

1

Vezi raportul de săpătură în Acta MP., 16, 1992, p. 172, fig. 15, în caseta 33.
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arhitectonice. Având în vedere că dărâmătura s-a menţinut şi la adâncime mai
mare, iar toată suprafaţa secţiunii a fost formată din pământ negru pigmentat cu
materiale, am extins suprafaţa cercetată, trasând 4 casete (GC I, GC2, GC3 de 5 m
x 3 m şi GC4 de 6 m x 4 m, cu martori de 0,30 m între ele. Secţiunea S22 a fost
înglobată în GC I.) (fig. I.). Adâncindu-ne pe această suprafaţă, s-a conturat o
groapă dreptunghiulară. Ea avea ca umplutură în general straturi asemănătoare cu
canalul din S20, dar la acestea se adaugă un strat masiv de dărâmătură ce se scurge
dinspre latura de nord-est a gropii peste umplutura formată prin dărâmarea
marginilor (fig.2.). Din această dărâmătură am recuperat o mulţime de fragmente
de capiteluri dorice, baze şi fusuri de coloane (unele întregibile), executate din
gresie şi calcar (fig.3.). În groapă am mai găsit două baze întregi, dar de alte
forme. Una provine din stratul de dărâmătură (fig.3/a.), dar cealaltă era aşezată pe
fundul gropii, lângă latura sud-vestică a ei (in situ?) (fig. 3/f.). Şi în cazul acestei
săpături este de remarcat numărul mare de cuie de fier. Lângă marginea de sudvest a gropii, pe exterior, am identificat 2 urme de stâlpi de lerrm cu diametrul de
0,30 m, iar spre capătul de sud-est., în interior, alte 3 urme a unor stâlpi cu
diametrul de 0,20 m. Canalul subteran pătrunde în groapă pe latura ei nord-vestică,
însă şi pe latura sud-estică am identificat o ieşire asemănătoare, dar pe care încă nam urmărit-o. Urma ei însă în secţiunea S2 (săpată în anul 1981) n-a fost
identificată, deci nu se extinde până acolo. Această groapă a fost săpată în lutul
dealului, aproximativ în centrul arenei, cu axa lungă pe direcţia axei lungi a
amfiteatrului. Dimensiunile generale sunt: lungimea 11,20 m, lăţimea 4,20 m,
adâncimea 2,20-2,40 m.
Pe baza celor constatate putem afirma că, aici în centrul arenei, exista o
încăpere subterană ce comunica cu exteriorul printr-un coridor subteran, ce ieşea
la suprafaţă în spaţiul porţii nord-vestice. Atât coridorul, cât şi încăperea au fost
îmbliinite pe laterale cu scânduri şi probabil au fost acoperite tot cu lemn.
Asemenea construcţii subterane, unele foarte complexe, se găsesc la multe
amfiteatre din Imperiul Roman, ele având un rol bine stabilit în îmbunătăţirea
derulării spectacolelor amfiteatrale2• În Dacia amfiteatrul de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa are o construcţie subterană, însă zidită din piatră, a cărei
3
funcţionalitate a fost discutată de C. Opreanu .

2

J.C. Golvin, L'amphitheâtre-romain. Essai sur la theorisation de sa fonne et de ses fonctions,
Paris, 1988, I, p.330-333.
3
C. Opreanu, în Acta MN, 22-23, 1985-1986, p. 147-158.
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de pe latura de nord-est

Identificarea laturii şi a porţii nord-estice (poarta IV sau spaţiul i) s-a făcut
prin caseta C24 (25,50 m x 1O m), dezvelirea porţii şi a spaţiului dinspre nord-vest
(spaţiul}) prin casetele C26 (7 m x 4,50 m), C28 ( 7 m x 5 m), C30 (7,50 m x 3 m)
şi C32 (4,50 m x 3 m). Tot acum, prin caseta C24, care porneşte din marginea
nord-estică a încăperii subterane şi se întinde spre nord-est pe linia axei scurte, am
dezvelit şi arena din această zonă (fig. 1.).
Zidul arenei construit în tehnica opus incertum a fost identificat aproape de
capătul casetei C24, la M23. Are lăţimea deja cunoscută: 0,90 m. Deşi elevaţia stă
în picioare până la 2,40 m înălţime, este slab conservată: faţa părţii superioare este
dărâmată. Pe partea inferioară, pe alocuri, se mai păstrează tencuiala originală
până la o înălţime de 0,50--0,70 m. În faţa zidului, cu 0,35 m sub nivelul arenei, se
află canalul de drenaj ce înconjoară arena, identificat şi în săpăturile anterioare. Pe
linia axei scurte zidul arenei este întrerupt de o mică poartă (uşă) cu o deschidere
de 1, 1O m, fără prag din zidărie. Pe arenă, pe nivelul de călcare a-m găsit două
blocuri fasonate din gresie, groase de 0,30 m, late de 0,70 m, de lungimi diferite
(cea mai lungă este de 1,90 m). O muchie a pietrelor este teşită.
Uşa din această parte se deschide într-o încăpere care este delimitată lateral
de câte un zid lipit de zidurile radiale, iar spre nord-est, spre exterior, de wi zid ce
uneşte primele două. Zidurile care dublează radialele au o lăţime de 0,80, respectiv
1,20 m, apoi după 1,75 m se îngustează la 0,75 m, lăţindu-se din nou înainte de a
se întâlni cu zidul care le uneşte. Acesta are lăţimea de 0,60 m şi s-a păstrat în
picioare în totalitate, având înălţimea de 2,80 m. Nivelul de călcare din încăpere
este acelaşi cu nivelul arenei. Camera a fost împărţită în două cu un perete din
lemn, paralel cu zidul arenei. Dimensiunile camerei: 2,80 x 4,45 x 2,60 x 5,10 m.
Spaţiul aflat în spatele încăperii şi delimitat lateral de cele două ziduri radiale are
nivelul de călcare cu 2,80 m mai sus, care continuă apoi în pantă spre terasa
superioară. În spatele zidului de închidere al încăperii, pe toată lungimea acestuia,
se află urma carbonizată a unui prag de lemn, lat de 0,60 m, gros de cca. 2,5 cm.
Paralel cu dezvelirea porţii nord-estice s-a început şi apoi s-a continuat
dezvelirea spaţiului aflat imediat lângă poartă spre nord-vest (notat de noi} - vezi
fig. 4.). Acest spaţiu a fost împărţit în trei încăperi şi a fost închis spre exterior cu
wi zid, lucru pe care până acuma, în cazul amfiteatrului, l-am întâlnit numai în
cazul sanctuarului Nemesis. Pentru despărţire s-a folosit zid de piatră realizat în
tehnica opus incertum. Încăperea j 1 se află spre arenă. Din trei părţi este delimitată
de zidul arenei şi zidurile radiale, iar spre nord-est de zidul care o desparte de
celelalte două încăperi, zid care are o lăţime de 0,60 m şi este lipit de zidurile
radiale. Astfel s-a format o încăpere de 3,75 x 5,75 x 6,50 x 5,25 m. Nivelul de
călcare este format din lut bătut şi este cu cca. 2,50 m mai sus ca nivelul arenei. În
această încăpere se putea pătrunde dinspre spaţiul porţii IV (i) pe o uşă ce avea o
deschizătură de O, 75 m. Accesul spre încăperile j2 şi j3 se făcea dinspre j 1 prin
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câte o uşă lată de 1, 1O m, respectiv 0,50 m. La ambele uşi s-a păstrat pragul
carbonizat de lemn. Zidul dintre cele două încăperi (j2 şi j3) are lăţimea de 0,50 m.
Încăperile sunt uşor trapezoidale, j2 are dimensiunile de 3,55 x 2,50 x 3,60 x 2,30
m, iar j3 de 1,35 x 1,75 x 1,35 x 1,08 m. Ambele încăperi sunt delimitate de
exteriorul amfiteatrului de acelaşi zid lat de 0,60 m, lipit de capetele zidurilor
radiale. Datorită faptului că această zonă a fost mult afectată de scoateri de piatră,
elevaţia zidurilor despărţitoare aproape a dispărut, astfel că nu ne putem pronunţa
dacă încăperile j2 şi j3 comunicau între ele sau nu, şi nici asupra faptului dacă
accesul în încăperea j2 se putea face şi dinspre exterior sau numai prin încăperea
j 1. În spaţiul j3 accesul era numai dinspre j 1, fiindcă aici, în parte ei dinspre zidul
exterior, a fost amenajată o mică cavitate de 0,93 x 0,55 x 0,80 x 0,55 m,
delimitată spre interior de un zid lat de 0,35 m, înalt de 0,40 m. Încăperile j2 şi j3
au podea formată din cocciopesto.
Analizând datele fumizate de aceste cercetări, putem afirma că în spaţiul i
(poarta IV.), deasupra încăperii ce se deschide dinspre arenă, s-a amenajat o lojă
(pulvinar). Aceasta avea acoperiş susţinut de coloane din piatră (fragmentele
căzute în încăperea subterană din centrul arenei probabil provin de aici, dar
fragmente mici am găsit şi în această zonă). Pragul de lemn carbonizat găsit lângă
zidul ce delimitează spre exterior încăperea mai sus amintită este pragul de intrare
în lojă, în acelaşi timp nivelul său ridicat cu 2,80 m faţă de nivelul arenei ne indică
şi înălţimea zidului arenei, fiindcă nivelul de călcare din lojă era de obicei la
acelaşi nivel cu partea superioară a zidului arenei. La acest nivel se afla şi podiumul. Zidul arenei în partea superioară se termina în blocuri fasonate, identificate în
poziţie secundară pe arenă, care erau aşezate pe zid culcate, cu muchia teşită spre
arenă, depăşind zidul cu cca. 15 cm. Astfel apa de ploaie, condusă şi de muchia
teşită, se scurgea în canalul de drenaj din faţa zidului arenei. Încăperile din spaţiul
j, în special j2 şi j3 erau anexe ale lojei, care măreau confortul celor care de aici
asistau la evenimentele din arenă. Credem că mica cavitate din încăperea j3, deşi
nu se adânceşte în sol, era latrină.
Săpăturile din această latură ne-au permis şi stabilirea dimensiunilor
amfiteatrului. Astfel arena este de 66,50 x 51,80 m (cca. 225 x 175 paşi romani),
având deci o suprafaţă de 2704 mp. Dimensiunea generală a clădirii amfiteatrului
este de 84,50 x 73,70 m.
Pe baza datelor obţinute s-au putut face şi primele propuneri de reconstituire
a arnfiteatrului4 , propuneri pe baza cărora în anul 1999 s-au făcut lucrările de
conservare la loja nord-estică.
4

I. Bajusz, Propunere de reconstituire a amfiteatrului de piatră de la Porolissum. În D. Protase,
D. Brudaşcu (red.), Napoca. 1880 de ani de la începutul virţii urbane, Cluj-Napoca, p. 11-31; I.
Bajusz-AI.V.Matei, Loja nord-estică a amfiteatrului de la Porolissum. Variantă de
reconstituire. Comunicare prezentată Ia sesiunea de comunicări ştiinţifice: Preocupări recente
în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional, organizată la Tg. Mureş în anul
2001.
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în exteriorul amfiteatrului

Zonele cercetate se află la sud-est5, respectiv nord-est de amfiteatru şi au
fost sondate prin câte o secţiune (fig.5.).
La sud-est de amfiteatru, la 50 m de acesta am trasat o secţiune de 80 x 2 m
pe direcţia nord-est-sud-vest, paralelă cu axa scurtă a amfiteatrului, notată de noi
SJ SE. În această zonă, după ce dealul urcă dinspre valea Jacului, se formează o
mică terasă, apoi panta continuă spre castru. Secţiunea a fost începută (MO) la
marginea de sud-vest a terasei. Ulterior am prelungit-o spre sud-vest cu încă 1O m,
această zonă fiind marcată cu cifre minus (fig.6.).
În urma săpăturii s-au delimitat două zone de interes arheologic: 1. Primii
30-35 m, cu urmele unor construcţii; 2. Ultimii 30 de m, care păstrează de
asemenea urmele unei construcţii. Între cele două zone, la o adâncime de 0,200,30 m, apare roca dealului, fără să fi putut identifica urme arheologice.
Zona 1. Între M 4-7 am identificat un colţ de încăpere. Zidăria este din
piatră, realizată în tehnica opus incertum, lăţimea zidurilor fiind de 0,80 m. Unul
din ziduri străbate oblic secţiunea pe o lungime de 1O m, aproximativ pe direcţia
est-vest, celălalt este aproape perpendicular pe secţiune. Ele delimitează o
încăpere ce se întinde spre nord-vest. Zona continuă cu o platformă formată din
dărâmarea unor pereţi de lemn, lipite cu chirpici. În săpătură au putut fi surprinse
şi amprenta unor elemente de lemn. Această zonă se întinde pe 8 m şi se opreşte
într-o podea de cocciopesto, aşezată pe lut curat. Podeaua coboară brusc: diferenţa
de nivel pe numai 4,50 m este de 2 m. Aici podeaua se îndreaptă, continuând
orizontal încă 4 m, unde probabil era oprit de un perete din lemn. În cocciopesto se
mai poate observa şi urma unui alt perete din lemn, la cca. 3 m de începutul acestei
podele. Peste această zonă este aşezat un strat gros de umplutură-nivelare, în care,
spre nord-est de podeaua din cocciopesto a fost implantat un zid de piatră, pe care
l-am surprins în marginea de sud-est a secţiunii pe o porţiune de cca. 5 m. Această
parte a secţiunii conţinea multe elemente de hypocaust (picioare de hypocaust,
tegulae mammatae) şi blocuri fasonate de gresie, probabil dislocate din zid.
Zona 2. Începând de la M 50 se conturează un strat de dărâmătură, care
ascunde câteva amprente de elemente de lemn (pereţi), ca apoi să se oprească întrun zid de piatră de 0,60 m lăţime. Acesta la M 70-71 străbate secţiunea spre nordvest, unde în profilul nord-vestic al secţiunii se poate observa că coteşte spre sudvest. La nord-est de acest zid, lângă el, am identificat o gură boltită pentru sistemul
de hypocaust, executată din cărămizi. Urmele unui strat de cocciopesto se pot încă
5

La săpătură a participat şi Al.V. Matei. Pentru această zonă raportul a apărut şi în: Cronica
cercetărilor

arheologice. Campania 1999. A 34-a sesiune
Deva, 24-28 mai 2000, p. 64.

naţională
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depunere

naturală.

Secţiunea

S 1 SE a identificat deci două construcţii, situate pe o parte şi
a liniei de prelungire a axei lungi a amfiteatrului. Dintre acestea clădirea
care se află la sud-vest pare a fi de mari dimensiuni, cu cel puţin 2 faze de
cealaltă

construcţie.

Cercetarea zonei

aflată

la nord-est de

clădirea

amfiteatrului s-a

făcut

prin

secţiunea S5 6 (fig. 5.). Ea a pornit din zona de intrare în loja nord-estică şi are
direcţia

axei scurte a amfiteatrului, se poate considera că este o prelungire a ei.
a fost de 2 m. Lungimea pe care s-a efectuat săpătura a fost de
40 m în anul 2000, apoi prelungit cu încă 25 m în anul 2002, având astfel o
lungime totală de 65 m., tăind panta ce duce dinspre amfiteatru spre prima terasă
de sub castru, apoi terasa, acea zonă pe care M. Macrea o considera că ar fi locul
băii. Metrul O al secţiunii se află chiar la exteriorul amfiteatrului. Diferenţa de
nivel între acest punct şi terasa superioară, adică metrul 40, este de 8 metrii.
Singurul obiectiv identificat pe această zonă de pantă se află între M 15-18,5. Este
vorba de urma foarte slab păstrată a unei construcţii de lemn. Nu am reuşit să
stabilim exact toate componentele ei şi nu ne putem afirma nici asupra destinaţiei.
O altă anomalie a fost depistată la începutul terasei, între M 39--42. Aici s-a
conturat o făntână. A fost surprinsă doar cca. o treime din suprafaţa ei. Datorită
pericolului de prăbuşire n-am reuşit s-o urmărim în toată adâncimea ei, am golit-o
doar până la o adâncime de 2,50 m. Pe această porţiune nu s-a găsit nici un
element care ne-ar putea indica modul de îmblănire a făntânii. Ceea ce este
neobişnuit, e diametrul mare, care ajunge probabil până la 3,50 m. La 4 m de
fântână am identificat urmele unei construcţii. Din păcate zona a fost mult
deteriorată în trecutul nu prea îndepărtat: toate zidurile au fost scoase, rămânând
doar amprentele lor, iar această intervenţie modernă a distrus mult şi din interiorul
clădirii, a afectat şi nivelele arheologice.
Clădirea identificată pe terasă are o lungime de 12,50 m, la care se mai
adaugă un portic de 1,60 m lăţime (fig.7.). Secţiunea a traversat 4 încăperi.
Zidurile au fost construite în tehnica opus incertum. Cele exterioare au lăţimea de
O, 75 m, cele interioare de 0,60, iar una 0,50 m. Zidul porticului este doar de 0,50
m lăţime. Deşi interiorul clădirii a fost mult deranjat de cei care au scos piatra
zidurilor, putem constata că există două faze de construcţie. Prima fază a clădirii a
fost o construcţie de lemn, a cărei urme slabe s-au putut surprinde în săpătură:
două amprente de pereţi de lemn şi mai multe urme de stâlpi. Acestei construcţii îi
aparţine un nivel de călcare, aflat la adâncimea de 0,75 m, format din lut de
culoare roşiatică, bine tasat. Clădirea de piatră nu urmăreşte conturul construcţiei
Lăţimea secţiunii

6

Raportul a apărut şi în Cronica cercetărilor arheologice din România. A XXXVII-a sesiune
naţională de rapoarte arheologice, Covasna, 2·6 iunie 2003, Bucureşti, 2003, p. 167-168 şi pi. 70.
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de lemn. Este posibil ca de fapt să nu avem de a face cu două faze, ci două
construcţii care n-au avut nici o legătură una cu alta. O dată cu ridicarea clădirii de
piatră, s-a ridicat şi nivelul de călcare din interior cu 0,50 m prin depunerea ci
bătucirea unor straturi de lut gălbui. Astfel de fapt nivelul din interior a ajuns la
nivelul din exteriorul clădirii. Dintre zidurile interioare secţiunea a identificat trei
ziduri, care împart spaţiul cercetat în patru încăperi. În cazul a trei încăperi s-a
surprins câte un colţ al lor, iar o încăpere a fost secţionată pe toată lungimea (sau
lăţimea) ei. Unghiurile de întâlnire a zidurilor sunt mai mici sau mai mari de 90
grade. Ele sunt îtreţesute, cu excepţia zidului despărţitor dintre încăperile 1 şi 2
(numerotarea lor s-a făcut dinspre nord-est, dinspre castru), care se lipeşte de zidul
exterior, iar de următorul zid interior se apropie numai, terminându-se la 0,25 m de
acesta. Între încăperea 3 şi 4 s-a reuşit, în ciuda zidului scos, stabilirea locului unei
uşi, datorită unui fragment a pietrei de prag, care alunecase de pe zid, astfel n-a
fost scoasă. Datorită distrugerilor recente este aproape imposibil de stabilit
destinaţia încăperilor, sau alte detalii. Totuşi în prima încăpere am identificat urma
unei vetre de foc. În cazul încăperii 3, fragmentele de cocciopesto indică existenţa
unei pardoseli din acest material. În săpătură s-au găsit şi elemente care sugerează
prezenţa unui sistem de încălzire: fragmente de tegu1ae mammatae şi de picior de
hypocaustum. De asemeni am găsit şi o tegulă dreptunghiulară de paviment.
Cantitatea relativ mare de ţigle şi olane dovedesc că această clădire avea
acoperişul din acest material. Fragmentele de tencuială pictată ne indică că pereţii,
sau anumite încăperi erau ornamentate prin pictură murală, poate doar cu motive
simple, geometrice. Pe exterior, la faţada dinspre castru, clădirea avea un portic lat
de 1,60 m, delimitat de un zid de 0,50 m lăţime. În faţa ei însă n-am identificat
unnele unui pavaj sau drum.
Lăţimea clădirii era de 12,50 m, însă deocamdată nu cunoaştem lungimea
ei. Zona laterală secţiunii indică prezenţa a altor ziduri, iar spre nord-vest probabil
şi a altei (altor) clădiri, însă denivelările dovedesc o zonă mult deranjată, de unde
s-a scos multă piatră. Clădirea identificată pe această terasă, chiar din puţinele
urme rămase, se pare că a fost o construcţie mai luxoasă, cu sistem de încălzire,
podea din tegule speciale, pereţi pictaţi. Deocamdată nu dispunem de elemente de
datare privind realizarea construcţiei. Ceea ce însă putem afirma este, că nimic în
acest caz nu indică faptul că am avea de a face cu baie publică, după cum
presupunea M. Macrea pe baza sondajelor din anul 19597 .
Materialul arheologic, datorită zonei foarte deranjate, este extrem de sărac şi
nu prezintă piese care ar putea fi folosite ca elemente de datare. Materialul se află
la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
Bajusz Istvan
7

M. Macrea et alii în Materiale 7, 1961, p. 379-380.
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III. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Fortificaţiile externe ale complexului roman; Aşezarea
dacică de pe "Măgura Moigradului"
1994
Fortificaţiile

externe ale complexului roman 1

apărare. Limes-ul din zona "La Strâmtură" şi "Valea Făgiştii".
de vale care face legătura între Podişul Someşan - Transilvania - şi
zona de vest - Depresiunea Silvaniei - este cunoscută în istorie sub denumirea
"Poarta Meseşului". Locul este numit "La Strâmtură" şi este format de valea
Ortelecului şi se află la cca. 5 km vest de linia de valuri de pământ şi şanţuri din
zona Porolissum, cunoscută până în prezent ca reprezentând frontiera Imperiului
Roman, a provinciei Dacia în această zonă.
În acest punct a fost identificat şi cercetat un zid de apărare care, împreună
cu cele două fortificaţii de tip burgu.\·, blochează accesul dintre barbaricum prin
această trecătoare în provincia Dacia. Zidul cu grosimea de cca. 1,20 - 1,30 m îşi
continuă traseul spre nord, blocând şi valea Făgiştii şi accesul spre provincia
Dacia pe această vale. Zidul are în spatele său turnul de supraveghere la cca. 1015 m faţă de zid, fiind identificate până în prezent trei noi turnuri. Lungimea
descoperită a zidului până în prezent formează un traseu de cca. 3,5 km. A fost
identificată o poartă de acces în provincie - practicată în acest zid ce are un
traseu continuu. Au fost surprinse mai multe faze de construcţie atât la zidul de
apărare cât şi la amenajarea porţii de intrare (trei faze) în provincie. Datată în
sec. II şi în sec. III d.Chr. zidul, noua linie de apărare, completează cu date noi,
arătând complexitatea deosebită a sistemului de fortificaţii roman din această
parte de nord-vest a Daciei Porolissensis.
"Valul dublu" - Apeduct, sector F. La cca. 3 km vest de castrul mare de
piatră de pe Pomet de la Porolissum, într-o zonă joasă dintre dealul Porcarului şi
dealul Comorii se află amplasate două aliniamente paralele formate din 28 şi
respectiv 34 baze lucrate din zidărie fină (piatră prinsă cu mortar), vizibile la
suprafaţa terenului, considerate ca fiind baze pentru turnuri de lemn, socotite
elemente ale sistemului de apărare. Prin această zonă îşi are traseul şi valul şi
şanţul de apărare, considerate până în prezent că reprezintă graniţa provinciei
Dacia. În urma cercetărilor arheologice efectuate în acest punct s-a stabilit că
aşa-zisele baze lucrate din zidărie plină cu dimensiunile de 6 x 3 m şi respectiv 3
x 3 m cu distanţa între ele de 6 m şi respectiv 3 m - reprezintă în fapt pilonii de

Zidul de

Trecătoarea

1

Date în legătură cu aceste cercetări au fost publicate de Al.V.Matei în volumul dedicat lucrărilor
celui de-al XVI-iea Congres privind studiul frontierelor romane, care a avut loc în Olanda în
castelul Rolduc în anul 1995.
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susţinere a unor conducte închise a două apeducte care alimentau cu apă
complexul militar (două castre) şi civil - vicus-ul militar şi municipium-ul roman
Porolissum. Prezenţa aici a acestui apeduct precum şi descoperirea noii linii de
fortificaţii (zidul continuu din Poarta Meseşană) aduc date noi şi impun
reconsiderarea unor aspecte privind amplasarea şi datarea unor elemente ce
compun fortificaţiile romane ale Porţii Meseşene (castre, burgus-uri, valuri de
pământ.

Alexandru V. Matei

1995
Aşezarea dacică

de pe

"Măgura

Moigradului"

Campania anului 1995 a continuat să urmărească, printr-un sistem de 20
de casete, jumătatea de sud a mamelonului dispus în zona sud-estică a platoului
superior al "Măgurii Moigradului". Casetele de diferite dimensiuni adaptate
locului (C.1, 4, 6, 7, 9, 10, 14-16 de: 4 x 6 m; C.12-13 de: 3 x 6 m; C. 20 de: 2,7
x 4 m; C. 5, 19 de: 4 x 4 m; C.17 de: 4 x 7 m; C.8, 11, 18 de: 5,5 x 4 m) au
investigat o suprafaţă de 437 mp.
Au fost identificate 15 gropi dintre care un anumit număr (de şase) sunt
gropi de stâlp aparţinând unor construcţii de tip baraca militară romană. Celelalte
gropi sunt dacice, caracterul atribuit acestora ţinând de manifestări rituale
specifice "Măgurii Moigradului". Gropile sunt de diverse tipuri şi dimensiuni.
Unele au diametrul de 0,8 - 1,5 m şi adâncimi de 0,4 - 2 m. Toate au profite
cilindrice.
Umpluturile sunt diverse. Unele gropi (G. 8-9, 11, 12) au îngrămădite în
partea lor superioară pietre de dimensiuni mari şi mijlocii, fragmente de râşniţă,
obiecte de lut sau metal şi puţină ceramică. Pe fund conţin vase întregibile sparte
pe loc, oase arse sau nearse, chirpici, lipitură de vatră, cărbune, etc. Alte gropi cu
un inventar sărac constând din ceramică dacică fragmentară, cărbune, oase mici
arse. În casetele C.17, 20 a fost surprinsă o locuinţă dacică circulară, adâncită în
roca locală 0,2 m. Aceasta are diametrul de 2,4 - 3 m, nu are vatră de foc şi e
prevăzută cu patru stâlpi dispuşi pe marginile locuinţei pentru susţinerea
acoperişului. Umplutura complexului constă în ceramică întregibilă, dar mai ales
fragmentară, o seceră de fier şi un denar roman republican (încă nedeterminat
datorită conservării precare).
În casetele C.11, 18 a fost surprinsă parţial o locuinţă dacică de suprafaţă
de mari dimensiuni cu un plan patrulater. Construcpia a fost prevăzută cu gropi
(probabil de provizii) în interior şi cu un posibil cuptor sau vatră. Înspre latura
sudică a locuinţei au fost identificate un număr mare de chiupuri cenuşii lucrate
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la roată, două-trei fructiere mici şi cateva oale mari lucrate cu mâna. Din
inventar mai fac parte cuie, scoabe, cuţite, verigi din fier. O caracteristică o
constituie numărul mare de pietre mari, mici şi mijlocii provenite fie de pe
acoperişul cu paie sau dintr-o posibilă bază de piatră pe care a fost ridicată
elevaţie din lemn lipit ulterior cu lut.
Investigarea completă a acestui complex în anul 1996 va fi principalul
obiectiv urmărit, cu atât mai mult cu cât construcţia sa se prezintă ca una extrem
de interesantă şi pretenţioasă pentru acest tip de descoperiri de la Măgură.
În casetele C.1-5, 17 au apărut urmele unei construcţii romane de mari
dimensiuni, de tip baracă militară, al cărui plan nu a fost delimitat complet.
Sistemul de construcţie presupune o talpă semiîngropată exterioară, structura de
rezistenţă sprijinindu-se pe stâlpi masivi îngropaţi în gropi mari de dimensiuni
(diametru 0,8 - 1 m, adâncime 1 m). Inventarul acestui tip de construcţie romană,
care suprapune şi desfiinţează părţi din complexe dacice, este foarte sărac
constând din ceramică romană fragmentară, câteva cuie şi un pumnal din fier
fără mâner.
Extinderea săpăturii pe întreg mamelonul amintit şi cercetarea atentă a
raportului dintre complexele dacice şi amenajările romane temporare (?) vor
aduce importante date privind succesiunea de locuiri pe impozanta Măgura a
Moigradului.
Alexandru V. Matei
Horea Pop
Ioan Bejinariu
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IV. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Cercetări geofizice
Cercetări geo.fizice pe platourile situate la sud de castru 1

S-au efectuat cercetări geofizice (magnetometrie şi electrometrie) în zona
imediat la sud de castrul roman de pe dealul Pomet, pe o suparfată de cca.
2,5 ha finanţate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. În zona ~ercetată
geofizic nu apar la vedere resturi de construcţii sau fundaţii ale acestora.
situată

Rezultate geo.fizice
Cercetările magnetometrice de mare detaliu au permis punerea în evidenţă
a numeroase construcţii din piatră şi/sau cărămidă. Acest lucru a fost posibil prin
proiectarea unei metodologii de lucru corespunzătoare specificului obiectivului
arheologic, atât pentru faza măsurătorilor de teren, cât şi pentru faza de
prelucrare şi interpretarea computerizată a datelor obţinute prin aceste
măsurători. Măsurătorile de teren au fost executate într-o reţea extrem de deasă,
pentru a prinde cât mai multe detalii arheologice, iar prelucrarea şi interpretarea
computerizată a inclus extragerea din datele de măsură a efectului variaţiei
diurne a câmpului geomagnetic şi filtrarea acestor date prin mai multe filtre
matematice succesive, unele dintre acestea fiind proiectate special pentru acest
caz. Rezultatele uneia dintre variantele de filtrare sunt prezentate în fig. 15, în
care se poate constata cu mare uşurinţă prezenţa în subsol a zeci de ziduri
orientate preponderent N-V - S-E sau N-E - S-V. Dintre acestea, cele mai
frapante sunt următoarele:
1. - Două ziduri paralele, la distanţa de cca. 7 m între ele, care
delimitează probabil un drum roman ce urcă din zona de la sud de perimetru
(dinspre Valea Pometului) pe direcţia aproximativă S-E - N-V, apoi după ce
avansează cca. 70 m pe această direcţie virează la 90°, spre NE, continuând
astfel cca. 80 m şi apoi ieşind din limitele zonei cercetate de noi; având în vedere
faptul că acest drum este împărţit longitudinal, printr-un zid median, în două
părţi aproximativ egale (după cum se poate remarca mai ales în proţiunea sa
sudică) şi că porta principalis dextra a castrului este şi ea împărţită în acelaşi
mod pentru a permite circulaţia vehiculelor prin compartimentul vestic şi a
pietonilor prin compartimentul estic (Moga 1950), probabil că acest drum
continuă spre NE până la porta principalis dextra;
2. - O construcţie cu dimensiunile exterioare de 70 x 40 m, care
include o alta de 32 x 18 m şi trei camere de câte 6 x 6 m fiecare, situate
1

Variantă

mai lungă în SCIVA, 48, 1997, 4, p. 361-371.
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imediat la nord-vest de drumul menţionat mai sus, începând cu zona de curbură a
acestuia; imaginea geofizică este suficient de clară pentru a se putea localiza
chiar şi intrările în camere; în interiorul încăperii celei mai mari (52 x 40 m) pare
a se contura (în partea dinspre drum) o încăpere mai mică (28 x 18 m) care fie că
se află la subsolul clădirii, fie că este construită din cărămidă, fie că a fost
demolată aproape în întregime, deoarece efectul ei în câmpul geomagnetic este
mai slab decât al celorlalte ziduri;
3. - Zidul nord-vestic al clădirii de 52 x 40 m menţionat mai sus pare să
se întrerupă cam pe la mijlocul său, lăsând locul unei rozete constituite din cel
puţin 7 posibile postamente de statui (?) aşezate pe circumferinţa unui cerc cu
diametrul de 15 m în centrul cercului existând de asemenea un astfel de
postament; nu este exclus ca partea sudică a postamentului central să fie
constituită din trepte ce ar putea coborî în subsolul clădirii.
4. - În interiorul arcului de cerc care racordează cele două segmente ale
drumului roman pare să existe de asemenea un postament de statuie, sau poate o
fântână, cu diametrul de cca. 2 m;
5. - La est de drum se constată un număr de clădiri şi străzi, multe dintre
clădiri prezentând colţuri rotunjite în arc de cerc;
6. - La vest de drum se constată de asemenea prezenţa mai multor
clădiri, cu o latură de cca. 10 m, iar cealaltă de 6, 10 sau 18 m, dar orientarea
acestor clădiri este variabilă şi mult diferită de cea generală (NV-SE sau NE-SV)
a clădirilor din zona estică, mai mult organizată.
Cercetările electrometrice au fost realizate în principal de-a lungul unui
profil ce traversează harta magnetometrică de la vest spre est pe linia Y = 110 m
(vezi caroiajul de pe limita vestică a hărţii), depăşind limita estică a acestei hărţi
cu 100 m. Aceste măsurători au constat în primul rând în sondaje electrice
verticale şi secundar în profilare electrică Wenner. Măsurătorile electrometrice
arată că grosimea rocilor permeabile din vecinătatea suprafeţei este variabilă dea lungul acestui profil de la 2-3 m în partea cea mai vestică a zonei, la cca. 5 m
în partea centrală a hărţii (X=130 m - 140 m, vezi caroiajul de pe limita sudică a
hărţii), ajunge din nou la 3 m pentru X= 160 m şi are două zone cu grosimea
maximă (peste 10 m) pentru X = 190 - 210 m şi mai ales X = 270 - 280 m
(imediat la est de limita estică a hărţii).
Aceste date ne arată că relieful fundamentului impermeabil al terenului
este destul de neregulat ceea ce a putut permite existenţa unor zone de acumulare
a apei freatice în zonele depresionare ale acestui relief şi deci alimentarea cu apă
a aşezării chiar din subsolul acesteia, prin fântâni de relativ mică adâncime.ă

Elisie-Florin Scurtu
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Fig. 1 Rezultatele cercetărilor magnetometrice efectuate la sud de castru
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PRELIMINARY REPORT OF THE ARCHAEOLOGICAL AND FIELD
RESEARCH, THE CONSERVATION ANO THE RESTORATION
WORKS PERFORMED AT POROLISSUMBETWEEN 1994-2002
(Summary)

There was not any previous general preliminary report, nor some annual
or biennial reports regarding the archaeological or field research, the
improvement and conservation works that took place at Poro/issum between the
years 1994-2002. The reasons for this situation are numerous and relatively
complex: a) between 1995-1998, the staff of the museum and the collaborators
were engaged in preparing the development of the XVIIth International
Congress of Studies on the Frontiers of the Roman Empire, taking place between
the 151- lih of September, 1997; b) as a resuit ofthis event, some ofthe members
of the working collective gave up the excavations; c) some of the members were
drawn into politica! or management activities; d) we can not leave out some
organizatorica! deficiencies as well.
The present article will present, based on the already-known models of
write-ups characteristically for Porolissum, those researches for which a report
was drawn up. The specification is motivated by the fact that in the meantime,
for different reasons, some of the objectives were published as a monograph and
others appeared in other periodicals. Thus, a series of objective reports will be
absent; some others will be brief. In any case, the general presentation of the
evolution of research will allow the experienced reader to note that the
investigation of the complex followed its almost regular course.
The archaeological and field research, as well as the reconditioning and
conservation works were carried on as it follows:
1994
the Dacian fortress from the "Măgura Moigradului" Hill (Al. Matei,
H. Pop);
the externai fortifications ofthe Roman complex (Al. V. Matei);
the Roman vicus from the eastern slopes of the "Pomet" Hill;
building L. 7 (D. Tamba, N. Gudea);
the Roman city: the amphitheatre, excavations on the arena, the
identification of the north-eastern gate (I. Bajusz);
the feudal fortress from the "Camnini" Hill (C. Cozma, N. Gudea).
1995
the Dacian fortress from the "Măgura Moigradului" Hill (A. V.
Matei, H. Pop);
the Roman fortifications from the internai line (the aqueduct?) (Al.
V. Matei)

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Raport preliminar în

legătură

cu cercetările arheologice la Porolissum

261

the amphitheatre: excavations on the arena and the identification of
the north-eastern gate;
rnilitary vicus- building L.7 (D. Tamba, N. Gudea).

1996
the Roman fortifications from the externai line: Viţinal (Al. V.
Matei);
"demonstrative" excavations in the Roman castra from Românaşi
(D. Tamba) and Rornita (Al. V. Matei, I. Bajusz);
adjustment, conservation and restoration activities for the limes
congress: the amphitheatre (I. Bajusz);
the Roman vicus from the eastern slopes of the "Pomet" Hill:
building LM 1 S (D. Tamba, N. Gudea);

1997
adjustment, conservation and restoration activ1ties for the limes
congress: the amphitheatre (I. Bajusz), building L. 7 (D. Tamba, Al.
Matei), building LM. l (Al. Matei, D. Tamba);
the Roman city: the "Pomet" plateau - the lower part (toward southeast); geophysical studies (E. F. Scurtu);
the amphitheatre: unfolding the north-eastern gate and the lodge
belonging to this side.

1998
the Roman vicus from the eastern slopes of the "Pomet" Hill:
building LM 1 S (the temple of Jupiter Optimus Ma.ximus
Dolichenus) (D. Tamba, N. Gudea);
the Roman city: the south-eastern plateaus of "Pomet"; the O) sector
(Al.V. Matei), accompanied by geophysical measurements;
the Roman city, the amphitheatre: revealing the north-eastern gate.

1999
the Roman vicus from the eastern part of "Pomet"; building LM 1 S
(the temple of Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D. Tamba,
N. Gudea);
the Roman city: the south-eastern plateaus of "Pomet": the O) sector
(Al. V. Matei);
the Roman city: the amphitheatre; investigation on the exterior side
of the building; preservation-restoration activities (I. Bajusz).
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2000
the Roman vicus from the eastem slopes of "Pomet"; building LM 1
S (the temple of Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D. Tamba,
N. Gudea);
the Roman city: south-eastem slopes of "Pomet"; the O) sector (Al.
V. Matei);
the Roman city: the amphitheatre; investigation outside the building
(I. Bajusz).

2001
the Roman vicus from the eastem slopes of "Pomet": building LM 3
(D. Tamba, N. Gudea)
the Roman city; the south-eastem plateaus of "Pomet"; preservation
activities (Al. V. Matei).

2002
the Roman vicus from the eastem slopes of"Pomet": building LM. 3
(D. Tamba, N. Gudea);
the Roman city: the amphitheatre; investigations on the exterior of
the building (I. Bajusz);
elementary preservation ofbuilding LM. 3 (D. Tamba).
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OASE DE MAMIFERE DIN TEMPLUL LUI
JUPITER DOLICHENUS DE LA POROLISSUM
STUDIU ARHEOZOOLOGIC 1
ALEXANDRU GUDEA
1. Material şi metodă
Materialul supus analizei provine din templul lui Jupiter Dolichenus din
complexul roman Porolissum. Acesta este plasat în aşezarea civilă, lângă drumul
principal care străbate aşezarea, fiind lipit de tabema (clădirea LMl). Templul este o
clădire care a fost cercetată în întregime. După datele inscripţiei de construcţie, templul
a fost construit în jurul anilor 240-244 şi a fost distrus la 253-255. Având în vedere
aceste date, este evident faptul că materialul osos datează din această perioadă restrânsă
de aproximativ 10 ani2 •
Materialul osos igienizat la locul de recoltare a fost preluat de la locul de
depozitare (Muzeul de Istorie şi Artă Zalău) şi transportat la Laboratorul de Anatomie
Comparativă a Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Analiza a constat în separarea oaselor pe zona anatomice şi îndepărtarea
fragmentelor neidentificabile urmată de identificarea speciilor prin observaiii
anacomice 3 • S-a făcut repartizarea la membrul apariinător (în scopul determinării
numărului minim de indivizi).
S-au făcut observaţii cu privire la urmele de prelucrare umană4 în cazul
fragmentelor care prezentau urme ale intervenţiei unor unelte tăietoare. Aprecierile
cu privire la vârstă s-au făcut prin observarea stadiului de epifizare a oaselor-~ cât şi
asupra stadiului de erupţie şi uzură dentară 6 • Măsurătorile s-au făcut utilizând
măsurătorile etalon folosite în osteometrie7 . De asemenea, acolo unde materialul a
permis, am efectuat o luare în evidenţă a stărilor aşa-numite subpatologice care pot da
I

Acest articol este o variantă prescurtată a unui material mai amplu referitor la oasele identificate în
Templul Jupiter Dolochenus de la Porolissum.
2
Gudea-Tamba 2001.
3
Hillson 1992, Schmid 1972, Gheţie-Hillebrand 1967, Popovici 1995.
4
Lauwerier 1988.
s Schmid 1972.
6
Bull-Payne 1985, Grant 1985, Udrescu et alii 1999.
7
Desse-Chaix 1986.
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unele relaţii despre utilizarea în

muncă

a unor anumite specii 8.

2. Rezultatele investigaţiei
2.1. Specii identificate
Specii domestice
Bos taurus
Ovis aries
Capra hircus
Equus cabalus
Equus asinus
Sus scrofa domesticus
Aves (Galinacee)
Canis familiaris

++
++
++
++
+
++
++
++

Specii sălbatice
Capreolus capreolus
++
Sus scrofa feros
++
Cervus elaphas
++
Bos primigenius
++
++ specie identificată cert
+ specie a cărei prezen~ este posibilă
Proporţiile

oaselor în efantion
NISP
Rumegătoare mari
429

%
32.6

MNI

Ovicaprine

256

20.2

14 Ovis,
3 Capra,
1 Capreolus

Suine

101

7.9

13 Sus domesticus, 27,7
2 Sus ferrus

Ecvine

34

2.4

2 Equus caballus,
1 Equus asinus

5,5

Canide

4

0.3

2 Canis familiaris

3,7

18

1.3

2.2.

Specia

9

Păsări (predominant
galinacee)
8

9

14 Bos taurus,
1 Bos Primigenius,
1 Cervus elaphus

%
29,6

33,3

Bartosiewicz et al 1997.
Oasele provenite de la păsări nu au fost cuprinse în acest studiu, urmând ca acestea să fie analizate
ulterior de către un specialist ornitolog.
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Neidentificate
Animale talie mare
(cabaline-bovine)
Neidentificate
animale talie mijlocie
(ovicaprine-suine)

14 scapula
138 alte fragmente

11.3

12 scapula
52 coaste
245 alte fragmente

24.0

Total

1325

100

265

54

2.3. Rata de supravieţuire a oaselor diferitelor segmente corporale
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Pentru o mai bună ilustrare a ratei de păstrare a oaselor de la speciile identificate
am considerat utilă reprezentarea acestor proporţii sub forma unui grafic comparativ.
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Din analiza acestei reprezentări grafice (destul de relevantă pentru cele trei specii
principale identificate-rumegătoare mari, suine şi ovicaprine) se poate observa că de
la nivelul membrului anterior cele mai multe fragmente provin de la nivelul
metapodiului, atât în cazul rumegătoarelor mari cât şi a celor mici. O distribuţie
asemănătoare se regăseşte şi la nivelul membrului posterior. La nivelul scheletului
apendicular este normală preponderenţa fragmentelor de mandibulă cât şi cea a danturii
(prin numărul mare de fragmente la un individ). Acest mod de păstrare a fragmentelor
osoase este perfect explicabil în cazul utilizării în alimentaţie (tranşare a carcasei)
speciilor în discuţie datorită acţiunii umane distructive mai reduse la nivelul
segmentelor mai puţin îmbrăcate cu carne sau cu importanţă alimentară redusă. Rata
mică de păstrare a fragmentelor de corp scapular, diafize humerale şi femurale cât şi
păstrarea în procent ceva mai mare a epifizelor proximale şi distale tibiale, radiale şi
ulnare nu face altceva decât să întărească ideea utilizării în consumul alimentar a
speciilor respective. Urmele de tranşare înregistrate la nivelul fiecărui segment corporal sunt elementul hotărâtor în stabilirea caracterului de creştere în scop alimentar
a acestor specii.
Rata de

supravieţuire

a oaslor de la principalele specii identificate

50

---------

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

40

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

------

·--

------

________ i _

ImRu;;;gătoa~e mari '!
30 · - - - - - - - - - · - -

---

-------

,• Ovicaprine

~-~
20

- - -

În cazul ecvinelor şi a canidelor numărul mic de oase identificate nu permite
hazardarea în asemenea afirmaţii.
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2.4. Date referitoare la speciile Ulentificate
2.4.1. Specii domestice
2.4.1.1. Bovine (Bos t.aurus)
Oasele identificate se atribuie unui număr minim de 14 indivizi. Dintre acestia,
13 au vârsta estimată la momentul morţii de peste 2.5-3 ani. În cadrul acestui inte~al
de vârste au fost identificaţi l individ de aproximativ 2,5 ani, 3 indivizi de 2,5-3 ani,
4 indivizi de peste 3 ani şi l sau 2 indivizi bătrâni de peste 7-9 ani. Un singur individ
pare să fi avut la momentul mo~i aproximativ l an.
A putut fi identificat un individ mascul, restul indivizilor fiind, cel mai probabil
femele.
Talia animalelor nu a putut fi calculată decât în cazul unui singur os (metacarp)
rezultând valoarea de 1179 mm. S-au putut face aprecieri somatoscopice cu privire la
conformaţiile şi taliile animalelor, arătându-se faptul că în realitate valoarea calculată
pentru metacarpul întreg ar putea fi încadrată în categoria animalelor cu talie medie,
în eşantionul studiat evidenţiindu-se şi animale de talie mai mare cât şi unele mai
mici. În acest fel, apreciem că populaţia bovină poate fi clasificată ca "heterogenă".
Destinaţia principală a acestei specii pare a fi fost creşterea în scopul consumul
alimentar (lucru confirmat de urmele multiple ale obiectelor tăietoare consecutive
tranşării diferitelor segmente corporale), deşi, în câteva cazuri, au fost identificate la
nivelul metacarpienelor stări subpatologice care ar putea fi indiciul unei utilizări la
tracţiune. Aceste stări subpatologice nu au fost regăsite la nivelul metatarsienelor,
unde, în mod normal greutatea mai mare a trenului posterior ar fi trebuit să facă mai
evidente aceste tipuri de leziuni.
2.4.1.2. Ovicaprine (Ovis et Capra)
Oasele studiate sunt atribuite unui număr minim de 14 indivizi din genul Ovis.
Au mai fost identificaţi minim 3 indivizi din genul Capra.
Vârstele de sacrificare plasează 4 sau 5 indivizi în intervalul 1-1,5 ani şi alţi 9
indivizi sacrificaţi peste această vârstă. În acest interval au putut fi decelaţi 4 indivizi
a căror vârstă la sacrificare este de 1,5-2 ani, 1 la aproximativ 3,5 ani şi alţi 3 sau 4
indivizi la vârste de peste 3,5 ani.
Taliile calculate pe baza lungimilor totale a diferitelor oase arată existenţa unor
indivizi cu talii cuprinse între 59-77 cm, cu predominanţa intervalului de 65-73 cm.
Vârstele determinate cât şi urmele de tăiere identificate pe multe piese certifică
ideea creşterii în scopul consumului uman. Se pare că se prefera sacrificarea la perioada
de maturitate (sau cel puţin din cel de-al treilea an de viaţă). Acest model de sacrificare
a acestei specii indică, pe lângă caracterul alimentar al creşterii şi caracterul utilitarproductiv (lână ca materie primă pentru confecţionarea îmbrăcămintei şi lapte).
Propo~a destul de crescută a indivizilor juvenili arată şi preferinţa, în cazuri destul
de frecvente, pentru consumul cărnii de miel.
Capra este prezentă cu certitudine în eşantionul studiat şi era crescută în scop
alimentar şi probabil utilitar (păr). Acest lucru este perfect explicabil având în vedere
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specie este foarte puţin pretenţioasă atât din punctul de vedere al
cât şi al întreiinerii.
2.4.1.3. Suine domestice
Estimarea numărului minim de indivizi după elementele osoase şi după clasele
de vârstă arată un minim de 13 indivizi. Vârstele la sacrificare arată o variabilitate
destul de mare. Astfel, au fost identificaţi 3 sau 4 indivizi sacrificaţi în stadiul de
juvenil (la câteva luni), 1 individ de aproximativ 1 an, 2 de aproximativ 1,5 ani, 2 de
1,5-2 ani şi 4 indivizi peste 2,5 ani, dintre care minim 1 peste 3,5 ani.
Talia a putut fi recalculată doar după un singur os (astragal), estimându-se o
valoare plasată în intervalul 70-72 cm (dependent de cei doi factori diferiţi-Boessnek
şi Teichert).
Creşterea în scopul consumului este evidentă datorită prezenţei în foarte multe
cazuri a urmelor de tranşare sau parcelare a carcasei.
2.4.1.4. Ecvine
Numărul mic de oase nu permite concluzii foarte ferme în pri vin~ acestei clase.
Este cert faptul că au fost identificaţi 2 indivizi ai speciei Equus caballus şi, probabil,
1 individ Equus asinus. Vârstele apreciate la momentul morţii arată doar faptul că
oasele atribuite calului provin de la indivizi adulţi din care 1 este apreciat ca fiind cel
puţin matur.
Taliile nu au putut fi recalculate datorită lipsei unui os lung generator al acesteia.
Am putut doar aprecia (destul de subiectiv) un individ "robust".
În cazul unei mandibule este probabilă identificarea urmelor de utilizare a
zăbalei, ceea ce ne conduce spre ideea folosirii acestei specii în scop utilitar (tracţiune,
călărie). Urmele de tăiere şi tranşare identificate nu fac altceva decât să lase deschisă
discuţia referitoare la utilizarea cărnii de cal şi în scop alimentar.
2.4.1.5. Canide
Oasele identificate au fost atribuite câinelui (Canis farniliaris ). Este vorba despre
minim 2 indivizi, dintre care 1 a fost clasificat ca brahimelic, cu talie de 35-38 cm. Un
alt individ este clasificat după indicele Dahr în categoria de talie medie sau chiar spre
mare (cel mai probabil de peste 55 cm).
2.4.2. Specii sălbatice
Oasele identificate se atribuie câte unui individ din genurile Bos primigeniusbour, Cervus elaphus - cerb, Capreolus capreolus - căprior şi doi indivizi din genul
Sus scrofa ferus (mistreţ). Prezen~ animalelor sălbatice în proporţie atât de redusă nu
face altceva decât să confirme modul sedentar de viaţă al locuitorilor şi importan~
redusă a vânătorii în economia alimentară a comunităţii.
faptul

că această

hrănirii

3. Concluzii
În urma investigaţiei se pot formula câteva observaţii în legătură cu speciile
identificate:
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1. în eşantionul studiat predomină ca importau~ numerică oasele provenite de la
speciile domestice, în special cele de la animalele utilizate şi astăzi în consumul
alimentar uman.
2. speciile domestice identificate sunt bovinele, ovicaprinele, suinele, cabalinele,
câinele şi păsările (cel mai frecvent galinaceele).
3. speciile sălbatice sunt slab reprezentate, identificându-se bourul, cerbul, căpriorul
şi mistreţul. Aceste specii sunt normal întâlnite în acest habitat, pnând cont de
faptul că şi astăzi în regiune predomină pădurea de foioase.
4. speciile cu importau~ alimentară sunt reprezentate de bovine, suine şi ovicaprine.
Problema utilizării în consumul alimentar al calului nu este pe deplin clarificată,
urmele de prelucrare surprinse la nivelul oaselor lăsând discupa deschisă.
5. având în vedere faptul că numărul total de oase identificate (NISP) nu este
relevant în estimarea importanţei alimentare am încercat atât estimarea
numărului minim de indivizi (MNI) cât şi estimarea după numărul de unităp
oaie propusă de Classon ( 1971 ) 10 • Această estimare, făcută prin aprecierea unor
greutăţi medii a fiecărei specii în parte şi prin raportarea acestor mase specifice
la masa medie a oii arată clar preponderenţa alimentară a bovinelor în primul
rând, urmată de cea a ovicaprinelor, sensibil apropiată de cea a suinelor
domestice.

Specia
Bos taurus
Ovis aries
Capra hircus
Suine domestice
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Sus scrofa ferrus
Bos primigenius
Equus caballus

MNI
14
14
3
13
1
1
2
1
2

Unităţi

oaie

392
14
3
15.6
0.84
7.7
8.6
36
48

6. bovinele identificate fac parte dintr-o populape destul de heterogenă (talia exactă
calculată în cazul unui singur individ fiind de 1179 mm) exploatată în principal
în scop alimentar. Se pare că se sacrificau animale ajunse la maturitate şi la
greutatea optimă (predomină indivizii sacrificaµ la peste 3,5 ani). Aceste date
arată faptul că importanţa utilitară (muncă, lapte) nu este de neglijat.
7. din grupa ovicaprinelor predomină oaia (Ovis aries), cu talii medii cuprinse
între 65-73 cm, sacrificată după ajungerea la o anumită stare de dezvoltare şi
10

Udrescu et alii 1999, p. 33-34.
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greutate corporală (peste 1,5 ani). În cazul acestei grupe întâlnim o mai mare
variabilitate a vârstelor de sacrificare, lucru dictat probabil de preferinţele
alimentare ale locuitorilor.
8. suinele domestice identificate fac parte, cel mai probabil, dintr-o populaţie destul
de primitivă, care ajungea la greutatea ideală la vârste de peste 1,5-2 ani (lucru
dovedit de vârsta de sacrificare în cazul a aproximativ jumătate din indivizii
estimaţi). Nu este de neglijat proporţia destul de mare a indivizilor sacrificaţi la
stadiul de juvenil sau până la 1 an. Talia a putut fi estimată pentru un singur
individ în intervalul 70-72 cm. Toate aceste date pledează pentru un sistem de
creştere extensiv sau semiextensiv care permite creşterea şi în sistem de păşunat
liber.
9. în privinţa cabalinelor preferăm afirmaţia potrivit căreia scopul creşterii calului
este cel utilitar (tracţiune, călărie), lucru valabil şi pentru măgar.
10. câinele este specia a cărui caracter utilitar este de necontestat (pază) iar
surprinderea unui individ brachimelic nu face altceva decât să confirme şi
caracterul decorativ-sentimental al acestei specii.
11. situaţiile enumerate anterior aduc noi date care vin să întărească şi să completeze
concluziile unei lucrări anterioare 11 referitoare la creşterea animalelor în Dacia
romană, lucrare care se doreşte a fi extinsă la nivelul unei monografii care să
cuprindă cât mai multe aspecte ale creşterii animalelor în perioada susmenţionată.
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MAMALIAN BONES FROM THE TEMPLE OF JUPITER DOLICHENUS,
POROLISSUM ARCHAEOZOOLOGICAL STUDY
(Summary)

The presesnt archaeozoological study is based on the domestic bones discovered
during the archaeological excavations in the temple of Jupiter Dolichenus in the Roman military vicus from Porolissum.
1325 bone fragments have been analysed, from which 429 have been attributed
to large ruminants, 256 to ovicaprins, 101 to suins, 34 to equides, 4 to canides, 18 to
poultry and 449 fragments remained undetermined.
The identified species are mostly domestic: cattle, swine, sheep, goat, horse,
dog; while the wild species (wild ox, deer, roebuck, wild boar) are weackly represented.
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Numerically as well as from the view point of the minimal number of
estimated individuals the bovines predominate whose estimated size is cca 120
cm for 2,5-3 years age group. The identified ovicaprines measure 65-73 cm, age
above 1,5 year. The swine are mast probably part of a rather primitive population, which reached its ideal weight at the age of 1,5-2 year. The possible estimated size for one single individual is between 70-72 cm.
Data reffering to the equides are very few, so no possible size could be calculated. The analysis of the dog bones indicates several morphological types, one single
individual being identified with brahimel characteristics.
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STRUCTURA ETNICĂ SI SOCIALĂ A
'
POPULATIEI DIN ASEZAREA ROMANĂ DE LA
'
'
CRISTESTI
'

NICOLETA MAN

Populaţia din aşezarea romană de la Cristeşti

poate fi examinată după onomastica
pe monumentele epigrafice de diferite tipuri (votive, funerare, diplome
militare), dar şi după alte categorii de materiale arheologice cum ar fi ştampile de
meşter aplicate pe obiecte ceramice sau numele incizate şi zgâriate pe vase ceramice.
Dar şi după aceste interpretări, proporţia persoanelor a căror origine şi etnicitate poate
fi stabilită, este extrem de redusă.

prezentă

TABEL ONOMASTIC AL POPULAŢIEI ATESTATE
ÎN AŞEZAREA ROMANĂ DE LA CRISTEŞTI
Nume
:Statut JUildlC
Cecăţean
1 Q.Caesilius
roman
Caecilianus
2 Licinius Nigrinus Cetăţean
roman
3 Aurelius
Sa(CUminus)?
4 Poscumius
Clemes
5 Marcus Fabius

Cecăţean

roman
6 Publis
AeliusM
7 Dionysia

Ucupaţla

Praefeccus
alae
Praefectus
alae

Veteran

Ungme
I calic

etnică

Italic

:Sursa ep1grancă
IDR III/4 135

Nord-african

Devijver,
Mii Eq, II, L 14
TnR I Dinl 16
IDR III/4, 136

I calic

IDR III/4, 137

Celtic
Panonnia?

IDR III/4, 138

Cecăţean

IDR III/4, 138

roman
Cecăţean

IDR III/4, 138

roman
8 Publius
Aelius Ouincus
9 Chele(?)

Cetăţean

IDR III/4, 138

roman
IDR III/4, 139

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

274

NI COLET A MAN

~o Finitus

u

~2

~3

~4

~5

l6

17

Suoinus
Hermeros
Marcus
Aurelius Super
Avita(sotie)
Poni(?)
Aponius
Antonius
Victoria
Victorina
Victorinus
Gaius Gemellus
Sau
Geminus
Felix

18 Crescens
19 Sitalka
20 Heptapor

Laoidarius
Soldat

Celtic
Celtic
Greco-oriental
Celtic

IDR III/4,
IDR III/4,
IDR III/4,
IDR III/4,

Celtic

IDR III/4, 142

140
140
133
141

Paulovics,
Dacia, p. 94, fig. 50
Peregrin

Olar

Peregrin

Olar

Cetăţean

Veteran

Celtic

Tracic
Tracic

C. Pop, Rev.Bis., VIII,
1994, p. 41-49
C. Pop, Rev.Bis., VIII,
1994, p. 41-49
IDR III/4, 162
IDR III/4, 163
IDR III/4, 165
IDR I, Dipl. 16

roman
21 C(aius)
A( ..... )
H ...... )
'2 Avoni<>nu~
23 Titus

Cetăţean

Olar

roman?
Olar

Peregrin

Olar

Italic

C. Pop, Rev.Bis., VIII,
1994 D. 41-49

Documentele epigrafice ne oferă 23 nume de persoane - în cea mai mare parte
gentilici şi cognomina aparţinând atât populaţiei civile cât şi soldaţilor.
Dintre aceştia cei mai mulţi poartă nume romane, dar sub care se ascunde o altă
origine etnică. Acesta este situaţia lui Marcus Fabius care este de origine celtică,
probabil din Pannonia' şi care după efectuarea stagiului militar într-o cohortă din
Dacia, se aşează în vicusul de la Cristeşti împreună cu familia. Ci doi fii Publius
Aelius M (?) şi Publius Aelius Quintus poartă nume romane, în schimb fiica Aelia
Dionysia are cognomen greco-oriental. Tot de origine celtică trebuie să fi fost Finitus,
Supinus, Marcus Aurelius Super (Avita soţie), Aponius, G. Gemellus 2 , care poartă
nume de factură latino-celtică.

1
2

A. Husar, Celţi şi germani în Dacia romană, Cluj, 1999, Tabel 11, nr. 15.
Ibidem, Tabel 11, nr. 8,Tabel 7, nr. 35, 181.
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În ceea ce priveşte numele ne-romane, două dintre ele sunt greco-orientale
(Dionysia şi Hermeros), deşi provenienţa lor orientală este probabil din Pannonia
care a primit cetăţenia romană în Dacia.
Heptapor3, fiul lui Isius şi Sital(ka)4 , proprietarul vasului cu grafiti poartă nume
trace.
Un singur nume Aurelius Sa(tuminus)5, dacă completarea este corectă pare să
fie un nume specific african-latin.
De fapt este un lucru bine cunoscut, faptul că o parte a locuitorilor de origine
non-romană din provinciile Imperiului Roman poartă nomina Romana, iar la Cristeşti
situaţia nu pare să fie diferită. Numai în două cazuri - unde origo este indicat - se
poate specifica originea etnică-teritorială a coloniştilor, este vorba de veteranul
Heptapor (Bessus) - beneficiarul Diplomei din 158, tatăl lui Isius, este oriental dar
care este foarte puţin probabil să fi locuit în aşezarea de la Cristeşti.
Se poate menţiona că manifestărilor epigrafice ale nativilor lipsesc, însă prezenţa
lor este dovedită prin existenta altor categorii de materiale. 6
Monumentele funerare de la Cristeşti oferă indicii în ceea ce priveşte originea
etnică şi teritorială a locuitorilor. Pe o serie de stelae şi pereţi de aediculae sunt
reprezentate personaje cu port şi bijuterii tipice norico-pannonice. Pe de altă parte
repertoriul monumentelor sepulcrale ilustrează interferenţele cultural-artistice dintre
elementele norice şi cele eravisco-pannonice.
Frecventa anumitor genuri de monumente şi tipuri iconografice conturează
preferinţa locuitorilor Daciei Porolissenesis pentru formele şi modelele de sorginte
norico-pannonică. Din acest punct de vedere, zona estică a Transilvaniei romane Cristeşti, Seica Mică, Apoldul de Sus - pare mai apropiată de Porolissensis decât de
arterele urbanizate ale Daciei Superior. 7
Discutând problema influenţelor norico-pannonice în Dacia, D. Protase 8
considera că acestea reflectă rezultatul colonizării romane cu grupuri etnice din
regiunile respective, circulaţia artizanilor şi a modelelor, interferenţele cultural-artistice.
Comparând tipurile iconografice întâlnite în Dacia Porolissensis cu cele de la
Cristeşti şi Seica Mică vom constata că în cazul celor din urmă trăsăturile cu specific
zonal ilustrate de portul norico-pannonic sunt pregnante, în vreme ce în Dacia
Porolissensis asemenea elemente de vestimentaţie, care sugerează provenienţa din
mediul ne-roman sau în curs de romanizare, apar sporadic.
1

!DR, I, Dipl. XVI.
!DR, 111/4, nr. 165.
5
M. Bărbulescu, în LAfrica romana (Atti del X convegno di studio Oristano, 11-13 dicembre, 1992),
4

6
7
8

Sassari, 1995, p. 1325.
D. Popescu, în SCIV, II, 1951, 1, p. 279-283, Ibidem, în MatArh, II, 1956, p. 154-156.
A. Husar, op. cit„ p. 194.
D. Protase, Formes particulieres de l art romain provincial en Dacia, în STCL, 3, 1961, p. 140-141.
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Monumentele funerare din dacia cu analogii în Noricum şi în Pannonia reprezintă
rezultatul unor comenzi speciale din partea unor colonişti care doreau să perpetueze
stilul cu care se familiarizaseră în patria lor, fie, mai degrabă, contribuţia unor artizani
de curând stabiliţi în Dacia, care lucrează încă în maniera provinciilor de unde au
venit, înainte de a se adapta gusturilor şi stilului specific Daciei.
Aşezarea romană de la Cristeşti cunoaşte stratificarea socială tipică epocii.
Coloniştii aveau statut juridic diferit: cives Romani sau peregrini şi o poziţie socială
diferită. Evident, cea mai mare parte erau peregrini. Discuţia despre populaţia aşezării
de la Cristeşti nu poate exclude soldaţii, mai ales că majoritatea informaţiilor de ordin
epigrafie sunt în legătură cu ei9. Toţi soldaţii trebuie consideraţi din punct de vedere
economic, ca aparţinând categoriei de honestiores. În aceeaşi categorie trebuie încadraţi
proprietarii de ateliere ceramice sau prelucrarea pietrei. Dintre aceştia pot fi amintiţi:
lapicidul Hermeros şi olarii Gaius Gemellus, Felix, Titus şi C(aius) A( .... ) I( .... ).
aceştia sunt atestaţi prin ştampile aplicate pe diferite piese care au fost confecţionate
în atelierele lor. Nu se poate presupune că sigla ştampilată aplicată pe produse ar
putea reprezenta numele uni simplu angajat al atelierului.
În ceea ce priveşte categoria humiliores, aceştia erau mici meşteşugari,
comercianţi sau agricultori, care nu prea au lăsat în urmă materiale epigrafice. În
aceeaşi situaţie se află liberţii servi - care în mod sigur se aflau prezenţi printre locuitorii
aşezării, dar care nu au ridicat monumente epigrafice care să le certifice prezenţa.
THE ETHINCAL AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULA TION
FROM THE ROMAN SETTLEMENT OF CRISTESTI
(Summary)
The population of the Roman settlement of Cristesti can be examined owing to
the epigrahical documentation (onomastics) and to the arhaeological material aswell.
The epigraphical documentation offers? Personal names I gentilicia and cognomina (cisilian population and solidiers).
It is well know that a lot of inhabitants of non Roman origin from the provinces
of the Empire carry nomina Romana, not even at Cristesti the situation does not seen
to be different.

9

IDR, 11114, 135, 138, 141.
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DESPRE CASTRELE ROMANE DE LA
POROLISSUM. UN NOU CASTRU DIN TIMPUL
LUI TRAIAN DESCOPERIT LA POROLISSUM
ALEXANDRU V. MATEI

După

cucerirea Daciei şi transformarea ei în provincie romană la anul 106 d.H. 1,
în zona de nord-vest a acestui teritoriu, romanii au organizat un complex sistem de
apărare al frontierelor - limes-ul - cunoscut sub numele de Limes Porolissensis1 .
Organizat pe vârfurile Muntelui Meseş, cu o linie de turnuri de observaţie 3 , cu blocaje
de văi (clausurae ), cu linia de castre4 de la Bologa, Buciumi, Românşi, Romita, Tihău
şi Porolissum, construite în spatele liniei turnurilor, limes-ul din zona de nord-vest a
Daciei romane era cheia de boltă a întregului sistem de apărare bazat pe fortificaţiile
ridicate la Porolissum5 , în Poarta Meseşană.
Până în prezent, la Porolissum sunt cunoscute (descoperite) şi parţial cercetate
două castre (Pomet şi Citera) precum şi valuri, ziduri şi şanţuri de apărare, care trebuiau
să blocheze orice intrare necontrolată din Poarta Meseşană spre centrul provinciei
Dacia, spre Napoca, Potaissa şi în continuare.

' Despre cucerirea Daciei: V. Cristescu, Istoria militară a Daciei Romane, Bucureşti, 1973, p. 7; C.
Daicoviciu, La Transylvanie dans l' antiquite, Bucharest, 1945, p. 77-79, 84; idem: în: Istoria României,
Bucureşti, 1960, p. 300-301.
2
I. Ferenczi, în: SC/V, X, 1959, p. 339-349; idem, în: Dacia N.S., Xl, 1967, p. 143-162; idem, în:
Apulum, IX, 1971, p. 599-622; M. Macrea, în: SC/V, 8, 1957, p. 240; C. Daicoviciu, D. Protase în:
Acta MN, I, 1964, p. 177; N. Gudea, în: Acta MN, VIII, 1971, p. 507-529; idem, în: Acta MP, 1, 1977,
p. 155-172; idem, în: Acta MP, 9, 1985, p. 143-218.
3
Ibidem.
4
N. Gudea, în: Acta MP, 1, 1977, p.116 sqq.; idem, în: Acta MP, 12, 1988, p. 195-214.
5
Deşi propusă să adune şi să formeze o bază documentară de lucru, bazată exclusiv pe toate cercetările
arheologice şi materialele de la Porolissum, realizate şi descoperite până în anul 1977 - anul începerii
cercetărilor sistematice-, publicată în anul 1989, lucrarea lui N. Gudea, Porolissum - un complex
arheologic daco-roman de la marginea Imperiului Roman, Acta MP, 13, 1989, p. 1-1178, foloseşte
în comentariu multe din rezultatele inedite ale cercetărilor publicate în rapoartele de săpătură realizate
ulterior anului 1977. Multe dintre datele apărute în lucrare erau imposibil de anticipat înainte de
începerea cercetărilor sistematice.
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Înregistrarea numărului trupelor militare romane staţionate la Porolissum pentru
în secolele II - III d.H., ne dă imaginea a ceea ce a însemnat
Porolissum pentru apărarea întregii provincii romane.
Pentru determinarea locului de cantonare al trupelor militare ce au staţionat în
aceste două castre, cel mare, de pe Dealul Pomet şi castrul mic, de pe Dealul Citera pe
parcursul celor 165 de ani de stăpânire romană, trebuie coroborate datele izvoarelor
literare, cele oferite de diplomele militare, inscripţii, ştampile, cu informaţiile pe care
le oferă rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în cele două castre cunoscute
pînă în prezent la Porolissum.
Referitor la trei trupe (cohors V Lingonum; cohors li! D şi numerus
Palmyrenorum), izvoarele literare indică staţionarea doar la Porolissum, nefiind atestate
în alte părţi (arheologic sau epigrafie). Cohors I Ulpia Brittonum (ce a staţionat pentru
puţin timp la Bologa şi Buciumi) şi cohors VI Thracum (de la Romita), au fost trimise
pentru perioade scurte sau mai lungi de timp ca ajutor în aceste castre (Bologa, Buciumi
şi Romita). Fortificaţiile (castrele acestora) se află la mică distanţă de Porolissum, ele
aparţinând, de asemenea, sistemului defensiv cunoscut sub numele Limes
Porolissensis 6 • Temporar au staţionat la Porolissum, fiind apoi mutate în Dacia sau în
alte provincii cohors I Augusta Ituraeorum, cohors I Hispanorum quingenaria de la
Românaşi, cohors II Britannica de la Romita şi detaşamentul din legiunea XIII-a
Gemina. Aduse din alte provincii şi temporar staţionate la Porolissum sunt
detaşamentele din legiunile a III-a Galica şi a VII-a Gemina Felix. Nu este certă
existenţa şi staţionarea la Porolissum a cohors I Hispanorum p.f
Recent în urma publicării unei inscripţii descoperite într-un templu închinat lui
Juppiter Dolihenus7 de către doi preoţi militari ai trupei cohors III Campestris, vechea
ştampilă coh JIP, descoperită in castrul de pe Pomet şi în aşezarea civilă 9 , este acum
identificată fără dubii că aparţine acestei trupe coh III Campestris, şi nu este identică
cu ştampila coh l I ID. adică cohors III Dacorum. Astfel Cohors III Campestris,
devine una dintre trupele de bază ce rămân la Porolissum în sec. al Iii-lea d.Chr., fiind
mutată aici de la Drobeta 10 •
După materialele ştampilate descoperite în castrul mare de pe Pomet, sigur au
staţionat aici cohors V Lingonum, cohors III Campestris şi cohors I Brinonum, ultimele
apărarea Porţii Meseşene

6

Despre Exercitus Dacie Porolissensis; M. Macrea, în: Dacia N.S„ 8, 1964, p. 145-160.
N. Gudea, D. Tamba, în: Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din Municipium Septimium, Zalău,
2001, p. 25, fig. 16-17.
8 N. Gudea, în: Acta MP, 2, 1978, p. 68.
9 Fragment de ţiglă cu ştampila CH I I I (inedită ) a apărut în zona apeductului roman, în dărâmăturile
pilonului exterior, cu ocazia cercetărilor arheologice realizate aici de Alexandru V. Matei în campania
din august -septembrie 1994.
1° C.C. Petolescu, în: Epigrafia latină, Editura Ars Docenti, 2001, p. 230.
7
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fiind atestate 11 şi în sec. III d.H.
Şi în legatură cu celelalte trupe şi detaşamente au fost descoperite materialele
tegulare ştampilate în castrul de pe Pomet 12 , dar şi pe suprafaţa întregului complex
arheologic.
Într-o încercare, pe baza acestor descoperiri (material tegular ştampilat şi
inscripţii, diplome militare, găsite de-a lungul anilor), în parte utilizând şi rezultatele
cercetărilor din primii ani de săpături în castrul de pe Pomet, cercetătorul N. Gudea a
realizat o primă schemă a mişcării, deplasării şi staţionării trupelor militare la
Porolissum în timpul stăpânirii romane 13 (165 de ani):
"intre anii I 06-120 d.H. au putut staţiona la Porolissum următoarele unităţi:
- Detaşament din legio XIII Gemina
500 I I.OOO militari
- Cohors I Ulpia Brittonum (temporar la Bologa) I.OOO militari
- Cohors V Lingonum
1. OOO militari
500 I I .OOO? militari
- Cohors VI Thracum
- Cohors I Hispanorump.f
1.000? militari
Prezenţa acestui mare număr de trupe presupune că ambele castre (Pomet şi
Citera) erau în funcţie, ceea ce constituie încă un argument pentru existenţa lor încă
de la începutul stăpânirii romane. La acea dată staţionau aici probabil 4.00015.000
soldaţi, efectiv foarte mare, core~punzând probabil situaţiei de după război, când se
construiau drumurile, castrele şi se ridicau construcţii oficiale etc.
Între anii 117-120 d.H. şi 200 d.H. au staţionat la Porolissum următoarele unităţi:
- Cohors I Ulpia Brittonum
Pomet
I.OOO militari
Pomet
I.OOO militari
- Cohors V Lingonum
Pomet
50011.000 militari
- Cohors VI Thracum
?
1. OOO militari
- Cohors I Hispanorum p.f
?
3001500 militari
- Numerus Palmyrenorum
- Cohors I Augusta Ituraeorum
?
500 militari.
Deci a fost retras detaşamentul din legiunea XIII Gemina, în schimb a fost
readusă la bază, definitiv, Coh. I Ulpia Brittonum şi a venit numerus Palmyrenorum.
O perioadă de timp a mai staţionat aici şi Cohors I Augusta Ituraeorum. Deci efectivul
fie a crescut la aproape 5.000 de militari, fie, dacă excludem Cohors I Hispanorum,
a rămas acelaşi.
Între 200 şi 250 d.H. au staţionat următoarele trupe:
- Cohors I Ulpia Brittonum
Pomet
1.000 militari
Pomet
I.OOO militari
- Cohors V Lingonum
11

N. Gudea, în: Acta MP, 13, p. 519-537; D. Protase, în: Limes 9 Mamaia, p. 277 sq; C. Daicoviciu, în:
RE, 22, 1953, col. 267 şi nota nr. 10.
12
Vezi repertoriul materialului ştampilat descoperit la Porolissum de-a lungul vremii, până în anul
1977; N. Gudea în: Acta MP, 13, 1989, p. 159-179.
I) Ibidem.
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- Cohors I Hispanorum p.f
?
1.000 militari
- Cohors VI Thracum
500 I 1. OOO militari
- Legio III Gallica
- detaşament Pomet
500 I I. OOO militari
- Legio VII Gemina Felix
- detaşament Pomet
500 I I. OOO militari
- Cohors III D (acorum)
Pomet
1. OOO militari
- Numerus Palmyrenorum
?
300 I 500 militari
Această a treia perioadă indică o mare aglomerare de trupe, cel puţin pentru
începutul sec. III d.H. Concentrarea lor s-a făcut fie pentru acţiunile militare ale
împăratului Caracalla venit aici, fie pentru pregătirea unor acţiuni militare contra
barbarilor. După începutul secolului (220 d.H.) detaşamentele de legiune au plecat
probabil de la Porolissum, fiind dirijate spre bazele lor sau ~pre alte provincii, s-ar
putea să.fi plecat şi cohors III D. Forţa de bază, nucleul trupelor de la Porolissum, a
rămas însă intact (3.500-4.000). Nu ştim aproape nimic despre situaţia militară post
250 d.H. Din punct de vedere arheologic, castrul de la Pomet a rămas în funcţie până
în vremea lui Aurelianus, deci trupele trebuiau să.fi staţionat într-însul. Date sigure
nu avem decât pentru numerus Palmyrenorum, care ridica un altar în timpul lui
Decius.
Situaţia expusă mai sus se referă exclusiv la stadiul actual al cercetărilor (anul
1989 n.n.) şi poate fi modificat de rezultatele cercetărilor viitoare "14 , releva Nicolae Gudea
autorul cercetărilor din castrul roman de pe Pomet specialist în mişcarea trupelor romane
din provincia Dacia, de la Porolissum şi din Dacia Porolissensis în special. Apariµa în
anul 1997 a altarului cu inscripµe închinat lui Jupiter Dolihenus 15 a adus în atenµa
specialiştilor prezenta la Porolissurn a trupei Cohors III Campestris 16 •
Desigur, la dimensiunile constatate acum 17 (230 x 300 m pentru faza de piatră
construită după N.Gudea doar în timpul lui Caracalla 18 ), castrul mare de piatră de pe
dealul Pomet de la Porolissum - Moigrad este cel mai mare castru de unitate auxiliară
din Dacia. După schema de mişcare a trupelor militare, care trebuiau la un moment
dat să locuiască efectiv în acest castru (vezi mai sus), rezultă staµonarea concomitentă
în această fortificaµe a trei sau poate chiar patru trupe auxiliare şi temporar detaşamente
din legiunile sosite aici pentru lupte sau alte îndatoriri (construcµi şi reparaµi de
fortificaµi).
Castrul mic de pe înălµmea Citera, datorită în primul rând dimensiunilor reduse

14

Idem, p. 179.
vezi nota nr. 7.
16
vezi nota nr. 10.
17
N. Gudea, în: Acta MP, 4, 1980, p. 86; N. Gudea, E. Chirilă, Al. V. Matei, I. Bajusz, în: Acta MP, 7,
1983, p. 128. În turnurile de curtină de pe latura de nord - est, considerate complexe închise, au apărut
monede de la Valerianus şi Salonia, ce indică că viaţa acestora a durat până la data retragerii.
18
vezi toată argumentaţia la nota nr. 22 şi 39.
19
M. Macrea şi colab., în: Materiale, 7, 1971, p. 374-376.
15
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(101,10 x 66,65 m 19) şi nu în ultimul rând datorită pantei şi a terenului foarte accidentat
din interiorul său, nu putea adăposti decât o trupă cu efectiv redus. Probabil acesta
este castrul în care a staţionat nume rus Palmyrenorum Porolissensium, începând din
jurul anilor 120-130 şi până la sfârşitul epocii romane (retragerea aureliană?). Această
constatare indică încă o dată numărul mare al soldaţilor ce trebuiau să fie încartiruiţi
în castrul mare de pe Pomet. "Dimensiunilor castrului nu ridică probleme în legătură
cu spaţiul de adăpostire (230 x 300 m ). Organizarea lui însă ar putea fi de aşa natură,
încât această ipoteză să nu mai fie aşa de sigură'f2°. Dacă facem o comparaţie între
numărul trupelor şi implicit al soldaţilor, care trebuiau să locuiască şi în sec. II în
acest castru mare, compartiv cu sec. III d.H., observăm că trupele secolului al II-lea
par la fel de numeroase, cca. 4.500-5.000 militari 21 • Una din concluziile principale la
care a ajuns autorul săpăturilor arheologice din castrul mare de pe dealul Pomet, după
mai mulţi ani de cercetări arheologice este: "Zidul de incintă cu toate elementele lui
(turnuri de colţ, porţi, turnuri de curtină) a fost construit într-o singură etapă, la
începutul sec. III d.H. Materialele arheologice găsite în zid nu permit încă o datare
exactă a lui, dar sugerează o dată la care dezvoltarea centrului Porolissum luase o
mare amploare" 22 • Această concluzie ne face să înţelegem că până la această dată,
începutul sec. III d.H. (probabil 213 d.H.), legată de vizita lui Caracalla la Porolissum
(argumentată şi de cele patru inscripţii cu acelaşi text23 , prinse în zidurile porţilor
castrului mare, unde au fost găsite, fiind puse în onoarea împăratului Caracalla şi care
la final folosesc verbul FECIT), deci până la această dată, 213 d.H., la Porolissum nu
avem atestat castrul mare edificat în piatră, existând doar vechiul castru, aparţinând
fazei de pământ (vezi argumentaţia de mai sus, nota 22).
Trebuie amintit în acest moment faptul de loc de neglijat în această susţinere,
că încă de la începutul domniei împăratului Hadrian, a fost organizată o nouă provincie,
în nord-vestul Daciei Superior, numită Dacia Porolissensis 24 (la o dată între anii 120123 d.H). Dacă acceptăm ideea tot mai pregnant susţinută de specialişti 25 , că la
Porolissum a fost capitala noii provincii, ne vine greu să credem că tocmai cel mai
important centru militar strategic, care a dat numele provinciei să nu aibă, timp de
aproape 100 de ani de existenţă, castrul ridicat în piatră, aici să existe doar un castru
de pământ şi, desigur, castrul mic de pe dealul Citera. Chiar şi în aceste condiţii, în
interiorul castrului mare spaţiul pentru locuit este mult diminuat. În urma săpăturilor
20

N. Gudea, în: Acta MP, 13, 1989, p. 177.
Vezi nota nr. 13.
22
N. Gudea şi colab„ în: Acta MP, 1, 1983, p. 128.
23
M. Macrea, în: ActMuz, 2, 1956, p. 102-106, fig. 2; idem, în: SCN, 8, 1957, p. 223 sqq,RomRum, p. 115116, C.17, =Civilita, p.135; C. Daicoviciu, în: Dacia, 7-8, p. 326, nr. 7; Toth 1978, nr. 7, 8, 9.
24
I.I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 123 e.n„ Bucureşti, 1973,
p. 56-64, cu toată argumentaţia ştiinţifică şi trimiteri bibliografice care converg în a data apariţia
Daciei Porolissensis în perioada anilor 120-123 d.H.
25
D. Benea, în: SCNA, 44, 3, 193, p. 289; N. Gudea, op. cit.
21
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organizate aici după anul 1977, s-a observat mai clar organizarea sa internă (cu bazine,
rezervoare pentru apă de dimensiuni mari26 , ateliere - fabrica, locuinţe, depozite, temple
în latus praetorii dextrum şi sinistrum 27 ). Terenul foarte accidentat pe care este ridicat
castrul, a făcut ca o parte, cca. 15-20% din suprafaţa sa, să nu poată fi folosită pentru
construcţii de barăci, aspect ce a fost sesizat şi de autorul săpăturilor când se fac
referiri la un anumit tip de castru - special pentru unităţile militare din zone excesiv
apărate de linii de fortificaţii, acele castre depozite sau castre - centre de dizlocare 28 ,
aşa cum pare a fi fost şi castrul mare din piatră de pe dealul Pomet, construit (lărgit mărit) în timpul lui Caracalla.
La cca. 500 m est/nord-est de dealul Pomet se află amplasat dealul Citera, pe al
cărui vârf a fost construit29 castrul menţionat deja (101,10 x 66,65 m). Este construit
în piatră, are un plan patrulater, iar orientarea colţurilor corespunde punctelor cardinale
principale. În urma săpăturilor din anul 1958, cercetătorul M. Rusu 30 , a constatat
existenţa unei faze de construcţie iniţiale, de pământ. Acest castru de pământ pare să
fi avut 95 x 60 m şi a fost construit la începutul secolului II d.H. Dealul Citera formează
un vârf relativ singuratic, cu un platou relativ neted în zona sa de est, zonă care este
mult mai dreaptă decât vârful propriu-zis, pe care a fost amenajat şi construit castrul.
Săpăturile anului 1958 au dovedit existenţa clară a unei fortificaţii (locuiri) dacice
mai vechi 31 , peste care a fost ridicat castrul de pământ şi apoi castrul de piatră de pe
dealul Citera. Castrul de piatră, după planul incintei şi forma rectangulară a bastioanelor
porţilor turnurilor se încadrează în tipul castrelor datate în prima parte a sec. II d.H.
Autorii săpăturilor32 înclină să creadă că faza de piatră a fost construită încă din vremea
împăratului Hadrian şi castrul de piatră ar fi fost folosit doar în timpul împăratului Marcus
Aurelius, fiind abandonat(? n.n.) după războaiele marcomanice33 • Dacă se acceptă ideea
care pare a fi deja receptată (după mărime şi tip de castru), în acest castru a staţionat
numerus Palmyrenorum PoroUssensium. Această trupă de orientali construieşte în prima
parte a sec. II d.H. şi apoi repară la începutul sec. III d.H. templul zeului lor strămoşesc
Bel. La această ultimă construcţie, cercetată pe "terasa sanctuarelor", au fost surprinse

26

N. Gudea, în: Acta MP. 7, 1983, p. 120 sqq.
N. Gudea, în: Acta MP, 10, 1986, p. 120-127.
28
Idem, în: Acta MP, 10, 1986, p. 125, cu analogiile citate la nota 6.
29
Buday, 1912, p. 340; Marţian, 1921, p. 10, I. Ferenczi, în: Erd.Muz., 46, 1941, p.192, M. Macrea şi
colab., în: Materiale, 7, 1961, p. 374-376; D. Tudor, 1969, p.130; M. Rusu, în: Omagiu Acad. Şt.
Pascu, p. 173.
30
Vezi jurnalul de săpătură publicat în Acta MP, 13, 1989, p. 86 sqq.
31
Despre locuirea dacică, vezi Al.V. Matei, în: Acta MP, 3, 1979, p.12-17 s.v., Moigrad. O discuţie mai
amplă la Al.V. Matei, Aşezări şi fortificaţii dacice în nord-vestul Daciei până la cucerirea romană,
manuscris, 1994, referat pentru doctorat.
32
M. Macrea şi colab. în: Materiale, 7, 1961, p. 374-376.
33
Existenţa mai lungă a vieţii în castrul pe de Citera o susţine N. Gudea, în: Acta MP, 13, 1989, p. 91.
34
Al.V. Matei, în: Acta MP, 4, 1980, p. 90-97.
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mai multe faze de reparaţii şi adăugiri până la sfârşitul sec. III d.H. 34 •
Cca. 1/3 din suprafaţa castrului de pe dealul Citera (amenajat pe un vârf de deal
dominant în zonă) este, practic, nelocuibilă şi de aceea se poate presupune că nu încăpeau
mai multe trupe (de reţinut că, parţial, interiorul este amenajat pe o pantă foarte
accentuată).

Cu toate că pe dealul Pomet au fost efectuate cele mai îndelungate cercetări
arheologice, aici nu a fost descoperit nici un nivel dacic anterior de locuire a zonei 35 •
Oricum, se pare că acest deal a suferit mari modificări, el fiind nivelat şi amenajat
practic în două terase, pentru a se reuşi construirea la dimensiunile de 230 x 300 m a
castrului mare de piatră, care reprezintă, prin mărimea lui, baza militară principală a
complexului militar de la Porolissum. Astfel, pe laturile de nord, nord-est, vest şi sudvest dealul a fost lărgit mult prin amenajarea de pante artificiale pentru agger, şanţ şi
zidul de incintă.
În partea de sud-est perimetrul castrului închide în interiorul său o mare
denivelare de teren (cca. 15-20 m diferenţă de nivel), denivelare care cu toate lucrările
efectuate s-a păstrat, aici terenul fiind foarte accidentat.
Sigur, marile lucrări de lărgire a suprafeţei netede a platoului dealului Pomet
au modificat aspectul iniţial al acestui deal. Merită semnalat acum faptul că doar
partea din actualapraetentura a castrului de piatră de pe Pomet are o suprafaţă plană.cu
pante abrupte spre nord-est spre porta praetoria şi spre vest, spre porta principalis
sinistra. Practic, diferenţele de nivel fac ca din principia să nu poţi vedea în întregime
porţile castrului.
Cercetările arheologice realizate la castrul de piatră de pe dealul Pomet în anii
1958 - 1959 au pus în evidenţă, sub agger-ul castrului, realităţi arheologice urme de
constructii civile, fragmente ceramice şi diferite obiecte din fier sau din bronz, toate
de factură romană care dovedesc că, iniţial, pe locul pe care se întinde în prezent
castrul a existat o locuire aparţinând aşezării civile romane Porolissum. În anul 1958
colectivul condus de prof. M. Macrea a executat două secţiuni, una pe latura de nord
- vest, aproape de colţul de nord, lungă de 34,30 m şi alta pe latura de sud - vest,
aproape de colţul de sud, lungă de 36 m. La colţul de sud s-a mai dezvelit zidul de
incintă al castrului, pe o lungime de 15 m, fiind dezgropate şi ruinele turnului de
colţ 36 • Raportul arheologic al prof. M. Macrea privind constatările făcute cu ocazia
acestor cercetări consemnează existenţa lucrărilor de nivelare a zonei.
"O constatare interesantă o constituie apariţia, în ambele secţiuni (atât pe
latura de vest, nord-vest lângă colţul nordic, cât şi pe latura de sud, aproape de
colţul de sud al castrului n.n.), a unor urme de locuire sub aggerul castrului, pe
humusul antic. Pe latura de nord-vest aceste urme constau dintr-o vatră de foc, în
35

36

N. Gudea, op. cit„ p. 51-182.
M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, în: Materiale, VII, 1961, p. 373.
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jurul căreia se întinde un strat de pământ negru cu mult cărbune, în care s-au găsit
numeroase fragmente ceramice şi diverse obiecte din fier sau din bronz, toate de
factură romană. Pe latura de sud-vest sunt urmele unor construcţii de piatră, cu
mortar, care atunci când s-a ridicat aggerul a fost demolată, iar ruinele ei nivelate.
Datarea acestor ruine se face cu ajutorul unei monede de bronz de la Traian, găsită
la temelia agger-ului. O altă monedă de bronz, foarte tocită, de la Hadrian, s-a găsit
tot în secţiunea II, în pământul scos din şanţul al doilea, din faţa zidului de incintă.
Din constatările expuse mai sus rezultă, credem, că în epoca lui Traian Hadrian, pe locul unde mai târziu se ridică zidurile castrului de piatră, existau
construcţii de lemn sau de piatră. Existenţa în această perioadă pe Pomet a unui
castru de pământ e foarte probabilă dar ea nu a fost documentată prin cercetările
noastre. Se poate ca el să fi fost de dimensiuni mai reduse decât ale castrelor care se
construiesc ulterior în piatră, astfel că amintitele construcţii (acoperite de aggerul
castrului de piatră n.n.) poate o baracă şi o casă, să se fi plasat în afara incintei de
pământ" 37 •
Acelaşi

nivel iniţial de locuire civilă a zonei de pe latura de sud a castrului de
pe Pomet, din zona porţii decumana, a fost relevat şi de cercetările efectuate aici de
colectivul condus de prof. A. Radnoti în anii 1941-1943. "În turnul porţii, partea sa
patrulateră, sub stratul superior de dărâmare, sub ruine, se aflau resturile unui
padiment galben şi gros în care s-au găsit multe ţigle (unele ştampilate), sub acest
padiment urma un strat de cenuşă gros (ca în cazul turnului de sud-vest al porţii
principalis sinistra), sub acesta urma un alt padiment, care de asemenea conţine
multe ţigle ştampilate, acest strat era urmat la 15-20 cm de un strat de lut ars la roşu
(strat de nivelare, eventual padiment) şi apoi mai departe un padiment foarte
fragmentat. La o adâncime mai mare au fost observate urmele unei camere de încălzire,
dar lângă interiorul zidului de vest al turnului a mai fost găsită o clădire ale cărei
ziduri erau paralele cu zidul de incintă. De la aceasta s-a păstrat numai o parte a
nivelului temeliei, nivelul ei a fost distrus de lucrările de construcţie ulterioare (ale
castrului de piatră)'f3 8 •
Aceste informaţii, obţinute în urma cercetărilor arheologice, par să indice sub
laturile de vest şi sud ale castrului ulterior de piatră - prezenţa unor construcţii datate
(unele cel puţin) cu monedă de la Hadrian. S-ar putea afirma, în termenii unei concluzii
că, cel puţin până în vremea lui Hadrian, pe aceste laturi ale castrului de piatră nu au
existat urmele unui castru de pământ, luând domnia lui Hadrian ca terrnenpostquem.
Autorul cercetărilor arheologice de lungă durată din castrul de pe Pomet,
începute sistematic în anul 1977 şi continuate în fiecare an până în 1988, concluzionează
în anul 1989, cu referire la existenţa unei faze de pământ la castrul mare de pe dealul
37
38

39

Ibidem.
E. Toth, Porolissum- Das Castellum in Moigrad, în: Regeszeti Fuzetek, ser. II, nr. 19, 1979, p. 8.
N. Gudea, op. cit., p. 67.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Despre castrele romane de la Porolissum

285

Pomet, următoarele: "Trebuie să ne limităm a crede că în faza de pământ, castrul se
afla pe acelaşi loc, avea dimensiuni apropiate de cele ale castrului cu zid de piatră,
acceiaşi orientare a laturilor, deci cam aceeaşi organizare a interiorului''39 • Cercetările
recente au identificat la clădirea comandamentului şi la clădirile din latura praetorii
o fază veche, care putea să corespundă incintei cu val de pământ°. Dimensiunile
acestui castru par foarte apropiate de dimensiunile castrului cu zid de piatră. Socotind
culmea valului de pământ din prima fază, identică cu culmea aggerului de pământ în
faza cu zid de piatră, dimensiunile interiorului pot.fi socotite aceleaşi41 •
Ca o concluzie privind existenţa fazei de pământ pe acelaşi loc cu cea a fazei
de piatră, acelaşi autor precizează: "Noi credem că fortificaţia cu val de pământ (valul
fiind principalul element al apărării) a durat pe toată lungimea secolului II d.H.,
fiind reconstruită în piatră numai la începutul secolului III e.n. "42 , în timpul împăratului
Caracalla (argument fiind inscripţiile43 ce prezintă verbul FECIT la sfârşitul lor),
inscripţii descoperite la porţile castrului mare de piatră de pe Pomet.
Remarcăm notaţiile privind descoperirea, prin săpături arheologice în zona
comandamentului şi a zonei din jurul acestei clădiri, a unor indicii privind existenţa
fazei de pământ a castrului. Menţionăm că amplasarea clădirii comandamentului
castrului de piatră este făcută pe singura suprafaţă netedă din zona de nord-nord-est a
dealului Pomet.
Studiind fotografiile aeriene ale dealului Pomet, pe care este amplasat castrul
mare de piatră, se remarcă relativ uşor existenţa unui plan rectangular care sugerează
prezenţa probabilă a unei noi fortificaţii mai mici în mijlocul, respectiv în praetentura
castrului de piatră. Fotografiile aeriene luate din unghiuri diferite ale acestei zone a
castrului de piatră indică existenţa unui perimetru rectangular, care ar putea avea
dimensiunile de cca. 160 x 120 m (Planşa nr. 1).
Coroborând datele oferite de fotografiile aeriene cu cele rezultate în urma
cercetărilor arheologice, cercetări care dovedesc existenţa unor clădiri distruse de
construcţia castrului (a agger-ului şi a zidului său de incintă lucrat din piatră), sesizarea
arheologică a fazei de pământ doar în zona în care se observă pe fotografiile aeriene,
existenţa presupusei noi fortificaţii de pământ, putem susţine, cu şanse mari de
acceptare, existenţa, sub nivelele castrului mare de piatră de pe dealul Pomet în
praetentura acestuia, a unui castru mai mic44 , ce ar aparţine unei faze iniţiale de pământ
în amenajarea fortificaţiilor romane de pe acest deal.
A vând în vedere importanţa militară strategică a zonei trecătorii "Poarta
Meseşană" şi mulţimea trupelor romane a căror staţionare la Porolissum este clar
40

41
42

43
44

A. Landes, N. Gudea, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de pe
(Porolissum). I. Clădirea comandamentului, în: AMP, Vil, 1983, p. 167 sq.
N. Gudea, op. cit., p. 80.
lbidem.
vezi nota nr. 23.
Al.V. Matei, în: Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997. p. 231-246.
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atestată de descoperirile epigrafice, rămâne ca obiectiv principal al cercetărilor viitoare,
să se

identifice locul de staţionare aici a tuturor acestor trupe, mai ales pentru începutul
sec. II d.H. Dacă într-adevăr numai pe timpul împăratului Caracalla se construieşte
castrul mare de piatră de pe dealul Pomet, rezultă că până la această dată (213 d.Chr.)
la Porolissum avem doar două mici castre de pământ:
1. Castrul de pământ de pe dealul Citera, identificat sub castrul de piatră45 ,
care are dimensiunile de 95 x 60 m, castru ce mai tîrziu va fi construit în piatră în
vremea împăratului Marcus Aurelius 46 •
2. Castrul de pământ de pe dealul Pomet, cu dimensiunile de cca. 160 x 120 m,
identificat acum pe baza fotografiilor aeriene (vezi planşa nr. 1), cu amplasamentul în
praetentura viitorului castru mare de piatră.
Dacă aceste date sunt reale, este greu de crezut că la Porolissum, care reprezenta
în fapt "cheia de boltă a întregii apărări a graniţei de nord- vest a provinciei Dacia" 41 ,
să nu existe castre construite în piatră până la Caracalla, pentru castrul de pe Pomet4 8
şi până la Marcus Aurelius, pentru castrul de pe Citera49 , în condiţiile în care la anul
123 d.H. avem atestat ca şi constituit districtul militar Dacia Porolissensis 50 •
Numărul mare al trupelor (cca. 4.500 - 5.000 de soldaţi) care au staţionat la
Porolissum în acelaşi timp51 , duce la concluzia că pentru perioada de început şi în fapt
pentru sec. II d.H., dacă castrul cel mare de piatră de pe dealul Pomet este construit
doar pe timpul lui Caracalla, trebuie descoperit un alt castru la fel de mare sau mai
multe castre, în care să încapă toate trupele atestate ca staţionând la Porolissum în
sec. II d.H., în condiţiile în care în acest secol au loc şi războaiele marcomanice.
La un moment dat, evenimente deosebite (crearea provinciei Dacia Porolissensis;
răscoala generală şi războiul cu "dacii liberi" (iazigii) la moartea împăratului Traian52 ;
războaiele marcomanice; acordarea rangului de municipium aşezării civile de aici, vizita
împăratului Caracalla la Porolissum53 sau construcţia în piatră a castrului mic de pământ
de pe dealul Citera54 cu dimensiunile de 101,10 x 66,65 m, construcţie care pare să se
realizeze în vremea împăratului M. Aurelius), fac ca centrul de greutate să se mute de pe
dealul Citera pe dealul Pomet.
Dacă amfiteatrul55 oraşului Porolissum este reconstruit în piatră în vremea
45

M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, op. cit., p. 375.
M. Macrea, în: Enciclopedia delte arte, Roma, 6, 1960, p. 385.
47
M. Macrea, în: SCJV, 8, 1957, p. 219-249.
4
H N. Gudea, op. cit., p. 80.
49
M. Macrea, în: Enciclopedia delte arte, 6, 1960, p. 385.
50
I. I. Russu, lJCKia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 123, Bucureşti, 1973, p. 56-62.
51
N. Gudea, op. cit., p. 178.
52
I.I. Russu, op. cit., p. 47.
53
M. Macrea, în: SCJV, 8, 1957, p. 219-249.
54
M. Macrea, în: Enciclopedia delie arte, Roma, 6, 1960, p. 385.
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Pius la anul 157 p.Chr., nu credem că un obiectiv atât de important cum este castrul mare de piatră de pe dealul Pomet să rămână doar în faza de
pământ până la începutul sec. III p.Chr.
Cercetările arheologice ce sunt în curs de realizare în zona relativ plană aflată la
sud de castrul mare de pe dealul Pomet, zonă cunoscută până acum ca fiind terenul în
care se întinde municipium-ul roman Porolissum vor aduce, sigur, date deosebit de
importante legate de relaţia directă între aşezarea militară - vicus -, aşezarea civilă de
colonişti - municipium - şi cazarma - castrul - soldaţilor romani, atât pentru faza de
pământ, identificată acum pe baza fotografiilor aeriene, cât şi pentru faza de piatră a
castrului de pe Pomet.
Rezultatele cercetărilor realizate pe dealul Pomet de către colectivul de
cercetători condus de prof.'M. Macrea în anii 1957-1958, au dovedit existenţa unor
nivele de locuire civile mai vechi peste care s-a suprapus construcţia noului castru de
piatră de pe dealul Pomet. Identificarea precisă a acestor urme de locuire sesizate în
campaniile anilor 1957-195 8 urme aparţin unei aşezări ci vile mai vechi, rarnîne un
obiectiv principal al cercetărilor arheologice viitoare.
Începute în anul 1999 şi apoi continuate în anii următori, cercetări arheologice
realizate în ultimii ani56 la sud de latura dextra a castrului roman de piatră de pe dealul
Pomet, pe singura suprafaţă de teren (cca. 6 ha) relativ plană din întreaga zonă, au dus
la identificarea aici a principalelor construcţii ci vile care conferă rangul de municipium
unei aşezări romane; forum-ul, curia şi macellum-ul (piaţa de carne şi un alt for
administrativ).
Campania de cercetări arheologice a anului 2001 a reuşit să identifice capetele
nord-estice şi sud-vestice ale forum-ului municipiului roman Porolissum. Secţiunea
SIV-Forum/2001 a fost trasată peste colţul sud-vestic alforum-ului şi are o orientare
perpendiculară peste buza primei suprafeţe netede a zonei (spre sud-vest). Practic de
la această buză de terasă spre est se întinde o altă suprafaţă plană (cca. 120 x 150 m)
ce are o diferenţă de ni vei de cca. 1-1,5 m mai joasă decât capătul vestic al terasei, pe
această terasă spre est se întinde şi a fost identificat forum-ul oraşului Porolissum.
Spre sud şi spre vest terasa mai înaltă cu suprafaţa de cca. 100 x 150 m se termină cu
pantele foarte accentuate (pe aceste laturi buza terasei este foarte abruptă) iar spre est
terasa coboară cu cca. 1-1,5 m apoi continuă drept. Spre nord panta terasei urcă cca.
1,5-2 m apoi se formează brusc o pantă (artificială) accentuată cu o diferenţă de ni vei
de cca. 5-6 m, pantă care formează în fapt latura de sud a castrului mare de piatră cu
turnul său din colţul sudic.
În secţiunea S.IV forum s-a surprins capătul sud-vestic al aliniamentului
tabernae-lor de pe latura de nord (planşa nr. 2) a impunătorului edificiu care este
forum-ul oraşului. A fost surprins zidul exterior sudic al ultimelor două tabernae a
56
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căror lăţime se delimitează cu dimensiunile de 2,70 m şi 3 m. În această secţiune a
fost surprinsă podeaua de cocciopesto bine păstrată. De semnalat existenţa unei faze
de locuire postromană în această ultimă tabema. Zidul exterior a fost parţial scos, sa amenajat o intrare nouă care foloseşte ca prag un fragment paralelipipedic de arhitravă
cu dimensiunile de 1, 12 x 0,26 x 0,42 m. În zidul intrării nou practicate au fost folosite
monumente romane (fragmente), iar stratul de mortar căzut care acoperă nivelul roman este scos (tăiat-deranjat) de nivelul postroman de locuire în această tabemă într-o
perioadă sigur postromană. În această secţiune au fost surprinse mai multe faze
principale de amenajare (locuire) pentru etapa de piatră a oraşului.
Tot aici în secţiunea IV Forum, a fost identificată şi faza de lemn a unei fortificaţii
iniţiale a zonei, de la care s-a păstrat, parţial sub zidurile forum-ului de piatră, şanţul
în formă de ic (planşele nr. 3 şi 4). Acest şanţ are lăţimea păstrată de 3,80 m iar
adâncimea icului se află la 3,20 m faţă de cota O (zero-iarba) sau la cca. 2,20 faţă de
vechiul nivel de călcare a fazei de lemn. Închizând o suprafaţă ce se află la vest de
traseul acestui şanţ de fortificaţie, şanţ surprins şi în secţiunea S.IV/2000 şi având
acelaşi traseu, putem crede că în suprafaţa plană cu dimensiunile de cca. 90 m x 140150 m aflată la sud de latura dextra a castrului de piatră de pe dealul Pomet, în primii
ani ai sosirii romanilor la Porolissum, pe această suprafaţă a existat una din fortificaţiile
militare pentru trupele ce au sosit aici încă din timpul împăratului Traian.
Şanţul prezintă clar urma unei refaceri (planşa nr. 5), a unei reamenajări. În
profilul umpluturii şanţului aceste două faze se observă foarte clar. Rezultă că locuirea
în acest castru şi în fapt existenţa lui pe această terasă este de durată mai lungă (cca.
10-20 de ani?). Acest lucru poate fi constatat şi după materialul arheologic realativ
bogat descoperit în capătul unei barăci (planşa nr. 6) ce aparţine acestei faze a castrului,
surprinsă doar pe cca. 1,50 m în capătul vestic al secţiunii S.IV-Forum. Prelucrarea
materialului arheologic descoperit în baracă, va aduce sperăm elemente concrete de
datare a celor două faze de amenajare, reamenajare a şanţului şi probabil de locuire în
acest castru nou identificat la sud-est de latura sudică a viitorului castru mare de pe
dealul Pomet.
Rezultatele cercetărilor arheologice din anii 1999-2001 arată foarte clar că la
Porolissum a fost identificat un nou castru roman din faza de lemn (pământ), şanţul
surprins pe latura sa estică în două locuri, prezenţa barăcii a poziţiei sale stratigrafice,
sunt argumente evidente greu de interpretat în alt mod. Pe latura opusă (de vest) a
acestei terase, imediat pe panta abruptă a buzei terasei, secţiunile anului 1999, trasate
perpendicular în zona buzei terasei au arătat că de fapt în şanţul acestei vechi fortificaţii
de pământ, şanţ identificat şi pe această latură de vest, au fost implantate ziduri ale
unor amenajări ulterioare (canalul de drenare al apelor pluviale, zidul exterior ce
înconjoară zona centrală, zidul estic al unor terme), care aparţin celor trei faze de
piatră surprinse în această suprafaţă. În urma acestor implantări şi reamenajări de
ziduri a rămas neatins doar icul de scurgere a apei amenajat în fundul şanţului, acesta
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fiind identificat pe fundul casetei nr. 2/1999 realizată aici.
Iată deci că pentru faza de pământ ce ar corespunde începutului sec II p. Chr.
până poate la mijlocul acestui secol la Porolissum se cunosc acum trei castre:
/-pe dealul Pomet cu dimensiunile de cca 120 x 160 m surprins prin fotografiile
aeriene şi amenajat în praetentura ulteriorului castru mare de piatră (vezi Al. V. Matei,
Un nou castru descoperit la Porolissum? în: Civilizaţia romană în Dacia, Cluj, 1997,
p. 231-246).
li - pe dealul Citera cu dimensiunile 95 x 65 m, castru de pământ identificat
sub actualul castru de piatră construit în timpul lui Marcus Aurelius (vezi M. Russu şi
colab, în Materiale. Vll/1961, p. 374-376)
III - pe terasa sudică a dealului Pomet cu dimensiunile de cca. 90 x 140 m,
peste el dezvoltându-se apoi oraşul roman Porolissum (vezi Al.V. Matei în: Cronica
Arheologică, Buziaş 2002, p. 171-177). Planşa nr. 7.
Prin dimensiunile lor aceste castre (Planşa nr. 7), ce aparţin fazei iniţiale de
pământ, puteau găzdui cele trei trupe romane care sigur au avut Porolissum-ul ca loc
permanent de staţionare în prima parte a sec. II. p.Chr. Repartiţia acestor trupe în
castre rămâne să fie făcută când cercetările arheologice sistematice, ce vor fi efectuate
în zona ocupată de castrele din faza de pământ, vor identifica cu precizie nivelele ce
aparţin amenajării acestora la începutul sec. II p.Chr. Apariţia în aceste nivele a unor
materiale tegulare cu ştampilele trupelor ce au staţionat în castrele primei faze de
pământ vor lămuri rară dubii care trupe militare au locuit aici permanent în fiecare
castru la începutul sec. II. p.Chr.
Cohors V Lingonum, Cohors I Vipia Brittonum şi Numerus Palmyrenorum
Porolissensium alături de Cohors I Itureorum sunt trupele care pentru acest început
de sec. II p. Chr. au staţionat în cele trei castre din faza de pământ cunoscute până în
prezent la Porolissum. Dacă pentru castrul de pe dealul Citera, având în vedere
dimensiunile şi poziţia sa, deşi nu a fost identificat aici nici un material tegular ştampilat,
a fost în general acceptată ideea că aici a staţionat Numerus Palmyrenorum
Porolissensium, în castrul de pe dealul Pomet au apărut ştampile atât pentru Coh. V
Lingonum cât şi pentru Coh. I Vipia Brittonum probabil că aceste trupe au staţionat
aici, rămânând ca în castrul identificat acum la sud de dealul Pomet să fi staţionat
probabil Coh. / ltureorum. Sigur cercetările arheologice viitoare ce vor fi efectuate în
aceste castre vor aduce date noi care vor lămuri definitiv care sunt trupele militare
romane de la Porolissum din prima parte a sec. II p.Chr. şi care castru a reprezentat
pentru fiecare unitate locul permanent de staţionare.
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THE ROMAN CASTRA FROM POROLISSUM. A NEW CASTRUM FROM
THE TRAJANIC EPOCH DISCOVERED AT POROLISSUM.
(Summary)

The archaeological research that took place in the last years at Porolissum, on
the vast terrace in the south-eastem vecinity (50-100 m) of the latus dextra of the big
stone Roman camp from the Pomet hill, identified the position of the forum corresponding to the Roman municipium Septimium. A "V"-form ditch was detected at the
south-westem end of the terrace (at the south-westem lirnit of the forum), under the
layers correlated with the previous civilian habitat. It is linked with the wooden phase
of a former fortification from which we have left, partially in the form of the stone
forum, the "V" -shaped ditch. This ditch bas a remainig width of 3. 80 m and its deepest point lies at -3.20 m, with respect to the O levei (of vegetation), or at approximately 2.20 mas compared to the ancient surface of the wooden phase. Enclosing an
area west ofthe trajectory ofthis ditch (revealed in section S. IV/2000, with the same
orientation), we can conclude that the straight surface of 100 x 130-140 m displayed
rnilitary structures (rnilitary camp) in the first years of the Roman presence (during
the reign of emperor Trajan). The ditch bares the undoubtful mark of repairings and
the two phases are plain to see in the profile (plate 4).
Consequently, for the wooden phase from the beginning of the 2°ct century
A.C. we deal with 3 castra at Porolissum:
I - on the Pomet hill, approximately 120 x 160 m in area, observed with the
aid of air photography and situated in the subsequent praetentura of the big
stone castrum (Al. V. Matei- Un nou castru descoperit la Porolissum?, in
Civilizaţia romană în Dacia, Cluj 1997, p. 231-246).
II - on the Citera hill, 95 x 65 m, an earthen castrum identified under the
present stone fortification built during the reign of Marcus Aurelius (M. Rusu
and colab., in Materiale Vll/1961, p. 374-376).
III - on the southem terrace of the Pomet hill, 100 x 140 m, superposed by the
Roman city of Porolissum (Al. V. Matei, in Cronica Arheologică, Buziaş
2002, p. 171-177), being also the main preocupation of this study.
Covering large areas, these castra could have hosted the Roman troops that
doubtlessly had a permanent residence bere in the 2°ct century A.C. The systematical
future investigations in the area occupied by the earthen phase castra will establish
precisely the layers belonging to their phases. The tegular material baring the marks
of the troops quartered bere will eventually bring light upon the situation.
Cohors I Lingonum, Cohors I Vipia Brittonum and Numerus Palmyrenorum
Porolissensium, together with Cohors I /turaeorum are already known from the archaeological material and they seem to have been quartered în the earthen phase at
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Porolissum. Even though for the castrum situated an the Citera hill (taking ioto consideration its position and dimensions) no stamped tegular material has been found,
the idea of Numerus Palmyrenorum Porolissensium having been quartered bere was
generally accepted. From the fortification an the Pomet hill, stamped marks that certify the presence of Cohors I Lingonum and Cohors I Vipia Brittonum were recovered. It is therefore presumably that Cohors I lturaeorum was assigned the castrum
discovered an the Pomet.
lt is expected that the future investigations bring light upon the situation of the
troops which were brought at Porolissum in the 1' 1 part of the 2ru1 century A.C.
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I. Fotografie aeriană a dealului Pomet de la Porolissum cu castrul cel mic sub castrul cel mare de piatră.
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sud-vestic alforum-ului. Vedere generală a secţiunii nr. IV cu zidurile
forum-ului.
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III.

Şanţul

castrului din faza de pământ (Traian) identificat sub zidurile forum-ului
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VI. Peretele unei lucrări militare ce aparţine castrului din faza de pământ (Traian).
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Planşa VII. a. Locul castrului din faza de pământ (Traian) identificat la vest de forum şi la sud, sud-est de latura dextra a viitorului
castru mare lucrat în piatră, sub nivelele de locuire ale municipium-ului Septimium Porolissense. b. Sub castrul mare locul castrului
dintr-o fază iniţială de lemn.
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STADIUL CERCETARILOR ARHEOLOGICE IN
SITUL MEDIEVAL TIMPURIU DE LA ZALĂU
"PALVAR" (CAMPANIILE DIN 1989, 2000- 2002)
DAN BĂCUET-CRISAN
'

'

Obiectivul arheologic se află pe teritoriul municipiului Zalău, pe str. Crasnei,
în perimetrul Poligonului Militar de Tancuri.
Primele cercetări în acest obiectiv au fost realizate în anul 1989 când, lucrările
de amenajare a poligonului militar, au deranjat mai multe morminte de inhumaţie,
făcând astfel necesară intervenţia arheologică (săpătură executată de I. Bajusz de la
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău). Cercetările au fost reluate (săpături D.
Băcueţ-Crişan) în anul 2000 şi continuate în anii 2001 şi 2002, scopul principal fiind
cercetarea sistematică a sitului (Băcueţ-Crişan 2001, p. 274; Băcueţ-Crişan 2002, p.
338-339).
Cercetările

din anul 1989 (pi. I)
Rezultatele cercetărilor din anul 1989 sunt cunoscute lumii ştiinţifice, acestea
fiind publicate în anul 1994 (Cosma 1994, p. 323-329; Cosma 2001, p. 499-566). În
suprafaţa cercetată (dimensiuni de 10 x 10 m) au fost descoperite cinci morminte de
inhumaţie, dispuse pe trei şiruri. Din jurul acestora au mai fost recuperate oase umane,
provenite de la alte morminte distruse de lucrările de amenajare a poligonului din anii
precedenţi (anului 1989).
Mormântul nr. 1/1989. Mormântul a fost conturat la adâncimea de -0,80 m.
Partea superioară a scheletului a fost distrusă de amenajările militare. Orientare schelet:
capul spre vest şi picioarele spre est. Inventarul funerar a constat în trei brăţări şi un
cercel semilunar. Toate piesele sunt din bronz.
Cercelul lunular a fost realizat prin turnare, din păcate cârligul de prindere nu
s-a păstrat. Una din feţele lunulei, este ornamentată cu motive vegetale. Peste aceste
ornamente a fost aplicat un strat de email albastru-verzui.
Mormântul nr. 2/1989. Este un mormânt de copil, a fost conturat la adâncimea
de -0,70 m. Orientare: capul spre vest, picioarele spre est. Este lipsit de inventar
funerar.
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Mormântul nr. 3/1989. A fost conturat la adâncimea de -0,80 m. Orientare:
capul spre vest, picioarele spre est. Inventarul funerar era compus din: un cercel de
tâmplă din sârmă de argint (păstrat fragmentar) şi un inel de argint. Inelul este realizat
dintr-o bandă lată de argint de care a fost ataşat un caboşon, decorat cu granule şi
filigran, în care a fost fixată o bucată de sticlă (fragment de brătară) de culoare albastră.
Mormântul nr. 4/1989. A fost conturat la adâncimea de -0,80 m. Orientare:
capul spre vest, picioarele spre est. Este lipsit de iventar.
Mormântul nr. 5/1989. A fost conturat la adâncimea de -1,05 m. Orientare;
capul spre vest, picioarele spre est. Inventarul funerar consta într-un cercel de tâmplă,
din sârmă de argint (bine păstrat), cu un capăt în formă de S.
La toate mormintele cercetate în anul 1989 s-a putut observa faptul că defuncµi
erau depuşi direct în groapă, în săpătură nu au fost sesizate urme ale unor cutii din
lemn (sicrie).
Cercetările

din anul 2000 (pi. I)
În vederea surprinderii altor morminte din cadrul necropolei, s-au trasat două
casete cu dimensiunile de 4 x 8 m (Caseta Cl/2000) respectiv 3,40 x 12 m (Caseta
C2/2000) la nord de suprafaţ:a cercetată în 1989. Au fost dezvelite două morminte de
înhumaµe, ambele în Caseta C2/2000 (Băcueţ-Crişan 2001, p. 274).
Mormântul Ml/2000. Mormânt de inhumaµe. Groapa mormântului s-a conturat
la -0,60 m faţă de nivelul actual de călcare. Scheletul, din care s-au păstrat foarte
puµne oase, era depus într-o cutie de lemn, urmele acesteia sesizându-se foarte bine
sub forma unui dreptunghi de culoare maroniu închis. Inventarul mormântului a constat într-un cercel de tâmplă, din sârmă de bronz argintată, cu capătul răsucit sub
forma unui cerculeţ. Orientarea mormântului: capul spre vest, picioarele spre est.
Mormântul M2/2000. Mormânt de inhumaµe. Groapa mormântului s-a conturat
la -0,60 m faţă de nivelul actual de călcare. Scheletul era depus în decubit dorsal într-o
cutie de lemn. Fără inventar funerar. Orientare: capul spre vest, picioarele spre est.
Cercetările

din anul 2001 (pi. I)
În cadrul campaniei de cercetări desfăşurată în anul 2001 (Băcueţ-Crişan 2002,
p. 338-339), au fost trasate un număr de şase casete, fiind descoperite următoarele
complexe:
Caseta Cl/2001. Caseta Cl avea dimensiunile de 3,30 x 12 m, fiind orientată
paralel cu C2/2000 la distanţă de 30 m faţă de aceasta.
La adâncimea de -0,50 m faţă de nivelul actual de călcare a fost surprins
mormântul Ml/2001.
Mormântul Ml/2001. Mormânt de inhumaţie cu orientare V-E. Oasele
scheletului s-au păstrat foarte prost, fiind recuperate doar puµne fragmente din calota
craniană şi câteva oase ale picioarelor. Mormântul avea dimensiuni mici, probabil
mormânt de copil. Nu avea inventar. Scheletul se afla în groapă în poziµa decubit
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dorsal. Mortul a fost depus mai întâi într-o cutie de lemn, fiind descoperite urmele
acesteia precum şi opt scoabe din fier care probabil întăreau cutia (sicriul) la colţuri.
Caseta C2/2001. Caseta C2 avea dimensiunile de 4,20 x 4 m, fiind deschisă la
E de Cl/2001 (între cele două casete a fost păstrat un martor de 30 cm). În această
suprafaţă au fost surprinse trei morminte de inhumaţie.
Mormântul Ml/2001. Mormânt de inhumaţie cu orientare V-E, conturat la
adâncimea de -0,36 m faţă de nivelul actual de călcare. Scheletul se afla în groapă în
poziţia decubit dorsal. Mortul a fost depus direct în groapă, mâinile pe lângă corp şi
îndoite din coate astfel încât palmele erau una peste alta pe bazin.
În groapa mormântului se afla un fragment dintr-un vas lucrat la roata rapidă,
dispus în apropierea craniului, în partea dreaptă a acestuia. Este ornamentat cu linii
drepte paralele ce acoperă aproape toată suprafaţa sa. Un alt fragment ceramic (dintr-un
vas lucrat la roata înceată) se afla în zona bazinului.
Mormântul MJ/2001. Mormânt de inhumaţie cu orientare V-E, conturat la
adâncimea de -0,30 m faţă de nivelul actual de călcare. Scheletul s-a păstrat foarte
prost, fiind recuperate puţine oase din zona craniului şi a picioarelor. Probabil că a
fost aşezat în groapă în poziţia decubit dorsal. Mortul a fost depus direct în groapă,
rară inventar funerar.
Mormântul M4/2001. Mormânt de inhumaţie cu orientare V-E. A fost conturat
la adâncimea de -0,16 m faţă de nivelul actual de călcare. Şi acest schelet s-a păstrat
foarte prost, fiind recuperate foarte puţine oase (din zona craniului şi a picioarelor).
Probabil că a fost aşezat în groapă tot în poziţia decubit dorsal. Defunctul a fost depus
direct în groapă. Nu avea inventar.
Caseta C3/2001. Caseta C3/2001 cu dimensiunile de 4 x 5 m, a fost deschisă
pe latura de Sa casetei C2/2001, fiind păstrat un martor de 30 cm între ele.
În această suprafaţă a fost descoperită o locuinţă, notată L1.
Locuinţa Ll/2001. Locuinţă de suprafaţă conturată la adâncimea de -0,30 m
faţă de nivelul actual de călcare. Au fost surprinse urmele a patru stâlpi ce susţineau
pereţii construcţiei. Instalaţia de foc a locuinţei era constituită dintr-un cuptor cu pereţii
ridicaţi din blocuri de gresie şi piatră de râu. Vatra cuptorului era arsă la roşu prezentând
o nuanţă brun-cărămizie. În interiorul locuinţei a mai fost cercetată o groapă umplută
cu cenuşă şi bucăţi de lemn ars.
Analiza ceramicii descoperite în complex, atestă prezenta unei singure forme,
oala fără toarte, lucrată la roata înceată, rapidă sau cu mâna.
Caseta C4/2001. Caseta C4/200 I cu dimensiunile de 3,50 x 4 ma fost deschisă
pe latura de S a casetei C3/2001 fiind păstrat un martor de 30 cm. În această suprafaţă
nu a fost surprins nici un complex arheologic.
Caseta CS/2001. Caseta C5/2001 cu dimensiunile 3,50 x 6 ma fost deschisă
pentru a putea surprinde restul locuinţei Ll/2001. În această suprafaţă au mai fost
sesizate urmele a încă trei stâlpi ce aparţineau de Ll/2001.
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Caseta C6/2001. Caseta C6/2001 cu dimensiunile de 4 x 6 m, a fost deschisă la
3,50 m de caseta C2/2000, pe latura nord-estică a acesteia, în vederea surprinderii
altor morminte. În această suprafaţă a fost cercetată o nouă locuinţă, notată L2/2001.
Locuinţa L2/2001. Complexul a fost conturat la adâncimea de -0,45 m faţă de
nivelul actual de călcare. Este o locuinţă de suprafaţă, de formă patrulateră, construită
pe tălpi de lemn.
Din păcate locuinţa nu a putut fi cercetată decât parpal, fiind dezvelite doar trei
din cele patru laturi. Pe toate laturile cercetate au fost surprinse urmele tălpilor de
lemn precum şi stâlpii de susţinere a construcţiei. In interiorul construcţiei au mai fost
surprinse urmele a opt stâlpi care susţineau acoperişul. Instalaţia de foc a locuinţei
consta într-o vatră arsă la roşu, vatră mărginită de pietre de râu şi blocuri de gresie.
Inventarul locuinţei este constituit numai din ceramică. Au fost identificate
două forme ceramice: oala rară toarte şi strachina.
Cercetările

din anul 2002 (pi. I)
Campania de cercetări desfăşurată în anul 2002 a avut ca scop principal sondarea
fortificaţiei medievale timpurii precum şi extinderea investigaţiilor asupra necropolei
şi a aşezării.
a. Cercetările din sectorul aşezare şi necropolă
În acest sector au fost trasate secţiunile S 112002, S2/2002, a fost extinsă caseta
Cl/2000 şi deschisă caseta Cl/2002.
Secţiunea Sl/2002. S 1/2002 avea dimensiunile de 8, 50 x 3 m, a fost deschisă
între C5/2001 şi C6/2001.
În secţiune a fost surprins un mormânt de inhumaţie (Ml/2002) şi o parte dintr-o
construcţie (Atelier de fierar?). Mormântul suprapunea construcţia respectivă.
Mormântul Ml/2002. Mormânt de inhumaţie cu orientare V-E. A fost conturat
la adâncimea de -0,20 m faţă de nivelul actual de călcare, fundul gropii fiind atins la
adâncimea de -0,36 m. Groapa mormântului a fost săpată în lutul galben (sterilul
arheologic).
Este de formă oval-alungită, umplută cu pământ negru. Scheletul s-a păstrat
foarte prost, fiind recuperate foarte puţie oase din zona picioarelor. Mormântul era
lipsit de inventar, totuşi în groapă au fost descoperite câteva fragmente ceramice.
Prezenţa ceramicii se explică prin faptul că groapa mormântului a fost săpată în
umplutura construcţiei, pământul rezultat (excavat din umplutura construcţiei) fiind
apoi folosit la acoperirea defunctului în mormânt.
Urmele construcţiei au fost sesizate la adâncimea de -0,25 m, sub forma unei
pete de culoare neagră.
Deoarece complexul a fost surprins parpal în S 1/2002, a fost deschisă secţiunea
S2/2002.
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Secţiunea S2/2002. S2 avea dimensiunile de 6,40 x 2 m, a fost trasată perpendicular pe Sl/2002 (spre E).
La adâncimea de -0,25 m faţă de nivelul actual de călcare, au fost sesizate
urmele construcţiei sesizate şi în S 1 (Atelier de fierar?). Din păcate nu a fost surprinsă
toată suprafaţa complexului.
Atelier de fierar (?). Deşi nu a fost cercetat în totalitate, complexul pare să fi
avut o formă rectangulară, fiind de altfel surprins un colţ al construcţiei.
Complexul a fost săpat în lutul galben (steril arheologic), fundul acestuia fiind
atins la adâncimea de -0,70 - 0,75 m faţă de nivelul actual de călcare.
Inventarul complexului constă în ceramică şi câteva piese de fier. Au fost
identificate două forme ceramice: oala rară toarte şi tăviţa.
Caseta Cl/2000 şi Caseta Cl/2002. Suprafaţa casetei Cl/2000 a fost mărită la
dimensiunile de 10 x 4 m. La adâncimea de -0,40 m faţă de nivelul actual de călcare,
a apărut urma unei tălpi de lemn ale unei construcţii (locuinţă?), notate de către noi
Ll/2002.
Pentru a cerceta complexul, paralel cu C 1/2000, pe latura sa de N (cu un martor
de 30 de centimetri), a fost deschisă caseta Cl/2002 cu dimensiunile de 3 x 2, 50 m.
În C 1/2002 la adâncimea de -0,30 m au fost surprinse mai multe gropi de stâlp
care aparţineau construcţiei Ll/2002.
Locuinţa Ll/2002. Din păcate nu a fost cercetată toată suprafaţa complexului.
Construcţia este de suprafaţă, a fost ridicată pe tălpi de lemn şi pe stâlpi. Este
probabil de formă rectangulară. Complexul a fost incendiat, în urma de talpă precum
şi în gropile de stâlp, au fost descoperite multe bucăţi de lemn ars.
Din zona complexului au fost recoltate fragmente ceramice ce provin de la oale
rară toarte lucrate la roata înceată.

b. Cercetările din sectorul fortificaţie
Fortificaţia este plasată pe un

bot de deal aflat la o distanţă de cca 200-300 m Sde aşezare (situate pe terasa de la baza dealului).
În anul 2002 au fost desfăşurate primele cercetări arheologice în acest obiectiv.
Au fost trasate patru secţiuni peste elementele defensive ale fortificaţiei.
Secţiune Fortificaţie SFl/2002. Secţiunea avea dimensiunile de 12 x 1,5 m,
cu orientare NV-SE. A fost trasată peste valul fortificaţiei.
Între metrii 0-5, la adâncimea de -0,29 m, au fost sesizate urmele unor bârne
din lemn (palisada). Acestea au fost conturate mai clar la adâncimea de -0,27 - 0,30 m.
Au fost surprinse urmele a două bârne de lemn, paralele şi la o distanţă de 5
metri una de cealaltă. Cele două erau unite de alte bârne, formând un sistem de casete.
Din păcate zona unde se află şanţul fortificaţiei a fost deranjată de lucrări cu caracter
genistic desfăşurate la începutul sec. XX, rezultatele obţinute prin trasarea acestei
secţiuni sunt neconcludente, urmând ca cercetările viitoare să vizeze zone nederanjate
pentru a putea surprinde şanţul fortificaţiei (nederanjat).
E de

necropolă şi
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Secţiune Fortificaţie

SF4/2002. Secţiunea avea dimensiunile de 6 x 2 m, a
fost trasată peste val, paralel cu S 1/2002, la distanţă de 4 m de aceasta. La adâncimea
de -0, 20 m au fost sesizate cele două bârne paralele.
Secţiuni Fortificaţie SF2/2002 şi SF3/2002. Cele două secţiuni cu dimensiunile
de 3,40 x 1 m (S2) şi 3,40 x 1 m (S3), au fost trasate în continuarea secţiunii S 1/2002,
spre incinta fortificaţiei cu scopul de a surprinde urmele eventualelor construcţii.
În aceste secţiuni nu au fost surprinse urme ale unor construcţii, dar au fost
descoperite mai multe fragmente ceramice.
Cercetările din anul 2002 desfăşurate în fortificaţie au surprins palisada,
permiţând studierea modului de realizare a acesteia.
Palisada a fost realizată prin ridicarea a două garduri din lem (paralele) legate
între ele cu bârne, formând un sistem de casete. Peste acest gard a fost înăl{at valul de
pământ. Fortificaţia a fost incendiată, fapt argumentat de mantaua (valului) arsă la
roşu şi de bârnele de lemn (palisada) carbonizate.
Din spatele valului (spre incintă) au fost recoltate fragmente ceramice ce provin
de la oale fără toarte lucrate la roata rapidă. Pasta este de culoare cărămiziu-gălbuie
cu pete negricioase. Ca degresant a fost utilizat nisipul fin şi paietele de mică.
Ornamentele sunt realizate prin incizare în pasta moale a vaselor: linii drepte paralele
trasate distan{at, linii drepte paralele care probabil au acoperit toată suprafaţa vasului.
Cele câteva fragmente ceramice descoperite indică perioada medievală timpurie
(sec. XI-XIII?) dar nu permit deocamdată realizarea unei încadrări cronologice
riguroase. Cercetările din fortificaţie fiind la început, în acest stadiu, în lipsa unui
bogat material arheologic, nu putem decât să presupunem că fortificaţia a fost construită
cândva în intervalul de timp reprezentat de sec. XI-XIII.
Primele cercetări arheologice desfăşurate în anul 1989 în acest obiectiv, au
avut ca rezultat dezvelirea mai multor morminte de inhumaţie. Acestea au fost publicate
în anul 1994, fiind datate, în intervalul cronologic reprezentat de sfârşitul sec. IX şi
sfârşitul sec. X (Cosma 1994, p. 329). Continuarea cercetărilor în perioada 20002002 au dus, pe lângă descoperirea altor morminte şi la surprinderea unor locuinţe, în
acelaşi perimetru. Situaţia a devenit şi mai complexă, datorită identificării prin cercetări
de suprafaţă şi mai apoi, sondaj arheologic (cercetări iniţiate în anul2002), a unei
fortificaţii de pământ, plasată pe botul de deal aflat deasupra platoului ocupat de
necropolă şi aşezare, la o distanţă de cca. 200-300 m de acestea. Fragmentele ceramice
descoperite în fortificaţie (cercetările din anul 2002), atribuie şi acest monument
arheologic, perioadei medievale timpurii (sec. X-XI).
Mormântul descoperit în anul 2002, care suprapunea resturile unei construcţii
din aşezarea identificată aici, sugerează faptul că, din punct de vedere cronologic,
aşezarea este anterioară necropolei. Materialul arheologic din locuinţele cercetate,
indică momentul cronologic reprezentat de sfârşitul sec. IX - începutul sec. X. Astfel,
credem că, se impune restrângerea intervalului cronologic, propus pentru necropola
de aici, precizare făcută - de altfel - în literatura arheologică (Stanciu 2001, p. 488).
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THE STAGE OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE EARLY
MEDIEVAL SITE FROM ZALAU "PALVAR"
(Summary)
The first research undertaken in this site were made in 1989, as the systematization works at the shooting ground affected several inhumation tombs, being thus
required the archaeological intervention (the excavations were coordinated by I. Bajusz,
from the History and Art Museum, Zalau). The investigations were reopened in 2000
and continued during the successive years 2001-2002 (Bacuet-Crisan 2001, p. 274;
Bacuet-Crisan 2002, p. 338-339).
The 1989 investigations. Due to saving excavations, five inhumation tombs
orientated west-east, were uncovered. They were dated in the IX-Xth centuries and
attributed to the Kăttlach culture.
The 2000 investigations. Two inhumation graves orientated in the same direction were brought to light.
The 2001 investigations. Faur graves with the same characteristics and, clase
to these, two surface dwellings were discovered.
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The 2002 investigations. One tomb of the same type which superposed the
remains of a house having probably the function of a smithy.
Not far from the area of the necropolis and of the settlement, a wooden fortification was identified. It is placed on the prominence of a hill situated at approximately 200-300 m south-east of the burial area and of the settlement, which extend on
a terrace from the bottom of the same hill.
The first archaeological research in this point took place in 2002. Faur trenches
were dug to catch the defensive elements of the fortification. The excavation revealed
the traces of two parallel wooden beams placed at 5m distance from each other; they
were joined by other beams, making up a system of cases.
Unfortunatelly, the area where the ditch of the fortification should have been
suffered from alteration at the beginning of the XXth century, due to military activity.
Thus, the results of the excavation in this part are not convincing, some future investigations being required.
The issue canceros the chronological connection between the three objectives:
the cemetery, the settlement and the fortification. The argument standing for a chronological anteriority of the settlement with respect to the necropolis is the stratigraphical
superiority of a tomb in comparison to a house.
At this point of the study, based on the funerary inventory and the features of
the elements of funerary rite and ritual, we conclude that the cemetery from Zalau
dates from the first half of the Xth century (towards its midst).
The analogies related to the artefacts discovered in the settlement point to the
time sequence marked by the end of the IXth century and the beginning of the Xth, or
the first decades of the latter one.
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ARMAMENTUL DEFENSIV PERSONAL DIN
TRANSILVANIA ÎN SECOLELE XI-XIV
BORDILORAND
Istoria marcată de permanente confruntări militare, al omenirii a făcut necesară
unor piese de protecţie personale, care îmbunătăţeau şansele de supravieţuire
a luptătorului. Apărute din cele mai vechi timpuri, odată cu răspândirea conflictelor
militare echipamentele defensive au fost realizate din cele mai variate materiale,
începând cu cele confecţionate din piele, lemn sau pâslă, până la cele metalice. Evoluţia
armamentului defensiv nu a fost uniformă, fiind legată în special de posibilităţile
materiale şi statutul social al luptătorului - această situaţie fiind valabilă în special pe
parcursul evului mediu.
Circumstanţele politice şi sociale din secolul al XX-iea din România n-au
favorizat dezvoltarea studiului privind evul mediu propriu-zis, cât şi în cadrul acestuia
evoluţia armamentului medieval din Ţările Române. Demersurile specialiştilor s-au
canalizat spre alte perioade istorice, în special spre preistorie şi antichitate, arheologia
armamentului medieval rămânând la periferia interesului ştiinţific. Într-o perioadă în
care în ţările din centrul Europei (Cehoslovacia, Polonia, Ungaria) era redescoperit
interesul pentru armamentul medieval, demersurile de la noi s-au limitat doar la unele
articole editate sub egida Muzeului Militar Central şi acelea ocupându-se în special
cu armamentul din evul mediu dezvoltat şi epoca modernă. Abia în ultimul deceniu al
secolului al XX-iea au început să apară studii de caz şi cu caracter monografic asupra
armamentului din evul mediu timpuriu marcând primii paşi al demersului ştiinţific în
acest sens. Cu toate acestea, armamentul defensiv continuă să rămână în penumbră.
Această omitere a tematicii se poate datora într-o oarecare măsură numărului
relativ redus de informaţii oferite de izvoarele specifice. Dacă descoperirile arheologice
provenite din medii medieval timpurii sunt relativ bogate privind armamentul ofensiv,
ele se reduc substanţial în cazul celui defensiv, din care sunt cunoscute doar câteva
descoperiri fragmentare, care la rândul lor au rămas nevalorificate. Marile colecţii de
armament, specifice occidentului lipsesc la noi, dar chiar şi în cazul acestora piesele
timpurii sunt destul de reduse ca număr.
Izvoarele iconografice, cum ar fi reprezentările de pe manete, sigilii, epitafuri
sau picturi murale ar putea întregii gama materialului de studiu, dar acestea sunt relativ
apariţia
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la sfârşitul secolului al Xii-lea - începutul secolului al XIII-lea, ca să
o răspândire mai amplă în secolul al XIV-lea.
Datorită celor enumerate mai sus suntem nevoiţi - în special pentru prima parte
a perioadei - să ne bazăm în studiul armamentului defensiv medieval din Transilvania
pe evoluţia acestora în regiunile occidentale ale continentului, unde acest tip de armament a fost mai studiat.
Scutul este una dintre cele mai vechi arme individuale de apărare, folosită în
egală măsură de către cavalerie şi infanterie. A fost realizat din scânduri groase de
lemn, placate cu piele sau plăci metalice. Din perioada antică până în evul mediu
timpuriu scutul a fost prevăzut în partea sa centrală cu o piesă metalică bombată,
denumită umbo, care oferea protecţie suplimentară a mâinii. În partea posterioară a
fost prevăzută cu o reţea de curele (Pl. 1.-1), cu care era ţinută sau agăţată - în special
scuturile de dimensiuni mari - de umerii luptătorului. Începând cu secolul al XIII-lea,
dar în special în secolul al XIV-lea, pe scuturi apar în însemnele heraldice ale
cavalerului.
În materialul arheologic din Transilvania din secolele XI-XIV scuturile lipsesc
cu desăvârşire, singurele informaţii privitoare la ele fiind oferite din a doua jumătate
a secolului al XIII-lea de izvoarele iconografice. Astfel suntem nevoiţi să tratăm
evoluţia lor în raport cu planul general european. O altă problemă care se ridică este
legată de organizarea corpurilor de armate din Transilvania, datorită faptului că scutul
s-a aflat mai degrabă în dotarea cavaleriei grele de tip occidental, prezenţa ei fiind
stânjenitoare pentru arcaşii călare de tip oriental, care sunt consideraţi ca fiind specifici
pentru armatele locale din epocă.
Pentru secolul al Xi-lea şi prima jumătate a secolului al Xii-lea trebuie presupusă
folosirea scutului de tip normand (Pl. 1.-1), în formă de picătură de apă, adusă de
cavalerii occidentali veniţi în Ungaria în timpul regelui Ştefan cel Sfânt ( 1000-1038)
şi adoptată de elita militară de la curtea acestuia, de unde s-a răspândit în regat. Acest
tip de scut pare să se fi menţinut în folosinţă până la sfârşitul secolului al XIII-lea începutul secolului al XIV-lea, întrucât pe peretele nordic al bisericii de la Sântămărie
Orlea, în scena Înălţării Sfintei Cruci apare un grup de soldaţi echipaţi cu scuturi de
tip normand (VĂTĂŞIANU 1959, 401, fig. 358).
Odată cu răspândirea stilului cavaleresc de luptă şi datorită cruciadelor apare
un nou tip de scut, de dimensiuni mai mici, având formă triunghiulară, cu latura
superioară dreaptă, iar celelalte două uşor curbate (PI. 1.-3). Reprezentarea sa cea mai
timpurie apare pe paftaua descoperită la Kigy6spuszta în Ungaria datată pentru mijlocul
secolului al Xiii-lea (TOTH 1943, 183; ERI 1956, 137). Acelaşi tip de scut apare şi
pe sigiliul lui Ştefan rex iunior din 1257 (SZENDREI 1896, 46, il. ), pe sigiliul Ordinului
Sfântul Gheorghe din secolul al XIV-iea sau al palatinului Ioan Drugeth (1328-33)
(PANDULA 1988, fig. 22, 26). Prezenţa scutului mic, triunghiular în Transilvania
este atestată de efigia cavalerului din biserica evanghelică de la Bistriţa, datată pentru
anii 1320-1330 (VĂTĂŞIANU 1959, 166, fig. 143).
târzii,

apărând

cunoască
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La începutul secolului al XIV-lea apar în Ungaria, probabil sub influenţă italiană
scuturile de tip targe, folosite în egală măsură de către infanterie şi cavalerie. Scuturile
de cavalerie sunt de dimensiuni medii, totuşi ceva mai mari decât cele folosite în
secolul anterior, având formă pătrată cu colţurile rotunjite. O caracteristică a scuturilor
care apar în Cronica Pictată de la Viena este faptul că, în partea lor superioară, pe
dreapta, se găseşte o scobitură menită să fixeze lancea în timpul şarjei de cavalerie
(KK 1986, il) (PI. 1.-3). Pe frescele din secuime apar aceleaşi scuturi de tip targe, dar
având forme foarte variate. Astfel la Ghelinţa sunt reprezentate scuturi de formă
triunghiulară şi unul hexagonal (JĂNO 1994, PL. III), în timp ce la Filia scutul din
frescă este oval (HUSZKA 1885, fig. 5).
Coifurile au reprezentat şi reprezintă din cele mai vechi timpuri, până astăzi
principalul mijloc de apărare al capului luptătorilor. Confecţionate la început din
materiale diverse (piele, lemn sau fetru), odată cu dezvoltarea metalurgiei fierului,
acesta din urmă a devenit materialul aproape exclusiv folosit în realizarea lor. În
cursul evoluţiei sale coiful a îmbrăcat forme foarte variate, de la simpla calotă metalică
care acoperea doar creştetul, până la coifurile complexe având apărătoare de faţă şi de
ceafă.

În bibliografia arheologică din Transilvania sunt menţionate descoperirea a
mai multor coifuri, toate din descoperiri izolate, dar din păcate, dintre acestea coiful
păstrat la sfârşitul secolului al XIX-iea în Muzeul Bruckental este cunoscută doar
dintr-o fotografie şi descriere (SZENDREI 1896, 231-232, ii.) (PI. Xl.-3), în timp ce
celelalte două, cel de la Săsăuşi, localitate azi înglobată în satul Lunga, jud. Covasna,
descoperit într-un mormânt în anul 1949 (RACV 1998, 139, XXXII.a.3) şi cea de la
Bobohalma, aparţinând de municipiul Tâmăveni, jud. Mureş (MARţIAN 1920, 9) sau pierdut.
Dacă în cazul piesei de la Săsăuşi, datorită spadei din secolul al Xiii-lea cu
care a fost descoperită putem afirma cu siguranţă că a aparţinut evului mediu, în cazul
celui de la Bobohalma, descoperit tot într-un mormânt, alături de o spadă, nu putem fi
nici măcar siguri de perioada de care a aparţinut. Mai există un coif, care s-a păstrat în
fondul vechi al Muzeului Unirii de la Alba Iulia, rară a se cunoaşte data descoperirii
sau locul de provenienţă, care este datat pentru începutul secolului al Xiii-lea, dar
care necesită o discuţie separată.
Datorită lipsei unor informaţii concludente privind evoluţia coifurilor din
Transilvania trebuie să apelăm la piesele similare descoperite în Ungaria, cele două
regiuni având o evoluţie paralelă.
Pentru perioada secolelor XI-XII poate fi documentată folosirea în Ungaria, şi
prin urmare probabil şi în Transilvania a coifului de tip normand, preluat ca import
din Sfântul Imperiu Romano-German. Aceasta avea o calotă conică, având în partea
din faţă o apărătoare de nas fixă. Un astfel de exemplar a fost descoperit la sfârşitul
secolului al XIX-lea în vestul Ungariei (SZENDREI 1896, 62, fig. 180). Tot tipului
normand aparţine şi aşa-numitul coif al Sfântului Venceslav, păstrat în tezaurul
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catedralei Sf. Vitus din Praga, despre care unii cercetători cred, că ar fi aparţinut
regelui Sf. Ştefan al Ungariei (KORDE 1988, 147, il) (Pl. 11.-2).
O formă mai evoluată al coifului de tip normand ar putea fi coiful păstrat la
Alba Iulia (Pl. Il.-1), care - trebuie să menţionăm - din punct de vedere tipologic nu
corespunde nici unui tip de coif cunoscut până acum. Aceasta a fost realizată dintr-o
singură bucată de tablă de fier, groasă de 2,8 mm, ale cărui capete sunt suprapuse în
partea frontală. Această parte este aproximativ dreaptă, în timp ce partea posterioară
este puternic bombată, aducând ca formă cu o căciulă frigiană. Tot în faţă se găsesc
două plăci circulare, prinse cu câte patru nituri, care servesc la prinderea şi fixarea
capetelor tablei din care a fost realizat coiful. În centrul fiecărei plăci iese câte un
element metalic, perforat care servea la fixarea unei apărători nazale mobile. Pe partea
stângă se află un "buzunar" fixat cu câte trei perechi de nituri, care servea probabil la
fixarea penajului. În posterior la 16 mm de partea de jos au fost practicate unsprezece
găuri cu diametrul de 4 mm, aflate la o distanţă de 35 mm una de alta. În forma
actuală a coifului prin aceste găuri trec zalele unei apărătoare de ceafă, realizată din
zale de mari dimensiuni, care după forma sa şi a modului de realizare, este evident o
adăugire modernă. Distanţa mare la care se află găurile n-ar fi permis fixarea unei
apărătoare de zale, ci numai a unei apărători de piele sau fetru.
Acest coif ridică o serie de întrebări, datorită formei şi a elementelor sale
componente. Suportul de penaj aşezat pe partea dreaptă şi apărătoarea nazală mobilă
- desi realizată sub o altă formă - este o caracteristică a coifurilor de husari din secolele
xvi-XVII, neîntâlnită defel la nici un coif din Evul Mediu timpuriu. În schimb forma
conică, ar indica un coif din secolele XI-XII, înrudită cu cele normande. Realizarea sa
rudimentară ar indica că avem de a face cu o piesă timpurie. Apărătoarea de ceafă din
zale poate fi lăsată de o parte din start, deoarece atât forma cât şi realizarea sa indică
originea ei modernă. Este necunoscută şi metoda prin care a fost datată pentru "perioada
cruciadelor".
Prin urmare datorită lipsei unor informaţii mai precise, trebuie să conchidem,
că în cazul în care nu avem de-a face cu un fals de la sfârşitul secolului al XIX-iea,
acceptăm datarea pentru "perioada cruciadelor", prin urmare, secolele XII-XIII.
În secolul al Xii-lea apare datorită necesităţii unei mai bune apărări al feţei a
apărut coiful cilindric, închis de tip Topfhelm, care se va menţine până în a doua
jumătate a secolului al XIV-iea. Acestea au fost coifuri cilindrice sau în formă de
butoi, cu partea superioară plată, care erau susţinute de către creştetul luptătorului. Pe
partea frontală, la nivelul ochilor au fost practicate două fante înguste, pentru vedere,
între care se afla o bandă întăritoare. Pe partea superioară a coifurilor erau puse diferite
ornamente (penaj, figuri zoomorfe, coame, panglici). Acest tip de coif apare pe sigiliul
ducelui Ştefan din 1257 (SZENDREI 1896, 46, ii.) sau purtat de către cavalerii de pe
paftaua de la Klgy6spuszta (ERI 1956, PI. XXX).
Către sfârşitul secolului al Xiii-lea, pentru a oferi o suprafaţă mai redusă armelor
de atac, partea superioară a coifului a devenit conică, în timp ce partea inferioară s-a
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alungit şi s-a lăţit, coiful devenind totodată mai greu. Acest tip de Topjhelm se sprijinea
deja pe umerii luptătorului (P ANDULA 1988, 238). Se cunoaşte până acum un singur
exemplar descoperit în Ungaria, realizat prin nituire din cinci bucăţi de tablă de fier
(SZENDREI 1896, 234, il.) (Pl. XII.-1).
Aceste coifuri erau acoperite în partea posterioară cu materiale textile viu
colorate, în partea superioară fiind aşezată însemnul heraldic al purtătorului. Cu un
astfel de coif apare Carol Robert de Anjou, purtând coroană şi deasupra însemnul
heraldic al anjevinilor din Ungaria - gât şi cap de lebădă, cu o potcoavă de aur în cioc
- în miniatura reprezentând bătălia de la Rozgony din 1312 (KK 1986, 248, il.) sau în
prima miniatură a bătăliei de la Posada (KK 1986, 261, il.). Acelaşi tip de coif apare
şi pe groşii de argint emişi de Carol Robert în anul 1337 (UNGER 1960, Pl. XIX.,
364).
O deficienţă a coifului de tip Topjhelm a fost faptul că oferea o suprafaţă mare
de lovire, prin urmare, începând cu sfârşitul secolului al Xiii-lea s-a revenit la folosirea
coifurilor conice, o variantă mai mare şi mai grea a coifului de tip normand, denumite
în general bacinet mare sau piconhog (Pl. XI.-5). Acestea au suferit transformări faţă
de formele timpurii, părţile lor laterale alungindu-se şi lăţindu-se în regiunea gâtului
(PANDULA 1988, 239). La început acestea au fost purtate şi sub coiful greu de tip
Topjhelm, după cum se poate observa pe statuia lui Cangrande dela Scala, ca mai
târziu să le înlocuiască complet.
Odată cu dispariţia coifurilor grele, coifurile uşoare, conice au evoluat în două
direcţii principale. La una dintre variante, părţile laterale s-au alungit, ajungând până
la umăr (Pl.XII.-3), uneori fiindu-i ataşat o apărătoare de zale care acoperea gâtul şi
umerii. O variantă al acestui tip de coif este purtată de soldaţii armatei ungare în scena
bătăliei din pictura murală de la Filia (HUSZKA 1885, 216, fig. 5). Pentru apărarea
feţei i <;-a montat o vizieră, la început fixă, care acoperea doar partea superioară feţei,
ulterior aceasta devenind mobilă, culisând în sus (PANDULA 1988, 239). Acest tip
de coif apare în miniatura reprezentând bătălia de la Rozgony din 1312, purtată de
comandantul adversarilor lui Carol Robert (KK 1986, 248, il.). Cu timpul a ajuns să
se alungească în faţă, fiind prevăzută cu fante pentru vedere alungite şi orificii de
ventilaţie. Datorită formei sale, care asemănătoare cu un bot de câine purta denumirea
de Hundsgugel. O piesă de acest tip se păstrează în Muzeul Naţional al Ungariei
(KALMĂR 1958, 192, Pl. LIIl.2) (Pl. XII.-4).
Cealaltă direcţie de dezvoltare este reprezentată de coiful de tip barbute sau
coiful veneţian, care avea calota globulară, având o creastă de mici dimensiuni în
axul ei, iar părţile laterale, care coboară până la umeri sunt drepte (Pl. XII.-2). În
regiunea frunţii avea un apendice, dar în rest faţa era lăsată liberă (PANDULA 1988,
240; KALMĂR 1958, Pl. LIV. 2).
Pălăria de fier sau Eisenhut s-a aflat în primul rând în dotarea infanteriei. A
fost realizată în formă de pălărie cu boruri largi, din benzi de fier nituite între ele,
având partea superioară cilindrică, cu calota bombată sau globulară. Un astfel de coif
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se afla la sfârşitul secolului al XIX-lea în posesia Muzeului Bruckental de la Sibiu
(SZENDREI 1896, 231-232, il.). În Cronica Pictată este reprezentată de mai multe
ori, astfel în miniatura duelului din faţa porţilor Constantinopolului, comandantul
maghiarilor poartă un Eisenhut (PI. Xl.-4), foarte asemănător ca formă cu coiful de
tip celata din secolul al XV-iea (KK 1986, 73, il.), de asemenea este purtat de Sf.
Ştefan în scena decapitării ducelui Kopany (KK 1986, 78, il. ). Carol Robert apare la
rândul său într-o miniatură, purtând acest tip de coif, ornat cu o coroană regală (KK
1986, 249, ii.).
La sfârşitul secolului al XIV-lea apare un coif mai simplu şi mai ieftin, realizat
din plăci metalice suprapuse, de mici dimensiuni, având calota emisferică şi apărătoare
de ureche (KALMĂR 1958, 192, Pl. LIII.5).
Din a doua jumătate a secolului al Xiii-lea poate fi documentat apariţia şi
folosirea, în special de cavaleria uşoară a coifului de tip oriental, cu calotă emisferică
terminată într-un vârf conic. Un coif de acest tip a fost descoperit într-un mormânt
cuman, datat pentru ultima treime al secolului al Xiii-lea, la Cs6lyos, în Ungaria
(PĂLOCZI-HORV ĂTH 1969, 130). Larga sa răspândire în Transilvania este atestată
de către picturile murale de la Sântămărie Orlea (VăTăşEANU 1959, 401, fig. 358),
Mărtineni (HUSZKA 1885, 216, fig. 2-3), Ghelinţa (HUSZKA 1885, 219, fig. 4),
Biborţeni (HUSZKA 1885, 216, fig. 7) şi Mugeni (HUSZKA 1898, 391, il.).
Armurile au reprezentat, în formele lor variate pe care le-au îmbrăcat în cursul
diferitelor epoci, principala apărare a corpului luptătorului. Au fost realizate din mai
toate materialele despre care se credea că pot oferi protecţie. În timp ce izvoarele
literare şi iconografice abundă în informaţii privind folosirea armurilor, izvoarele
arheologice privitoare la ele sunt aproape inexistente. Un caz mai special este
reprezentat de unele fragmente de armură descoperite în cursul unor săpături
arheologice în cetatea de la Codlea şi Piatra Crai vii.
Cea mai răspândită formă de armură în timpul evului mediu a fost cămaşa de
zale, în diferitele variante ale sale. A fost realizat din inele de metal, cu captele aplatizate
prinse prin nituire, fiecare fiind legată de alte patru inele (PI. X. 4-7). Pentru perioada
secolelor XI-XII avem foarte puţine informaţii despre armuri. Totuşi se poate
presupune, că a fost folosită cămaşa de zale de tip normandă, lungă până la genunchi.
În Cronica Pictată de la Viena, în descrierea bătăliei de la Kamey dintre regele Solomon
şi principele - viitorul rege - Geza I, este menţionată lorica cucuiata, cămaşa de zale
cu glugă (KK 1964, 131). Acest tip de cămaşă de zale era purtată câteodată şi rară
coif, doar cu o căciulă de piele sau de fetru, cum apare în cazul stegarului de pe
paftaua de la Kigy6s (ERI 1956, Pl. XXX) sau era purtat chiar şi deasupra coifului.
În cursul secolelor XII-XIII cămaşa de zale de tip normandă se scurtează,
apărarea piciorelor fiind preluată de pantaloni realizaţi tot din zale, care erau îmbrăcaţi
peste încălţări. Acest tip de armură se va menţine în tot cursul secolului al XIV-iea,
după cum ne este atestată de Cronica Picatată. Acesta ar trebui să fi fost acea lorica
menţionată în izvoarele narative ale epocii.
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În timpul săpăturilor arheologice efectuate de specialiştii Muzeului Judeţean
de Istorie Braşov în cetatea de pe Măgura Codlei, au fost descoperite mai multe
fragmente aparţinând unor cămăşi de zale. Din păcate această parte al materialului
arheologic a rămas nevalorificată prin publicare, prin urmare încă nu ne putem pronunţa
asupra perioadei de care aparţin fragmentele menţionate.
Totuşi nu toate armurile amintite de izvoare erau realizate din metal, deoarece
există mari discrepanţe între preţul lor. Astfel într-un act de la 1278 se vorbeşte despre
cumpărarea unei armuri în valoare de 10 mărci de argint (SZUCS 1984, 365), care
datorită valorii ei relativ mari poate fi considerată ca fiind făcută din metal. Mai există
şi un alt caz, în care într-un testament din 1327 se vorbeşte despre o lorica în valoare
de două mărci de argint, care mai mult ca sigur trebuia să fie o platoşă din piele
(SZUCS 1984, 368).
Izvorele mai vorbesc de un alt tip de armură, cabatus, care apare într-un act al
regelui Bela al IV-iea din 1244 dat pentru "oaspeţii" din Kormend, din Ungaria („.
dabunt nobis unum panceratum habentem hastam, cabatum, galeam, faretram, et
ce tera ornamenta apta panceratis ... ), care mai mult ca sigur era de asemenea o platoşă
din piele (VESZPREMI 1995, 7-8).
În secolele XIII-XIV au existat şi armuri care reprezentau tranziţia spre armurile
complete. O astfel de armură este brigantina realizată din plăci metalice nituite pe o
vestă din piele sau material textil. Apariţia şi răspândirea sa s-a produs sub impactul
invaziei mongole, când acest tip de armură de sorginte orientală a fost preluată,
încetăţenindu-se repede în armamentul defensiv occidental (KALM.ĂR 1960, 229).
A fost purtată în egală măsură de cavaleri, îmbrăcat peste cămaşa de zale după cum se
poate observa pe statuia Sf. Gheorghe de la Praga sau pe fresca de la Ghelinţa
(HUSZKA 1885, fig. 4), cât şi de oştenii simplii după cum apare în fresca de la Filia
(HUSZKA, 1885, fig. 5).
Un pas important în dezvoltarea armamentului defensiv a fost reprezentat de
apariţia armurilor din plăci metalice. La început acestea au fost doar discuri metalice
fixate pe cămaşa de zale în regiunea umerilor - cu care sunt reprezentate majoritatea
cavalerilor în miniaturile Cronicii Picatate - şi a genunchilor. Cu trecerea timpului
suprafeţele corpului acoperite cu plăci metalice s-au înmulţit, apărând plăci metalice
aplicate pe partea superioară a braţelor. Acestea au evoluat devenind în secolul al
XIV-lea apărătoare cilindrice de braţ (PANDULA 1988, 242).
Mănuşile de fier îşi fac apariţia încă secolul al Xii-lea sub forma lor din zale, în
cursul secolului al XIV-lea ajungând să fie realizate la rândul lor din plăci metalice,
dar despre generalizarea lor în Transilvania nu se poate vorbii decât spre sfârşitul
secolului când îşi face apariţia pe pictura murală de la Filia (HUSZKA 1885, fig. 5).
Chnemidele medievale apar ca urmare a transformării plăcilor apărătoare de
genunchi, înlocuind la rândul lor pantalonii realizaţi din zale (PANDULA 1988, 242).
Tot pentru secolul al XIV-iea poate fi pusă apariţia şi răspândirea platoşei
metalice, care deocamdată nu apare documentată în izvoarele din Transilvania.
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Unindu-se şi perfecţionându-se în cursul evolu\:iei lor aceste elemente care la
început au fost montate separat peste cămaşa de zale vor duce în secolul al XV-leala
apariţia armurii complete din plăci metalice.
Studiind armamentul defensiv din Transilvania evului mediu timpuriu se pot
trage câteva concluzii, care datorită informa\:iilor relativ reduse privitoare la această
tematică au mai mult caracterul unor ipoteze de lucru. În primul rând armamentul
defensiv se încadrează din punct de vedere evolutiv în linia armamentului cavaleresc
occidental, dar prezentând anumite arhaisme, care se datorează mai mult situării
periferice al provinciei. Alături de tipurile occidentale, care sunt totuşi reduse ca număr
au coexistat tipuri de armament defensiv de tip oriental, care - după cum ne apare în
izvoare se regăseşte atât în mediile nobiliare mai puţin avute, cât şi la cavaleria uşoară.
Sperăm ca îmbogăţirea izvoarelor, în special a celor provenite din cercetări
arheologice vor contribui cu noi date care vor permite o studiere mai amănun\:ite al
acestei tematici.
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THE PERSONAL DEFENSIVE WEAPONS IN TRANSILVANIA
OF THE 11-14 CENTURY
(Summary)
The study of the personal defensive weapons in Transilvania is madee difficullt
because of the incomplete character of the sources, wich are very few for the first part
of the period of time. During the 13-14 centuries it becomes richer.
The shields develop from the that of the Normandyan-tipe to those of the
triangulart chivalry type and at finally those being replacede by the targe-type, ones
of different shapes and sizes.
As for the evolution of the halmets in Transylvania, a developing period is
similar to that of the of the occidental chivalry enviroment can be noticed, with the
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addition that alsa the Oriental type of helmetis mentioned in their differend forms.
The armours develop from those of ring-armour in their diffemt forms tho
those whiche were completely made of the plate armour.
One can generally state that personal defense weapons from Transivania can
be listed as a whole ioto European types, having trough Oriental elements and a few
archaic traces, both explainble by the outskirts situation of this province.
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PI. I. Scuturi: 1. Scut de tip normand, partea posterioară (după C. Bradbury); 2. Scut de tip
targe (după Cronica Pictată de la Viena); 3. Scut de cavalerie din secolul al XIII-lea (după J.
Szendrei); 4-5. Modul de realizare al inelelor de zale (după C. Bradbury); 6-7. Tipuri de zale
(după C. Bradbury)
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Pl. II. Coifuri: 1. Coif din "perioada cruciadelor" de la Alba Iulia; 2. Coif de tip normand
(Coiful Sfântului Ştefan din Categrala Sf. Vitus de la Praga) (după Z. Korde); 3. Coif de tip
Eisenhut din colecţia Muzeului Bruckental din Sibiu (după J. Szendrei); 4. Coif de tip Eisenhut
(după Cronica Pictată de la Viena); 5. Coif de tip pickonhog (după Cronica Pictată de la Viena)
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Pl. III. Coifuri: 1. Coif de tip Topjhelm (dupăJ. Szendrei); 2. Coif de tip veneţian de la sfârşitul
secolului al XIV-iea (după J. Kalmâr); 3. Coif de tip barbute (după J. Kalmâr); 4. Coif de tip
Hundsgugel (după J. Kalmâr)
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MESTESUGARI ZĂLĂUANI SI LOCUL LOR ÎN
'
'
'
STRUCTURILE ADMINISTRATIEI PUBLICE
'
LOCALE
ELENA MUSCA

Unul dintre numele cel mai des întâlnit în secolul al XIX-lea în documentele
breslei tăbăcarilor, a fost cel al lui Lugossy Ferenc, meşter tăbăcar dintre fruntaşii
breslei. Deoarece a ocupat mai multe func~i în ierarhia breslei şi în conducerea oraşului
Zalău, considerăm că este ilustrativ pentru istoria socio-politică a locului, să
consemnăm în rândurile următoare care a fost locul şi rolul acestei familii, înrudită cu
familia Takacs din Zalău.

MEDALION DE FAMILIE: TAKAcs - LUGOSSY
Familia T AKĂCS Zalău - 1700
Takacs Mihaly, Zalău,
n. 1763 - d. 25 mai 1833
notar, reformat
a avut l frate
soţia: Farkas Sara, n. 1769 - d. 2 sept. 1848

Familia LUGOSSY

Zalău

- 1680

Lugossy Peter, Zalău,
n. 1711- d. 28 febr. 1798
proprietar de pământ, reformat
a avut 2 fraţi
soţia: Asztalos Sara

Takacs Mihaly, Zalău,
n. 7 ian. 1799 - d. 9 sept. 1871
tăbăcar, reformat
a avut 3 fraţi
soţia: prima Szonyi Maria, n. 1803 - d. 1853
a doua Bartza Julia, n. 1812 - d. 1873

Lugossy Peter, Zalău,
n. 22 aug. 1758 - d. 2 mai 1809
proprietar, reformat
a avut 3 fraţi
soţia: nu avem date

Takacs Istvan, Zalău,
n. 9 nov.1837 - d. 3 dec. 1934
tăbăcar, reformat
a avut 4 fraţi
soţia: prima Szakacs Sara, n. 1845 - d. 1873
a doua Egri Sara, n. 1851 - d. 1942

Lugossy Gyorgy, Zalău,
n. 27 apr. 1794 - d. 11 mai 1855
tăbăcar, reformat
a avut 7 fraţi
soţia: Gudor Krisztina, n. 1796 - d. 12 mai
1863
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Takăcs

Istvan, Zalău,
n. 21 ian. 1867 - d. 15 apr. 1949
cizmar, reformat
a avut 8 fraţi
soţia: Pap Ilona, din Tăşnad, n. 31 mai 1875 d. 17 ian. 1873, în Zalău
Takăcs

Albert, Zalău,
n. 14 apr. 1897 - d. 19 nov. 1976
comerciant, reformat
a avut 7 fraţi
soţia: Lugossy Krisztina, n. 30 iul. 1905 - 25
mart. 1987

Lugossy Ferenc, Zalău,
n. 24 mart. 1835 - d. 20 iun. 1881
tăbăcar, reformat
a avut 7 fraţi
soţia: Nagy Juliana, n. 1838 - d. 16 ian. 1917
Lugossy Ferenc, Zalău,
n. 14 dec. 1783 - d. 20 dec. 1857
judecător, reformat
nu ştim câţi fraţi a avut
soţia: Mehes Măria, n.?

Takăcs

Adalbert, Zalău,
n. 26 aug. 1924 în viaţă
jurist-economist, reformat
are 1 soră
soţia: Katona Măria, n. 23 sept. 1924 - d. 26
nov. 1996

Lugossy Ferenc, Zalău,
n. 1 aug. 1861- d. 7 iun. 1911
tăbăcar, reformat
a avut 1O fraţi
so\ia: Asztalos Roza, n. 29 iul. 1872 - d. 12
oct. 1945

Takăcs

Lugossy Mihăly, Zalău,
n. 21 aug. 1907 - d. 28 ian. 1973
tăbăcar, reformai
a avut 9 fraţi, care se regăsesc şi la
L. Krisztina, căsătorită cu Takăcs Albert
soţia: Szilăgy Roza, n. 30 nov. 1914

Adalbert-Augustin, Zalău,
n. 26 iun. 1952
tehnician geolog, reformatare
l soră
soţia: Draghiş Aurica, din Creaca, n. 27 mai
1952

Takăcs

Albert-Flavius,
n. 18 aug 1977
student

Lugossy Laszlo, Zalău,
n. 28 mart. 1944profesor,reformat
a avut 3 fraţi
soţia: prima Puskăs Aniko
a doua Forgăcs Edit-Măria

Zalău,

Acest arbore genealogic a fost întocmit de către d-l Takacs Adalbert,
antepenultimul din ramura Takâcs, de profesie jurist-economist, care a căutat datele
privitoare la familia sa în arhiva personală, în arhiva breslelor care se găseşte în
colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău şi la Direcţia Judeţeană
Sălaj a Arhivelor Naţionale. După cum se vede din tabloul genealogic, A. Takacs
1

' La rugămintea autoarei, a lucrat la realizarea tabloului genealogic de mai sus şi a tradus regulamentul
breslei tâmplarilor, fierarilor, armurierilor şi tinichigiilor, care se prezintă completat în anul 1800 pe
formularul tipizat, în vigoare la acea dată. A tradus şi regulamentul calfelor de tăbăcari, emis în anul
1839 şi a verificat o parte din materialul tradus de alte persoane, care m-au ajutat în această muncă. S-a
impus o verificare din partea unei persoane care avea studii de specialitate în ambele domenii, atât în
domeniul economic cât şi în cel juridic, deoarece în textele regulamentelor şi ale proceselor verbale se
găsesc multe formulări tipice pentru universul meseriilor practicate, altele cu caracter juridic. D-l Takăcs
are cunoştinţe în ambele domenii şi ajutorul său a fost extrem de important pentru corectitudinea
muncii de valorificare a cercetării.
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este descendentul unei familii de comercianţi şi meşteri tăbăcari, iar soţia dânsului
a provenit din rândul tăbăcarilor. Primul din ramura Takâcs care a îmbrăţişat meseria
de tăbăcar a fost Takâcs Mihâly născut în anul 1799, care a fost căsătorit de două
ori. În registrul de căsătorii al Parohiei reformate din Zalău s-a păstrat consemnarea
căsătoriei acestuia cu prima soţie, în anul 1851, text pe care îl redăm integral mai
jos:
"Astăzi, 15 ianuarie 1851, Takâcs Mihâly meşter tăbăcar, domiciliat în oraşul
Zalău, necăsătorit, contribuabil, de religie reformată, doreşte să se căsătorească cu
tânăra Szănyi Maria, la fel reformată. Subsemnatul în calitatea legală de preot al
parohiei orăşeneşti, din înalta dispoziţie regală, (am constatat) că nu au nici o legătură
de sânge între ei şi fiecare a fost interogat individual, în prezenţa martorilor, dacă nu
au existat presiuni din partea mamelor, taţilor sau fraţilor pentru încheierea căsătoriei
lor. Această întrebare a fost repetată de mai multe ori şi ei au declarat că n-a existat
nici o presiune asupra lor: doresc să se căsătorească numai din dragoste şi pentru
veşnicie. Acest legământ este autentificat de cei doi martori, semnatari în ziua şi anul
mai sus amintite.
A: CS. Beke Samuel (semnătura)
Preotul Parohiei Reformate Zalău
(semnătura)

Zovânyi Elek (semnătura)
Kovâts Janos, intendent
martori"

şi

Ramura maternă a d-lui Takâcs ne poartă către familia Lugossy, care a fost în
fruntea structurilor sociale ale Zalăului în secolele XVIII, XIX şi XX, mai ales în
prima jumătate a acestui ultim veac. Funcţiile deţinute de către Lugossy Perene,
membru de frunte al breslei tăbăcarilor, au fost multiple, de mare responsabilitate în
conducerea oraşului Zalău. S-a născut la data de 14 decembrie 1783 şi a decedat la
data de 20 decembrie 1857; a fost căsătorit cu Mehes Maria şi a semnat toate
documentele de breaslă şi cele eliberate de primăria oraşului Zalău, în mod simplu:
Lugossy.
- în anul 1812 a ocupat funcţia de consilier în Consiliul Orăşenesc Zalău
- în anul 1814 a fost numit orator - purtător de cuvânt al consiliului
- între anii 1814 - 1817 a deţinut funcţia de senator
- în 1815 a fost numit şi judecător
- din 1819 până în anul 1825 îl găsim în documente ca fiind viceprocuror al
comitatului
- între anii 1826 - 1827 este numit viceprimprocuror comitatens
- în anul 1827 este ales primar al oraşului Zalău
- din anul 1841 până în anul 1847 documentele îl arată în funcţia de primprocuror comitatens

- în anul 1844 ocupă

şi funcţia

de judecător la tribunalul cornitatului.
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Datele pentru realizarea acestei liste de funcţii se găsesc în documentele

oficiale. 2
După ce conflictele militare din timpul primului război mondial au luat sfârşit
a avut loc procesul de încheiere a păcilor, ca pretutindeni în Transilvania şi în Sălaj
românii au preluat structurile administraţiei. Acest lucru se reflectă în actele oficiale
ale acelor bresle care şi-au continuat activitatea: cizmarii, tăbăcarii, măcelarii şi olarii.
Pentru a ilustra acest fapt, ne-am orientat spre documentele breslei olarilor din Zalău.
În registre se dovedeşte continuitatea activităţii olarilor zălăuani, aproape fără
întrerupere. Procesele verbale sunt întocmite bilingv până la cel de-al doilea război
mondial, întâi în limba română, limba oficială a statului, pe prima jumătate de pagină,
şi apoi, în limba maghiară, pe a doua jumătate a fiecărei pagini. Meşteşugarii au
respectat legile în vigoare ale statului român, şi s-au înregistrat la tribunal sub forma
de asociaţie, în anul 1925, imediat după apariţia Legii privind organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor din anul 1924. În anul 1938 se revine la organizarea breslelor,
motiv pentru care olarii cer păstrarea personalităţii juridice a breslei lor, care a
funcţionat ca asociaţie din 1925. Iată cererea respectivă:
"Domnule Ministru,
Subsemnata Asociaţiune a măeştrilor olari din Zalău, str. V. Alexandri, am
solicitat Tribunalului jud. Sălaj şi am obţinut dela acest Tribunal sub Nr. 1534/1925,
acordarea personalităţii juridice sub Nr. 39 înscriindu-ne în registrul persoanelor
juridice sub Nr. 39.
În baza legii asupra persoanelor juridice din 1924, Tribunalul Sălaj cu Nr. 1534/
1925 a dispus înscrierea în registrul persoanelor juridice.
Având în vedere dispoziţiunile legii pentru recunoaşterea Breslelor, lege
publicată în Mon. Of. Nr. 237 din 12 octomvrie 1938 şi anume dispoziţiunile art. 51
din citata lege, cu onoare Vă rugăm Domnule Ministru pentru păstrarea personalităţii
juridice a Asociaţiei noastre să binevoiţi a confirma personalitatea noastră juridică, în
care scop Vă înaintăm prezenta cerere în termenul legal.
Zalău, la 28 Decemvrie 1938.
cu deosebită stimă:
Asociaţia măeştrilor olari din Zalău, judeţul Sălaj
repr. prin, preşedinte.

şi

3

Dsale Dlui Ministru al Muncii
Bucureşti"
Preşedintele asociaţiei olarilor din Zalău în această perioadă a fost Csap6 Peter,
reales în această funcţie în anul 1936, în cadrul adunării generale din data de 3 februarie.

Parohia reformată din Zalău, Registrul parohial şi P. Mor, Szildgy vannegye monographidja, voi. II,
Budapesta, 1901, p. 520-528.
3
DJSjArhNaţ, Fond Bresle, Registrul de procese verbale ul breslei olarilor din Zalău, nr. inv. 1, p. 342.
2
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Secretar al asociaţiei a fost ales din nou Birta Francisc, iar membri ai Consiliului de
Matek J6szef, Mihaly Ferencz şi Fazakas Gyula. Alegerile au fost
validate de către magistratura Primăriei oraşului Zalău. Procesul verbal a fost
consemnat în registrul breslei, numai în limba română, într-o grafie impecabilă şi cu
respectarea regulilor gramaticale.
"Alegerea Preşedintelui şi Consiliului
Preşedintele raportează, că termenul funcţiei sale expiră şi cere adunării generale
ca să dispună adunarea generală alegerea altui preşedinte.
Consiliul a luat la cunoştinţă raportul Preşedintelui şi adunarea generală în
unanimitate de voturi îl alege ca preşedinte pe D-l Csap6 Petru.
Secretarul raportează, că termenul funcţiei sale a expirat şi cere adunării generale,
ca să aleagă pe altul.
Consiliul a luat la cunoştinţă raportul secretarului şi în unanimitate de voturi
alege ca secretar pe Dl Birta Francisc.
Alegerea Consiliului
Adunarea generală în unanimitate de voturi realege din nou vechiul consiliu.
Alegerea servitorului
Consiliul, respectiv adunarea generală în unanimitate primeşte raportul O.lui
preşedinte, şi alege ca servitor pe timp de 1 an pe D-l Csap6 Vasile cu un salar de 450
lei.
Fazakas Iuliu propune, ca adunarea generală să ridice suma ajutorului de
înmormântare.
Adunarea generală în unanimitate de voturi primeşte propunerea D-lui Fazakas
Iuliu şi ridică ajutorul de înmormântare de la 1000 lei la 1400 lei pentru bărbaţi şi de
la 1OOO lei la 1200 lei pentru femei.
Fazakas Iuliu propune că imobilul aflător la "Sarmas" ar trebui şănţuit, precum
ar trebui reparat şi drumul, deoarece se găseşte în o stare foarte rea.
Adunarea generală în unanimitate de voturi primeşte propunerea lui Fazakas
Iuliu, dispune şănţuirea imobilului de la "Sarmas" şi repararea drumului.
D.c.m.s.
(semnătură)
Csap6 Petru
Văzut
preşedinte
Ştampila
Zalău, 3.11.1936
Secretar
Primăria oraşului Zalău
Birta Ferencz (semnătură)
Semnătură indescifrabilă
Membrii comisiei:
Mateh J6szef
Mihaly Ferencz
Fazakas Gyula" 4
Administraţie erau

4

Ibidem, fila 326;
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

330

ELENA MUSCA

Numărul meşterilor olari care erau membri ai asociaţiei a scăzut drastic. Astfel,
procesul verbal încheiat cu ocazia adunării generale din data de 19 februarie 1938
consemnează prezenţa următorilor 8 meşteri: Csap6 Petru, Veres Iosif, Mâteh Iosif,
Mihâly Francisc, Fazakas Iuliu, Marton Alexandru, Szekely Mihâi, Birta Francisc. 5
În general, după cum reiese din procesele verbale din registru, adunările olarilor au ca
scop principal stabilirea cantităţilor de galenă şi glazură care trebuiau aduse de la
Baia Mare şi stabilirea preţului acestor materii prime. Problemele cotidiene ale
meşterilor olari din asociaţie sunt luate în consideraţie, şi li se acordă o atenţie specială în adunările consiliului de conducere sau în cele generale. După aprobarea creşterii
sumei alocate de către Casa de Ajutor de Înmormântare, care funcţionează în
continuare, a fost consemnat un alt ajutor material acordat unui meşter. Într-un proces
verbal din anul 1939 se prezintă adunării comitetului următoarea cerere: "Preşedintele
raportează că Molnar Iosif membru în Asociaţia olarilor din Zalău cere un ajutor
6
bănesc fiind bolnav şi nefiind în stare de a munci. "
În procesele verbale din anul 1940, pe lângă meşterii olari amintiţi mai sus îl
găsim şi pe un anume Bujer Alexandru şi un Kiss Alexandru, care probabil trecuseră
între timp în rândul meşterilor sau veniseră din altă parte, dar care aveau cu certitudine
autorizaţie de olari. Interesant este modul în care se stabilea locul de vânzare pe care
îl ocupa fiecare meşter, şi acest lucru reiese din procesul verbal din data de 12 februarie
1940. La punctul 4 al ordinei de zi se specifică următoarele: "Adunarea generală
propune aranjarea felului de vânzare, în aşa fel ca: Văd. Tunyogi Ştefan ca cea mai
veche din membrele halei şi posedând brevet comercial ocupă primul loc după
producător, apoi urmează în ordine: Văd. lui Gyori Pavel după dânsa, urmează soţ.
7
(.. .ia lui, compl.n.) Varga Ioan ca cea mai tânără ce posedă brevet comercial."
După dictatul de la Viena, din a doua jumătate a anului 1940 în registrul de
procese verbale al olarilor zălăuani consemnarea s-a tăcut cu aceeaşi regularitate şi
rigurozitate, dar numai în limba maghiară. Problemele pe care le ridică meşterii olari
sunt, în linii mari, aceleaşi cu cele dinainte de război: se respectă aceleaşi reguli stricte
ale breslelor, ultimul proces verbal datează din anul 1956. Preşedintele asociaţiei era
Csâpo Lajos, contabil era Mastan Sandor, dar şi Csâpo Lâszl6; membrii în comitet
erau Kiss Geza, Mihâly Perene, Buier Sândor, Szabo Juliana şi Csâpo Zoltân. Procesul
verbal nu mai este consemnat şi în limba română.
O importanţă deosebită în activitatea ceramiştilor o avea procurarea glazurii,
folosită până în primele decenii ale secolului al XX-iea numai de către olarii care
tăceau parte din "breslele privilegiate". Achiziţionată din zonele miniere, cu predilecţie
din Baia Mare, glazura ridica şi problema transportului. Aceasta s-a rezolvat de-a

s Ibidem, fila 339;
Ibidem, fila 344;
7
Ibidem, fila 345;

6
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lungul timpului fie prin angajarea directă a transportatorului, care era plătit de către
fie prin intermediul comercianţilor zălăuani sau şimleuani. Olarii din Deja
foloseau şi ei "smalţul", pe care îl măcinau cu o râşniţă, începând de pe la mijlocul
secolului al XIX-iea. Vasele din Deja erau ornamentate cu glazură într-un mod cât se
poate de simplu.
La Zalău există evidenţe clare în ceea ce priveşte transporturile de glazură de la
Baia Mare. Spre exemplificare, în perioada cuprinsă între anii 1862 şi 1863, când
decanul asociaţiei olarilor zălăuani a fost meşterul Nagy Istvan, în registrul de procese
verbale sunt înscrise toate cantităţile de materie primă şi numele celui care efectua
transportul. Astfel, între 7 ianuarie şi 26 decembrie 1862 şi în perioada cuprinsă între
31 martie şi 15 mai 1863, transportul "gletului" de la Baia Mare a fost încredinţat
cărăuşului Nadudvari Gyărgy, de către meşterii şefi Găntzi Samuel şi Nagy Istvan. În
cuprinsul textului se specifică cantitatea de materie primă, costul acesteia la locul de
producere, suma cheltuită cu "aldămaşul", adică cinstea plătită de către achizitor celui
care i-a vândut glazura, costul transportului dus-întors, precum şi taxa plătită la vămile
întâlnite în cale, calculată pe ruta dus-întors. Concretizăm prin înscrisul din data de
26 decembrie 1862, care are următorul conţinut: "Din partea lui Nagy Istvan meşterul
şef de Breaslă comandă pentru transportarea de către Nadudvari Gyărgy a 14 măji de
glazură în data de 26 decembrie 1862 - care costă la preluare de la Baia 13 forinţi şi 50
creiţari pe majă, 40 creiţari taxa vamală dus-ţntors şi 32 creiţari austrieci aldămaşul,
calculat face 1O creiţari austrieci pe un font."
Problema opţiunilor în ceea ce priveşte rolul breslelor în viaţa urbană şi
implicarea lor în toate activităţile legate de social, politic şi cultural nu lasă nici o
umbră de îndoială: asociaţiile meşteşugarilor erau în fruntea tuturor acţiunilor, aveau
constituite organisme pe străzi, pe societăţi ş.a, care se ocupau de toate aspectele
cotidianului prozaic, dar şi de festivităţi, acţiuni culturale sau de momentele
fundamentale din viaţa unui om. Condiţia era de apartenenţă la una dintre comunităţile
de meseriaşi, ca breasla să poată ajuta meşteşugarul şi familia acestuia. Spiritul
comunitar era o parte integrantă a mentalităţii zălăuanului din epoca medievală şi

breaslă.

modernă.

8

ArhMIAZ, Fond Bresle, Filă din Registrul breslei olarilor din

Zalău,
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CRAFTSMEN FROM ZALAU AND THEIR PLACE IN THE LOCAL
PUBLIC ADMINISTRA TION STRUCTURES
(Summary)

One of the most frequently met names in the XIXth century documents
belonging to the tanners' guild is Lugosi Ferenc, master tanner among the foremost people of the guild. His accomplishing many functions in the hierarchy of
the guild and in the administration of the city makes it illustrative for the sociopolitical history of Zalau to write about the place and the role of bis family,
related to the Takâcs family from the same town.
The options as to the importance of the guilds in the urban life and their
involvment in all the activities connected to the social, political and cultural domains
leave no trace of doubt: the associations of the craftsmen were leading all enterprises,
they had street bodies, society bodies, etc. which took on all the aspects of the prosaical
everyday life, but also the festivities, cultural acts, or the fundamental moments
of one's life. The condition was to be part of one of the craftsmen communities,
in order to benefit from help from the guild. The community spirit was comprised by the mentality of the citizens from Zalau in the Middle Ages as well as
in the Modem times.
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SCOLILE CONFESIONALE ROMÂNESTI DIN
'
'
SĂLAJ -ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA
IOAN CIOC/AN
Perioada cuprinsă între revoluţia de la 1848 şi momentul încheierii pactului
dualist austro-ungar din anul 1867, reprezintă epoca unui puternic avânt al şcolilor
confesionale din monarhia habsburgică. 1 Aproape fiecare localitate românească din
Ţara Silvaniei îşi va deschide şcoală, angajându-şi învăţător plătit, iar elevii de vârstă
şcolară, în majoritatea lor covârşitoare vor urma cursurile, după un program conceput
de ierarhiile bisericii greco-catolice! Noile realităţi social-economice şi mentalspirituale din satele deziobăgite în primii ani după războiul civil, animate de noul
suflu al culturalizării vor scoate comunită~le româneşti din starea lor de amorţeală,
determinându-le să se îndrepte cu mai mare pregnanţă spre biserică şi şcoală, institu~le,
ce prin tradiţie le-au apărat drepturile, atât în epoca iluminismului, cat şi în cea a
varrnerz-ului, pană la izbucnirea revolu~ei de la 1848. 3
Zestrea şcolară era extrem de săraca atât sub aspectul dotării materiale, cât şi
sub cel al conţinutului instructiv şi al încadrării cu învăţători pregătiţi în şcoli
pedagogice. Într-o casă modestă, acoperită cu paie şi pardosită cu pământ muruit,
încălzită cu lemne aduse de elevi de acasă, cantorul sau un tânăr cu câteva clase
gimnaziale îi învaţă pe copii scrisul, cititul, socotitul şi cântările bisericeşti. 4 În anii
războiului civil şi puţinele localuri de şcoală existente au fost distruse sau dărăpănate,
iar numărul învăţătorilor a scăzut foarte mult, aşa cum este consemnată în protocoale
parohiale şi însemnările juzilor şi ale notarilor, chiar şi în satele unde existau şcoli
bine orânduite în anii treizeci-patruzeci ai secolului al XIX-lea. 5 Frământările,
T.V. Damşa, Biserica greco-catolică din România în perspectiva istorica, Timişoara, 1994, p. 210-212;
I. Gh. Rusu, Şcoala poporală cu despărţăminte, Zalău. 1971, p. 49.
2
K. Hitchins, Conştiinţa naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania (1868-1918), Cluj,
1992, p. 9-11; S. Retegan, Satul românesc din Transilvania ctitor de şcoală ( 1850-1867), Cluj-Napoca,
1994, p. 15-17.
3
Idem.
4
N. Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867, Bucureşti, 1971, p. 14-16; G.
Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, II, Sibiu, 1890, p. 636; I. Lupaş, Studii istorice, voi. V,
Sibiu, 1945, p. 251.
5
ldem.
1
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neajunsurile şi nepăsarea autorităţilor din Ţara Silvaniei din anii 1849-1850, au tăcut
ca problema şcolii să fie neglijată atât în localităţile mari, cât şi în cătunele sărăcăcioase
presărate pe văile şi dealurile celor două comitate. Sarcina revigorării şcolii va rămâne
din nou în seama bisericii şi a slujitorilor săi, în frunte cu neobositul vicar Alexandru
Şterca Şuluţiu. 6 Apelurile repetate ale lui Constantin Alutan, ajuns prepozit al capitlului
de la Blaj, nu s-au putut materializa, ca şi convocarea sinodului vicarial, pentru a lua
măsurile ce se impuneau în vederea reorganizării învăţământului. 7 Şuluţiu căuta să-i
mobilizeze pe protopopi şi preoţi spre a reactiva procesul de învăţământ şi a impune
limba română în raporturile cu autorităţile, pentru localităţile cu populaţie românească,
adresându-se prin protocoale clerului, notarilor şi juzilor, dar nici aceste demersuri nu
puteau demara viguros, întrucât lumea se temea de efectele tribunalelor de sânge şi
era apăsată de valul lipsurilor şi al privaţiunilor suferite în anii războiului civil. Vicarul
Alexandru Şterca Şuluţiu trimite la 27 august 1849 o circulară către poporeni, prin
care sprijină dreptul românilor la libertate politică şi folosirea limbii române în
administraţie şi justiţie. 8 El spera că printr-un front comun al clerului cu juzii, notarii
şi juraţii satelor se va realiza o luminare a poporului, ce se va ataşa limbii naţionale şi
şi va cere drepturile în toate împrejurările. În acelaşi timp se angajează ca împreună
cu toţi credincioşii să vegheze ca în orice împrejurare "drepturile naţiunii noastre să
nu se vatăme şi să nu rămână fără fruct. "9 La 7 octombrie 1849 cere o situaţie concretă
pe protopiate a modului de întrebuinţare a celor 5000 de florini împrumutaţi de la stat
pentru procurarea de manuale, cumpararea de locuri de şcoală şi edificarea casei
vicariale din Şimleu, această sumă trebuind să fie restituită în timp de zece ani. 10 În
noiembrie acelaşi an, el ordonă printr-o nouă circulară, ca în fiecare protopopiat să se
ţină sinoade în care să se dezbată amănunţit problemele şcolii: cum s-ar putea ridica
un nou local în fiecare sat, care ar fi sursele de venit, cum se va face încadrarea
dascălilor, de unde s-ar putea procura cărţi şi cum ar trebui acţionat pentru a-i determina
pe părinţii copiilor între 6 şi 12 ani să frecventeze şcoala. 11
Intenţia vicarului a fost aceea de a convoca sinodul în probleme şcolare la 10
mai 1848, dar vremurile tumultoase l-au tăcut să-l amâne mereu până la 10 ianuarie
1850. 12 Încă din circularul de convocare, prelatul de la Şimleu îşi manifestă dorinţa
fierbinte de a mobiliza toate forţele în vederea relansării învăţământului popular
Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 81848, f. 3-4; B. G. Diuca, Viaţa şi ideile lui Simion
1924, p. 14-19; I. Ardeleanu-Senior, Istoria învăţământului românesc din Sălaj,
Zalău, 1936, p. 19-22.
7
N. Edroiu, op. cit., p. 9-12; I. Ciocian, Vicariatul Silvaniei, Arad 2000, p. 330; D. Suciu, op. cit., p. 6.
8
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 1741849, f. 96.
9
D. Suciu, op. cit., p. 6-7.
10
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 871850,. f. 1; S. Reţegan, op. cit., p. 18.
11
ldem.
12
I. Ciocian, op. cit., p. 331; D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 1321848, f. 6 (Documente
din 7 aprilie 1848).
6

D. J. A. N.

Sălaj,

Bămuţiu, Bucureşti,
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românesc din Sălaj, în conformitate cu imperativele timpului post-revoluţionar. "A
sosit timpul, şi cu glas mare strigă veacul, că mai încolo nici părăsit neamul nostru nu
trebuie să dormiteze în leagănul neştiinţei şi să rămână înapoia a toată lumea în
civilizaţie şi în lumina intelectuală. N-avem oameni puternici, ca alte neamuri, cari să
ne poată ajuta, afară de Dumnezeu. "13 Pentru a da o şi mai mare pregnanţă hotărârilor
ce se vor lua s-a căutat ca participarea să fie una reprezentativă atât pentru forul
ecleziastic, cât şi pentru organele locale civile, alături de reprezentanpi elitelor laice. 14
Din partea clerului participă protopopii Demetriu Coroianu, al Craidorolţului, Grigore
Pop al Băseştilor, Ioan Lobonpu din Giurtelec, Iosif Vaida al Bredului, Grigore Gael,
parohul Bobotei; reprezentantul Protopopiatului Sărăuad, Petru Bran, protopopul
Periceiului şi Laurenpu Munteanu din partea Protopopiatului Nopgului.
Participă, de asemenea, "partea mirenească", fruntaşi politici, conducători de
institupi şi proprietari români din Sălaj, între care: Florian Marcuş, avocat din -Şimleu,
George Filep din Căuaş, nobilul Butyan şi Alexie Balint, comisar cercual din partea
forurilor administrative locale. 15
După cum se consemnează în protocolul încheiat cu ocazia sinodului, multiplicat
apoi, de protopopul Petru Bran din Maierişte, pentru a fi distribuit în toate cele 11
tracturi protopopiate ale Vicariatului Silvaniei, participanpi au hotărât în unanimitate,
ca fiecare sat să se preocupe pentru a-şi procura loc de şcoală, fie prin donarea de
către biserică, fie prin schimburi sau cumpărări. 16 Pentru suportul material al şcolii,
toate localităple romaneşti îşi vor constitui un fond bănesc din "cârciumăritul iobăgesc",
în cele trei luni de toamnă, din donapi personale, contribupa clerului, o taxă impusă
în mod special noilor căsătoriµ şi sumele ce se vor strânge din taxa secerişului, culesul
porumbului, culesul strugurilor şi mila din talgerul parohial adunată în sărbătorile
Paştilor. 17 Din aceste sume se vor cumpăra cărµ pentru elevii nevoiaşi, iar acolo unde
nu există învăţător se va apela la serviciul cantorului sau al preotului, după împrejurări,
care vor învăţa fetiţele şi băiepi, până la ocuparea postului de către un: dascăl. De
asemenea, s-a discutat şi problema duratei anului şcolar şi a frecvenţei, impunânduse gloabe pentru părinpi delăsători. 18
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 131850, f. 3; I. Ardeleanu Senior, Contribuţia la
istoricul dezyoltării învăţământului românesc din Sălaj la mijlocul veacului trecut, Zalău, 1971, p. 19.
14
Idem.
15
D. Stoica, I. P. Lazar, Schita monografică a Sălajului, Şimleu, 1908, op. cit„ p. 76-80; I. Ciocian,
Sălajul şi istoria naţională fn Şcoala noastră, Anul IV, Nr. 31994, Zalău, p. 88-90; L. Bran, Începutul
învăţământului românesc în Sălaj, în Ţara Silvaniei, an. I, voi. I, 1940, p. 19-27; T. Pavel, Reţeaua
învăţământului popular românesc din nord-vestul Transilvaniei între I 849-1860 şi strădanii pentru
dezvoltarea ei, în Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1972, p. 86-88; Gazeta Transilvaniei, ianuarie 1850, p.
42-46; V. Netea, op. cit„ p. 116.
16
Idem.
17
D. Suciu, op. cit„ p. 6; I. Ardeleanu-Senior, op. cit„ p. 61; D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit„ p. 78-99.
18
I. Ciocian, Lupta bisericii române unite din Sălaj pentru drepturi naţionale şi făurirea statului naţional
unitar român intre anii I 848-1918, în A. M. Porolissensis, XVI, Zalău, 1992, p. 418-420.
13
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Pe lângă faptul că hocărârile sinoadelor vor deveni "lege şi normă de organizare
timp de aproape un deceniu, acestea
vor rămâne ca puncte de reper pentru întreaga epocă ulterioară, fandamentând
redeşteptarea naţională şi culturală a românilor din Ţara Silvaniei. "19
În virtutea scutului autonomiei clericale, perpetuată din perioada iluminismului,
şi al poziţiei clerului, ca cel mai numeros şi instruit segment al intelectualităţii
româneşti, biserica îşi arogă pe mai departe prerogativul de a coordona şcolile
confesionale, ce vor cunoaşte un avânt deosebit, în deceniului absolutismului,
nemaicunoscut până la finele secolului al XIX-lea. Biserica îşi revendică patronajul
moral al obştii şi preia lupta cu statul austriac, în care vede un adversar, ce urmăreşte
să limiteze această forţă a societăţii româneşti, deţinătoarea firelor reţelei şcolare
confesionale, cu resurse materiale la nivelul comunităţilor şi disponibilităţi politice,
ce poartă amprenta luptei pentru drepturi naţionale. Protejată sistematic de ierarhiile
greco-catolice de la Blaj şi de la Gherla, preoţimea din Vicariatul Silvaniei va tutela
şcoala, ce nu se identifică cu clerul, nici prin poziţie socială, nici prin stare materială,
singurul element ce le conferă elemente de identitate fiind cel de natură spirituală.
Aflată sub plan organizatoric sub tutela clericală, suportul material al învăţământului
rural, până după 1868, cade ca o povară permanentă asupra comunităţilor săteşti,
alături de obligaţia întreţinerii bisericilor şi a organelor administrative, formate din
juzi, notari şi juraţi. 20
De pe o poziţie opusă forul gubernia! dirijat de curtea de la Viena a făcut
incomparabil mai mult pentru progresul procesului de învăţământ în rândul românilor,
decât s-a făcut până atunci de către administraţia nobiliară maghiară. Atât guvenatorul
Wohlegemat (1849-1851), cât şi succesorul său, Schwarzenberg (1849-1851), s-au
dovedit preocupaţi de problemele românilor, inclusiv de nivelul şi căile de instruire
ale acestora. 21 Noianul de rapoarte, plângeri şi cereri expediate de preoţi, învăţători şi
cantori către vicarul Demetriu Coroianu sunt o dovadă grăitoare că în Ţara Silvaniei
existau multiple preocupări pentru dezvoltarea învăţământului, cu toate aspectele
colaterale legate de strângerea banilor necesari şcolii, lipsa de solicitudine a unor
preoţi, opacitatea în unele cazuri a juzilor şi a notarilor, etc. Dacă în protopopiatele:
Crasna, Pericei, Sărăuad şi Băseşti, lucrurile au demarat mai uşor prin impunerea
protopopilor în faţa organelor locale, în protopopiatele Ipului, Şarnşudului şi mai ales
al Bredului, lucrurile s-au tervigersat şi abia după câţiva ani se vor înregistra rezultate
palpabile. 22
şifancţionare a învăţământului elementar din Sălaj,

L. Bran, op. cit., p. 19-21; I. Ciocian, op. cit., p. 89; D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit., p. 77; S. Retegan,
Satul românesc din Transilvania Ctitor de şcoala (1850-1867), Cluj, 1994, p. 14-19.
20
I. Ciocian, op. cit., p. 331; S. Retegan, op. cit., p. 15; A. Farcaş, Aspecte ale începuturilor învăţământului
sălăjan, Zalău, 1971, p. 16; L. Bran, op. cit., p. 22-27.
21
Idem.
22
ldem.
19
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Reglementarea generală a cadrului organizatoric al învăţământului în deceniul
absolutist se face prin dispoziţia gubernială din 19 aprilie 1850, aceasta statutând
dreptul organelor locale de a efectua controlul prin inspecţii la toate nivelurile de
învăţământ. Din acest moment sistemul de învăţământ devine o problemă comună a
statului şi a bisericii. 23 Necesităţile materiale ale unităţilor de învăţământ şi organizarea
externă a acestora vor cădea cu prioritate în seama juzilor, comisarilor cercuali şi a
Ministerului Cultelor şi Învăţământului de la Viena. Controlul bisericesc se efectua în
sate prin intermediul preotului-paroh, ca director local, a protopopului ca inspector
tractual şi a episcopului ca autoritate ecleziastică supremă. Toţi sunt chemaţi să
abordeze problemele şcolii pornind de la dispoziţiile cadrului legal, reglementat de
guberniu pe un fundament democratic cu trimitere în şcolile primare şi accesul
neîngrădit în orice fel de şcoli indiferent de naţionalitate şi confesiune. 24
Cum lucrurile nu se puteau schimba într-un timp prea scurt, constatăm că la
Vicariatul din Şimleu soseşte înştiinţarea de la Blaj legată de stare a învăţământului
confesional, specificând că în Sălaj, ca şi în întreaga dieceză a Blajului "situaţia şcolilor
este precară", iar preoţii români, se ocupă insuficient de predarea religiei la copii. 25 La
câteva zile după aceasta, vicarul le solicită preoţilor să facă toate demersurile pe lângă
notari, juzi şi poporeni să se ridice localuri de şcoală, sau acolo unde nu este posibil să
se închirieze spaţii pentru învăţământ. Stăruinţa sa merge chiar mai departe, cerând să
se recurgă la forţă împotriva acelora ce nu acordă atenţia cuvenită şcolii. 26 De fapt,
clerul apela mereu la aportul comunităţii săteşti, rară a pune în joc o parte din propriile
bunuri, de departe mai substanţiale şi mai bine consolidate juridic şi în ochii opiniei
publice, decât cele ale învăţământului în general. 27 De aceea, inclusiv în cadrul
sinoadelor protopopeşti şi vicariale se apela la solicitarea forţelor locale pentru a-i
constrânge pe săteni să disponibilizeze sume pentru susţinerea şcolii. Tendinţa preoţimii
în multe localităţi este aceea de a folosi aportul sătenilor la rotunjirea zestrei parohiale
şi mai puţin a celei şcolare. Aceasta s-a datorat şi stării de incertitudine generată de
absenţa episcopului de la Blaj din viaţa eparhiei până spre sfârşitul anului 1850, care
a dat mâna protopopilor şi preoţilor de a se manifesta în multe privinţe la latitudinea
bunului plac, neglijând interesele şcolii şi ale parohiei pentru a intra în posesia unor
bunuri sau sume de bani, cu scop de căpătuială. 28

D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 871850, f. 9; D. A. N. Cluj, Alexandru Sterca
Cota 1531850, f. 6; S. Retegan, op. cit., p. 18-19; I. Ciocian, op. cit., p. 89.
24
S. Retegan, op. cit., p. 34.
25
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 501850, f. 1.
26 Idem, Cota 704/1862, f. 11.
27
Idem, Cota 709/1863, f. 11, Document din 20 martie 1863, semnat de episcopul Ioan Alexi şi Macedon
Pop, inspectorul şcolar general din Dieceza Gherla, sub a cărui jurisdicţie se găseau şcolile din Vicariatul
23

Şuluţiu,

28

Silvaniei.
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 01/1850, f. 15.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

340

IOAN CIOCIAN

Existau şi protopopiate unde lucrurile trebuiau luate de la început din cauza
nobililor şi a neimplicării autorităţilor locale, la care preoţii nu găseau nici
înţelegerea şi nici sprijinul necesar. În protopopiatul Bredului, format din 13 sate, în
anul 1849 protopopul Iosif Vaida avea o situaţie de acest gen. Abia în Firminiş şi în
Popeni se dobândise loc de şcoală, în celelalte 11 localităţi ale tractului: Brebi, Ciglean,
Crişeni, Aghireş, Hereclean, Creaca, Mirşid, Prodăneşti şi Ortelec, pe lângă faptul că
terenurile arabile şi pădurile comunale le-au fost răpite, sătenii nu dispun de nici o
bază materială pentru a-şi înjgheba şcoli. Plângerile adresate comisarilor cercuali şi
juzilor locali se lovesc de zidul incertitudinii şi al tatonărilor, specifice primilor ani de
adversităţii

după revoluţie. 29
După 1856, lucrurile se schimbă în multe privinţe, pentru că prin sumele
împrumutate de la stat în anul 1854 şi trecerea la împroprietărirea ţăranilor s-au rezervat
30
locuri de şcoli în intravilane şi suprafeţe de teren pentru întreţinerea învăţătorilor.
Organele locale au dat dovadă de înţelegere şi în privinţa părţilor de pădure ce
reveneau şcolilor în multe localităţi. O problemă aparte a fost cea generată de lipsa
învăţătorilor, a manualelor şi slaba frecvenţă a elevilor. Tinerii ce doreau să devină
învăţători erau îndrumaţi de vicariat spre Oradea, Arad şi Năsăud, unde de treburile
preparandiei se ocupa renumitul pedagog Vasile Petri. Circularele trimise de Demetriu
Coroianu în această perioadă surprind apelurile repetate ale protopopilor către preoţi
si învătători pentru a-i cointeresa pe părinti de faptul că "scoala este temelia oricărui
'
'
'
'
31
progres, în lipsa pregătirii şcolare românii rămânând slugi la celelalte neamuri. „.
Abia în 1855, la insisţentele lui Alexandru Şterca Şuluţiu, ministrul Leo Thun
va numi un consilier pentru şcolile greco-catolice din Ardeal. 32 Protopopii Ioan
Lobonţiu, Iosif Vaida, Ioan Pop, etc., impulsionaţi de către Demetriu Coroianu
cutreiera satele, organizează sinoade protopopeşti pe teme şcolare şi, la nevoie iau
măsuri de sancţionare faţă de clericii şi învăţătorii cuprinşi de apatia inactivităţii.
Cunoscând realităţile dure din satele abia deziobăgite, aceştia surprind viaţa grea a
credincioşilor ce cu greu îşi procura cele necesare vieţii, din care îşi dau părticica lor
de obol pentru interesele şcolii săteşti. 33 În acele împrejurări complexe, când pe lângă
sărăcie trebuiau învinse şi mentalităţile oamenilor, s-a deschis în anul 1856 şcoala
din Dornnin, la insistenţele protopopului Noţigului, Iosif Paşca şi a nobilului român
Ioan Pop, ce împreună cu preotul Ioan Opriş au convocat obştea satului pentru a-i
arăta binefacerile învăţământului şi a o determina să găsească resurse în vederea

S. Retegan, op. cit., p. 18; B. C. U. Cluj, Colecţii speciale, Xerox, Pachet 280/1, 1850; D. J. A. N. Cluj,
Fond Dumitru Braharu, Doc. 1/1850, f. 1-11.
30
Idem.
"D. J. A. N. Sălaj, Fond Parohia greco-catolica Chieşd, Pachet l, Cota 11(1856- 1875), f. 12-25; D. J.
A. N. Cluj, Fond Episcopia greco-catolica Gherla, Cota 1406/1852, f. 11; Cota 2147/1853, f. 23.
32
S. Retegan, op. cit„ p. 14-19; I. Botezan, în Apulum, XVI, 1978, p. 361-365.
33
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cola 201/1851, f. 50; Cota 236/1851, f. 60-61.
29
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retribuirii învăţătorului. 34 Şcoala a funcţionat din lipsă de spaţiu într-o casă părăsită a
lui Simion Coposu, după care s-a mutat într-o cameră lângă casa parohială. Cum între
preot şi învăţător s-au iscat neînţelegeri, Ioan Pop aşează şcoala într-o încăpere la
parterul casei sale, până ce s-a înălţat prima şcoală de bârne în 1860. 35
Dacă în privinţa şcolilor primare, aproape toate satele vor înjgheba o unitate de
învăţământ, în privinţa învăţământului gimnazial lucrurile cunosc o cu totul altă turnură.
Dincolo de teribilismul preotului Ilie Hodiş, cunoscător a patru limbi şi posesorul
unei bune pregătiri intelectuale, ce s-a încumetat să deschidă o şcoală de rang gimnazial
la Tihău, 36 lângă Jibou, predând de unul singur toate obiectele din programă, între anii
1848-1854, din lipsă de fonduri nu va funcţiona nici gimnaziul maghiar din Şimleu,
unde se înscriau majoritatea copiilor români, dornici de a urma o şcoală mai înaltă. 37
Abia în anul 1854, cu largul concurs al lui Alexandru Sterca Şuluţiu se reiau cursurile
acestei şcoli de tradiţie în Sălajul primei jumătăţi a secolului trecut, unde din timpul
episcopului Ioan Bob limba română şi religia se predau de către un profesor român. 38
Entuziasmul românilor din zona Şimleului se stinge treptat după 1850, deşi
încă de la 15 noiembrie 1849, Şuluţiu îi anunţase că gimnaziul din localitate îşi va
începe cursurile cât mai curând. 39 Optimismul vicarului mergea chiar mai departe,
spunând că "din opt profesori, patru să.fie români de ai noştri." După aproape doi ani
de aşteptare, mâhnit şi neîncrezător în buna intenţie a administraţiei de la Şimleu, pe
care o susţinuse de la nivelul scaunului vicarial în privinţa disponibilizării de fonduri, 40
pentru deschiderea gimnaziului minorit, la 25 octombrie 1850, Şuluţiu îl înştiinţează
cu mare durere pe Dragoş Cibini, că se va desfiinţa gimnaziul Şimleuan, deşi acesta
"era de mare trebuinţă pentru cei zece mii de copii ai românilor din Silvania". 41
Strădaniile lui Demetriu Coroianu şi a clerului greco-catolic în vederea
redeschiderii gimnaziului din Şimleu, între anii 1853-1854 sunt remarcabile, astfel că
din colecte se adună la vicariat suma de 3688 de fiorini, la care în 1855 se vor adăuga
1000 de florini trimişi de noua episcopie de la Gherla la cererea expresă a lui Ioan

I. Ciocian, Dezvoltarea învăţământului fn comuna Someş Odorhei până în anull918, în A. M.
Porolissensis, XIII 1988, p. 770; D. I. A. N. Sălaj, Fond Revizoratul şcolar al judeţului Sălaj,
Monografia şcolii din Domnin, manuscris, de Gh. Oprea, p. 1-9.
35
idem.
36
N. Albu, op. cit., p. 191.
37
C. Suciu, Core~pondenţa lui Ioan Maniu cu Simion Bămuţiu, Blaj, 1929, p. 402; T. Pavel, op. cit., p.
86-88; V. Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertate naţională ( 1848-1881 ), Bucureşti,
1874, p. 132.
38
V. Vetişanu Mocanu, Cartea Şimleului p. 76-78; V. Bojor, Canonicii Diecezei Greco-Catolice de
Gherla, p. 120; D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit., p. 179.
39
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 148/1849, f. 1-3.
40
Idem.
41
Idem, Cota 157/1850, f. 1-6.
14
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Alexe, născut în satul Mălădia de lângă Şimleu. 42 Un rol deosebit în deschiderea noii
instituţii de învăţământ l-au avut cei 12000 de florini puşi la dispoziţie de Mitropolia
de Alba Iulia şi Făgăraş cu largul concurs al mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu.
Acesta spera că de administrarea gimnaziului se va ocupa Ioan Alexe prin consistoriul
de la Gherla încredinţat zelosului Macedon Pop, omul care a revoluţionat învăţământul
năsăudean. Preocupat de a deschide şcoli în centrul diecezei gherlane, episcopul a
încredinţat pe mai departe conducerea gimnaziului de la Şimleu ordinului călugaresc
al minoriţilor cu sediul la Arad. 43 Pentru români, câştigul constă în faptul că aici s-a
menţinut catedra de limba română şi s-a predat religia în limba română prin aportul
profesorilor: Ştefan Pop, Andrei Liviu Pop, viitorul canonic de Lugoj, Ioan Galu şi a
vicarului Demetriu Coroianu, până la închiderea sa în anul 1866, în momentele grele
pentru românii ardeleni, când aristrocraţia maghiară era preocupată de statuarea actului
dualist, neglijând învăţământul, şi mai ales acele şcoli unde grosul elevilor îl formau
românii. Principalii directori de gimnazii între anii 1854 şi 1866 au fost Marcovits
Racus, Kollar Ludovic şi Paluch Eugen. Din acel moment, tinerii români se vor îndrepta
cu predilecţie spre şcolile din Gherla, Oradea, Cluj, Satu Mare şi Beiuş. 44
Ioan Alexi, prin circulare şcolare încearcă să facă ordine în administrarea şcolilor
confesionale, cerând în permanenţă situaţii cu starea localului de şcoală, încadrarea
cu învăţători, existenţa manualelor şi frecvenţa elevilor. 45 Din anii 1858-1862 se
păstrează modele tip de inspecţii şcolare efectuate atât de inspectori angajaţi de
episcopie, cât şi de protopopii şi preoţii locali, precum şi măsurile ce se luau împotriva
celor ce nu frecventează şcoala, îngroşând rândurile analfabeţilor, inclusiv achitarea
sumei de 1Oflorini pentru tinerii căsătoriţi, care nu sunt în măsură să-şi semneze actul
de căsătorie. 46 Creşte simţitor numărul învăţătorilor cu pregătire pedagogică şi se
ameliorează starea lor materială printr-un aport mai substanţial al comunităţilor săteşti.
Întocmai ca şi preoţii, învăţătorii vor apela mereu la şcoli cu mulţi elevi, în localităţi
cu apreciabile surse de venit şi tradiţie în respectarea şcolii şi a slujitorilor ei. Se
remarcă acum învăţători cu reale calităţi în plan pedagogic şi gospodăresc, cum au
fost: Ioan Hendea, Gheorghe Şimonca, Anton Matei, Filip Marica şi alţii. 47 Aceştia
V. Vetişanu-Mocanu, op. cit., p. 77; I. Ciocian, Viaţa economică şi socială a preoţimii greco-catolice
din Vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în A. M. Porolissensis, XVlll,
Zalău, 1994, p. 326-329; D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit., p. 138-143.
43
V. Bojor, op. cit., p. 121; I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 60-64; D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul
Silvaniei, Cota 2/1892, f. 13; Gazeta de Duminică, Şimleu, Nr. 32, 1908, f. 3-4.
44
V. Vetişanu-Mocanu, op. cit., p. 77.
45
D. J. A. N. Sălaj, Fond Parohia greco-catolică Chieşd, Pachet 1, Documente, Cota 11 (1856-1875), f.
12-30; Cota 121/1863, f. 35-37; Inspectorul şcolar Macedon Pop, stabileşte un regulament obligatoriu
pentru toţi docenţii (învăţătorii) din şcolile confesionale greco-catolice aflate sub îndrumarea sa.
46
S. Retegan, op. cit., p. 24.
47
S. Oros, Memorial jubiliar, 1870-1910, Şimleu, 1912, p. 142-145; I. Ardeleanu- Senior, op. cit., p.
160-163; Sematismul Diecezei Greco-Catolice Gherla, 1877, p. 148; D. J. A. N. Sălaj, Fond Monografii
şcolare, Monografia şcolii din Someş Odorhei întocmită de A. Matei, 1929, p. 1-7.
42
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întreţin loturi şcolare, plantează pomi, culturalizează masele prin conferinţe şi

se implică
de slujitorii altarului în viata spirituală şi politică a Sălajului. Multe şcoli însă
vor lâncezi, datorită delăsării celor două forţe chemate să le susţină: pe de o parte
preoţimea absorbită în multe sate de preocupări mercantiliste şi organele administraţiei
locale, ce cu greu mai găseşte resursele necesare pentru înzestrarea şcolilor şi plata
învăiătorilor. Pentru a scoate şcoala confesională din impas, guvernatorul Folliot de
Crenneville se apropie de pătura cultă românească, de formaţie laică, încercând să
scoată şcoala de sub patronajul bisericii, sau cel puţin să limiteze amestecul popilor în
toate treburile învăţământului primar. 48 Măsurile energice luate în anul 1864 de către
Gubemiu, în urma rapoartelor întocmite de consilierii civili, va atrage după sine o
reacţie din partea forurilor mitropolitane şi diecezane, care doresc cu orice preţ
menţinerea autonomiei clericale în învăţământul confesional, deşi tacit recunosc starea
de lucruri, care pe ansamblu era un recul fată de elanul şcolar dinainte de 1860.
Intervenţia promtă a forurilor gubemiale în anul 1866, prin care se cere colaborarea
reală între preoţimea locala, primari şi învăţători, pentru depăşirea impactului
educaţional se concretizează într-o altă manieră de abordare a problemelor
învăţământului, atât de către episcopie, cât şi de către vicariat. Demetriu Coroianu va
face ordine în pri vin ta localului de şcoa 1ă, a terenurilor aparţinând şcolii şi a încadrării
acestora, luând măsuri severe în special împotriva "preoţimii bătrâne", ce trata şcoala
ca o problemă secundară a bisericii.49 Documentele colective de angajament între
soborurile parohiale şi senatele şcolare pentru o conlucrare rodnică în vederea apărării
şcolilor confesionale între anii 1866 - 1848 sunt o dovadă grăitoare a schimbării
atitudinii faţă de problema învăiământului sătesc atât din partea elitelor, cât şi a masei
credincioşilor. 50 În privinţa consolidării suportului material al şcolii se donează sumele
împrumutului de stat din anul 1854, taxele de cârciumărit, uiumul morilor, venitul
târgurilor, sume ale comunităţilor bisericeşti ori parcele de pământ şi bani din partea
unor persoane interesate să consolideze învăţământul românesc din Ţara Silvaniei. 51
Întocmai ca şi în anii cincizeci ai veacului trecut, sătenii se angajează să păstreze
şcoala confesională cu învăţător plătit sau să acorde pe diferite căi sprijinul material
şi financiar pentru învăiământ. Şi în satele cele mai slab înzestrate sub aspectul şcolii,
cum sunt aşezările din Protopopiatul Bredului sau al Valcăului se edifică şcoli şi se
angajează învăţători, iar numărul elevilor şcolarizaţi cunoaşte o creştere apreciabilă
de la un an la altul. 52 Încă în 1863, la dispoziţia expresă a lui Ioan Alexi şi a lui
alături

V. Tulbure, op. cit., p. 334-356; D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 2820/
1869, f. 1-6; S. Retegan, op. cit„ p. 32-33.
49
G. Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei, voi. III, Sibiu, 1891, p. 181-183.
'" D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Gherla, Cota 170/1866, f. 1-2.
51
D. J. A. N. Salaj, Fond Parohiile greco-catolice din Sălaj, Parohia Sâg, Cota 26(1834-1888), Pachet 3,
f. 30.
52
D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 259111858, f. 1-4; Cota 2820/1869, f.
2-9; S. Retegan, op. cit„ p. 32.
48
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Macedon Pop preotul este obligat, subliniază judele Alexandru Pop de Băseşti, să-i
ca în fiecare joi sau duminică să se prezinte la primar cu lista
elevilor ce nu au frecventat cursurile în ultimele trei zile, în urma căreia părinţii vor
fi pedepsiţi cu o amendă între 1-3 florini sau cu 8-12 ore de arest pentru cei ce nu pol
plăti. Dacă nici după aceste măsuri părinţii nu-şi vor schimba atitudinea, vor fi trimişi
în faţa scaunului judelui cercual de la Cehu Silvaniei. 53 Pentru apărarea învăţătorilor
împotriva locuitorilor satelor, printr-un circular emis de Episcopia de la Gherla se
prevede că nimeni să nu-i aducă vorbe de hulă acestuia, nici măcar protopopul şi
preotul ce efectuează inspecţia şcolară. Ca o măsură de încurajare a dascălilor,
prepozitul Macedon Pop stabileşte ca planul pentru noua şcoală să cuprindă şi locuinţă
pentru acesta, iar la strângerea simbriei învăţătorului, i se interzice slujitorului şcolii
"să meargă din casă în casă pentru a-şi încasa de la părinţi banii sau drepturile în
natură, deoarece această obligaţie cade în sarcina: preotului, curatorului şi a judelui
cercual. "55 Demetriu Coroianu, întocmai ca şi predecesorul său în scaunul vicarial îi
va apăra pe învăţători de umilinţa şi aroganţa primarilor şi a notarilor, precum şi de
abuzurile preoţimii, care în unele cazuri îi discreditau în faţa sătenilor şi chiar a
elevilor. 56
În anul 1867, în cele unsprezece districte protopopeşti administrate de Vicariatul
Silvaniei existau 118 localuri de şcoală proprii din care 112 din lemn şi 6 de zid;
funcţionau 149 de învăţători, 76 îndeplinind şi funcţia de cantori de strană, iar 73 erau
numai învăţători. 57 Cursurile erau frecventate de 8123 de elevi, dintre care unii se
prezentau la ore în alte localilăti, cum a fost cazul la Boian, unde elevii navetează la
Cizer, sau la Aleuş, unde copiii de şcoală se deplasează la cursuri în Drighiu. Pentru
că în Nuşfalău şi Bozieş numărul elevilor români era redus, aceste două localităţi şi
au amenajat o şcoala comună pe care o frecventau elevii de religie greco-catolică. 58
Situaţia acestei şcoli va fi ameninţată imediat după plecarea lui Şuluţiu la Blaj, după
cum rezulta dintr-o adresă a noului episcop din 18 martie 1852 prin care-i porunceşte
vicarului Demetriu Carnianu să apere şcoala din Nuşfalău, în localul căreia romanocalolicii doresc să-şi facă o capelă pentru maghiari. 59
Numărul elevilor va creşte mereu, aşa că în 1877 atinge cifra de 8256 pe întregul vicarial, ajungând la finele veacului al XIX-iea la numărul de 13649, dar cu toate
pretindă învăţătorului

54

53

V. Pop, Idei ale obligativităţii învăţământului şi eticii profesionale a învăţământului în deceniul al
Vll-lea al sec. al XIX-lea oglindite în două din documentele vremii, în A~pecte ale dezvoltării
învăţământului din Sălaj, Zalău, 1971, p. 27-29.
54
Idem.
"L. Ghergariu, G. Trifu, în Aspecte ale dezvoltării învăţământului din Sălaj, Zalău, 1971, p. 34-36.
56
D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 2147/1872, f. 1-17.
57
Sematismul Diecezei Greco-Catolice Gherla, 1867, p. 47-56; I. Ciocian, Lupta bisericii române unite
din Sălaj pentru drepturi naţionale şi făurirea statului naţional unitar român între anii 1848-1918, în
A. M. Porolissensis, XVI, Zalău, 1992, p. 418-420.
58
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 15511850, f. 33.
59
Idem, Cota 305/1852, f. 2.
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acestea procentajul analfabeţi.lor se menţine destul de ridicat în întregul Sălaj istoric. 60
Dacă salariul dascălilor era de la caz la caz între 60 şi 260 de florini, comparativ
cu cel al preoţi.lor, ce atingea, în anii şaptezeci ai secolului trecut, în medie 500 de
florini. 61 De aceea, majoritatea învăţătorilor vor fi obligaţi să-şi încropească o
gospodărie pentru a intra în posesia unor surse de venit rezultate din vinderea produselor
agricole.
Demnă de laudă rămâne iniţiativa preoţilor şi a învăţătorilor din Tractul
No{.igului, care întruniţi. la 10 mai 1866, în sinod protopopial în Cheud alături de
preoţi.mea locului, iau hotărârea de a înfiinţa o şcoală nonnală susţinută financiar de
comunităţi.le româneşti din zonă, cu largul concurs al clericilor, ce vor acorda timp de
10 ani, 10 şi respectiv 5 procente din salar în acest scop. 62 Urma ca fiecare localitate
să susţină această şcoală cu cereale precum şi cu bani, dată fiind lipsa învăţătorilor
calificaţi. nu numai în cele 23 de aşezări ale Protopopiatului Noţigului, ci în întreg
Vicariatul Silvaniei, se arată în protocolul înaintat lui Alimpiu Barbuloviciu, pentru a
fi prezentat la forurile diecezane de la Gherla. 63 Instaurarea dualismului austro-ungar a
spulberat iluziile deschiderii unui gimnaziu românesc în Sălaj. Cum în 1866 şi-a închis
porţile şi gimnaziul minorit din Şimleu, singura şcoală de grad mediu în toată Ţara
Silvaniei rămâne Colegiul Reformat din Zalău, unde erau înscrişi copiii aristocraţi.ei
maghiare şi evreieşti din zonă. 64 După 1867, direcţiile de dezvoltare ale învăţământului,
cu repercursiuni şi pentru deceniile următoare, vor fi jalonate juridic prin legea XXXVIII
a ministrului Eotvos din anul 1868. Aceasta prevedea cuprinderea elevilor de 6-12 ani
în şcoli, obligativitatea frecventării cursurilor de către toţi elevii, pregătirea de specialitate
a învăţătorilor, stabilea durata anului şcolar, manualele valabile, precum şi dimensiunile
şi confortul localurilor de şcoală. Cum în Ungaria 80% din şcoli erau confesionale,
această lege venea în sprijinul etatizării învăţământului, punând oprelişti unităţi.lor de
învăţământ patronate de biserică. 65 În atenţi.a legii EOtvos stăteau şcolile cu limba de
predare maghiară indiferent că erau de stat sau comunale, cărora le facilitează înlesniri,
spre deosebire de cele româneşti pe care căuta să le prindă în capcana reţelei şcolilor de
stat. Dacă o şcoală confesională în curs de şase ani, de la promulgarea legii nu îndeplinea
cerinţele stipulate în paragrafele sale, în privinţa înălţimii şi luminozităţii localului, a
numărului de elevi şi a obiectelor prevăzute de programă, după trei avertismente,
Ministerul Cultelor şi al Învăţământului o putea declara şcoală comunală. 66 Alarmate,
60

P. Boca, op. cit., p. 37-39.
S. Peterfy,A magyarelemi iskolai napoktatas, voi. II, Budapesta, 1896, 109.
62
D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 757/1867, f. 1-7; S. Retegan, op. cit.,
p. 191-193.
63
Idem.
64
V. Vetişanu-Mocanu, op. cit., p. 76-79.
65 S. Peterfy, op. cit., p. 109.
66
S. Retegan, Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1867-1875),
Cluj-Napoca, 1994, p. 15-19.
61
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şcolile confesionale vor lua măsuri de contracarare a legii prin intermediul forurilor
ecleziastice, cerând resurse pentru modernizarea şcolilor româneşti elementare.
Vigilenţa clerului va creşte, dar paravanul autonomiei confesionale se va dovedi destul
de şubred în faţa eşafodajului impus de stat pentru a controla şi direcţiona procesul de
învă\limânt în scopul atingerii propriilor scopuri. Prin intermediul legislaţiei ce viza
naţionalităţile, guvernanţii de la Budapesta vor căuta să impună în şcoli obligativitatea
limbii maghiare şi să diminueze treptat rolul clerului în organizarea învăţământului. 67
Protopopii tractuali, la îndemnul forurilor diecezane de la Gherla încep şi în
Vicariatul Silvaniei o adevărată campanie de căutare a mijloacelor materiale de
susţinere a şcolii pentru a-i asigura nu numai o clădire în conformitate cu legea din
1868, ci şi pentru a procura manualele necesare şi a angaja un învăţător calificat,
capabil să presteze un învă\limânt la nivelul noilor standarde, mai ales după ce în
februarie 1868, circularele anunţă intrarea în acţiune a inspectorilor şcolari de stat. 68
Spre cancelaria diecezană pornesc angajamentele comunităţilor săteşti, prin care se
obligă să-şi menţină şcoala cu caracterul său confesional, prin eforturi conjugate
indiferent de starea materială a localităţii şi sursele de venit ale sătenilor. Din noianul
de declaraţii - angajament ne oprim asupra celei din mica aşezare Bulgari, din 18
decembrie 1868, prin care se obligă să menţină caracterul confesional al şcolii:
"subscrişii locuitori români greco catolici din Bulgari, coadunându-ne la casa parohială
şi serios sfătuindu-ne, am aflat de bine că şcoala noastră şi de aici înainte să rămână
şcoală confesională şi prin asta, în înţelesul legii art. 38 din anull 868, ne şi declarăm
că dorim a o susţine şi înzestra cu a noastră potere ca şcoală confesională. "69 De la
Gherla se dau dispoziţii generale privind durata anului şcolar, a comportamentului
moral al dascălului, interzicându-li-se să ocupe funcţii în administraţie. Într-o conferinţă
generală organizată la Gherla cu protopopii tractuali pe tema învă\limântului rural se
decide: "care învăţători să fie menţinuţi, înlocuiţi ori mustraţi pentru a curma odată cu
disensiunile dintre preoţi şi învăţători, orice urmă de indisciplină şi nesupunere din
partea învăţătorului. '"0 În acea atmosferă alarmantă de după 1869, de câte ori se zvonea
că o şcoală confesională va fi transformată în şcoală comunală, la ordinul vicarului,
protopopii se deplasau la faţa locului, adunau obştea satului şi încheiau angajamente
şi declaraţii, care luau calea episcopiei pentru a fi aduse la cunoştinţa Ministrului
Cultelor şi Învă\limântului. 71 Prin circulare şi vizitaţiuni, conducerea colectivă a
Episcopiei de la Gherla, până la numirea lui Mihail Pavel în 1872, va menţine clerul

67

D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 1168/1873, f. 1-11; Cota 1952/1871, f.
9-14.
68
S. Retegan, op. cit., p. 19-23.
69
D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 3279/1869, f. 13.
70
S. Retegan, op. cit., p. 22-24.
71
D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Cota 382/1869, f. 1-6; Idem, Cota 2248/
1869, f. 21-26.
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într-o adevărată alertă vizând salvgardarea bisericii greco-catolice. Un mare număr
de învăţători participă în 1870 la cursuri de perfecţionare. 72 Pe plan local, sub patronajul
vicariatului, clerul ia atitudine şi-i pune în gardă pe săteni în legătură cu intenţiile
guvenului vis-a-vis de şcolile confesionale. După înfiinţarea în 1870 a Reuniunii
Învăţătorilor Români Sălăjeni, sub patronajul vicarului Demetriu Coroianu, 73 putem
vorbi de un cadru organizatoric de perfecţionare, informare şi implicare a învăţătorilor
din Ţara Silvaniei în acţiuni tot mai ample de apărare a şcolilor confesionale, ameninţate
în permanenţă prin legile ce s-au succedat până în anul 1900. 74 Alături de celelalte
protopopiate sălăjene, cel al Ipului, format din 22 de sate, se angajează în iarna anului
1871 prin acte solemne să-şi apere şcolile pe toate căile: şase sate se obligă să le
modernizeze pe cele existente, şapte comunităţi se hotărăsc să-şi ridice edificii noi,
iar paisprezece pun bazele unor fundaţii şcolare. 75 Se cedează în fondul şcolii
împrumutul de stat din 1854, în trei sate, precum şi venitul realizat din vinderea
băuturilor în lunile de toamnă. La Bădăcin, conducerea localităţii este hotărâtă să-şi
ridice şcoală confesională la cerinţele stipulate de lege, pentru a o putea menţine în
viitor, în timp ce românii din Ip protestează, pentru ca o parte din veniturile localităţii
sunt luate de şcoala comunală maghiară. 76
În seria de demersuri intreprinse pentru apărarea şcolii se numără şi conferinţa
specială din Eparhia Gherlei din anul 1873, unde se stabilesc noi măsuri de creştere a
veniturilor şcolilor confesionale, ridicarea disciplinei şi a conţinutului actului
educaţional, astfel încât inspectorii şcolari să nu propună şcolile confesionale pentru
transformarea lor în şcoli comunale. 77
Vicariatul se va lovi în permanenţă de noi greutăţi, mai ales după 1875, odată
cu guvernarea lui Tisza Kalman, când se va practica o ofensivă sistematică prin măsuri
organizatorice, în favorul învăţământului de stat şi al asimilării minorităţilor din
monarhia austro-ungară. 78 Cu greu se pot asigura pensii pentru învăţători şi ajutoare
pentru văduvele şi orfanii proveniţi din familiile de dascăli, iar manualele şcolare vor
fi mereu sub controlul cenzurii, interzicându-se vechile manuale de istorie ale lui
Zaharia Boiu, loan Micu Moldovanu şi August Treboniu Laurean. Noul vicar, Alimpiu
Barbuloviciu, cu tot dinamismul de care va da dovadă, va avea în permanenţă de
rezolvat, nu fără incidente, problema şcolilor confesionale, aflate într-o rivalitate
perpetuă cu statul şi cu şcolile maghiare, mult mai bine înzestrate material şi protejate
72

Idem, Cota 1952/1875, f. 1-8.
Idem, Cota 174/1871; Cota 853/1871; 3259/1872; S. Retegan, op. cit„ p. 30-32.
74
Alimpiu Barbuloviciu se va strădui din răsputeri să păstreze caracterul confesional al şcolilor grecocatolice din Sălaj; D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 6094/1878, f. 1, Cota 31/1896,
f. 1-4.
75
S. Retegan, op. cit„ p. 124-128.
76
D. J. A. N. Cluj, Fond Episcopia greco-catolică Gherla, Cota 623/1871, f. 27.
77
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 460/1884, f. 1-4.
78
D. Suciu, Monarhia şi făurirea României Mari, Bucureşti, 1997, p. 130-137.
73
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de guvernanţii de la Budapesta prin legi favorabile. 79 Dorinţa de a avea un învăţător în
fiecare localitate se va concretiza prin aportul sătenilor, ce se solidarizează şi depun
eforturi deosebite pentru a ridica şcoli de zid, locuinţe pentru învăţători şi asigurarea
salariului dascălului, chiar şi în cele mai modeste aşezări, sau cu puţini locuitori români.
Iată cum în 1872, românii din Vârşolţ îi ridică salariul lui Ioan Hendea de la 75 de
florini, la 114 florini şi 30 de creiţari, ca în 1875 să-l mărească la 120 de florini. 80
Protopopii şi parohii sunt chemaţi, după opinia lui Barbuloviciu nu pentru a-i critica
şi a-i pâri la vlădicie pe învăţători, ci pentru a-i îmbărbăta şi a le da tot ajutorul întrucât
se lovesc de multe greutăţi, atât în privinţa manualelor, cât şi a frecvenţei elevilor, la
care se adaugă şicanele şi nedreptăţile la care-i supun guvernanţii maghiari, principalii
opozanţi ai şcolilor confesionale. 81
Menţinerea unui învăţător român în Şimleu a fost o problemă dificilă pentru
vicarul Alimpiu Barbuloviciu, datorită faptului că salariul dascălului nu putea fi obţinut
decât cu mari eforturi, inclusiv prin apeluri repetate la episcopie şi protopopii tractuali.
După un astfel de demers în anul 1874, episcopul Mihail Pavel cere ca în faţa
conducerii oraşului Şimleu să se facă declaraţie scrisă prin care învăţătorului să i se
ofere un salariu de 250 de florini. 82 Cum banii se plăteau, abia spre sfârşitul anului
fără a beneficia de produse agricole ca şi învăţătorii de pe la sate, în anul 1877 dascălul
Vasile Oltean se hotărăşte să plece la Hunedoara, unde sursele de venit erau mai
sigure. Răspunsul inspectorului şcolar Ştefan Bilţiu către vicariat este acela de a se
apela la ajutorul preoţimii din tracturi pentru a se putea angaja un nou învăţător la
Şimleu.

Din protocoalele încheiate cu ocazia inspecţiilor şcolare se observă după 1875
o nouă optică de abordare a problemelor şcolii. Constante Bârsan consemnează, cu
ocazia inspecţiei făcute la şcoala din Năpradea în anul 1876, că peste tot este ordine,
elevii vin la şcoală, iar în privinţa cataloagelor şi a matricolelor se respectă cerinţele
episcopiei. Sumele care se încasează în fondul şcolii "sunt aşezate după o statistică"
riguros întocmită, atât cele ce provin din fonduri băneşti, cât şi cele realizate din
comercializarea bucatelor, sau alte surse de venit. 84
La sesizarea inspectorului şcolar Ştefan Bilţiu că la şcolile din tracturile Valcău
şi Crasna "sunt puţine grădini de pomi pentru şcoală", vicarul Barbuloviciu se
deplasează din sat în sat analizând locul şi modul cum se vor planta pomii, astfel ca pe
viitor să se înlăture acest neajuns. Prezenţa aproape zilnica în şcoli a preoţilor şi a
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 2711878, f. 4-7.
I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 157.
81
K. Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate, Andrei Şaguna şi românii din Tramilvania 1846-1873, Bucureşti,
1995, p. 23-25.
82
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, cota 3810/1876, f. 3 (Document din 29 septembrie 1986),
Cota 3165/1874, f. 1 (Document din 11 august 1874).
n Idem, Cota 6094/1878, f. 1; Cota 8783/1877, f. 9-19.
84
D. J. A. N. Sălaj, Fond Parohiile greco-catolice din Sălaj, Parohia Năpradea, Cota 37/1876, f. 1-11.
79
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protopopilor, ca şi măsurile de contracarare a factorilor perturbatori astfel încât
procesului de învăţământ vor fi mereu în atenţia clericilor sălăjeni. 85
Examinările trimestriale şi anuale se doreau o oglindă a nivelului de pregătire
al elevilor prin care se încerca o motivare a necesităţii menţinerii şcolilor confesionale,
în permanenţă ameninţate de guvernul de la Budapesta. Legile şcolare din anii: 1879,
1891 şi 1893 favorizează tot mai mult "căderea şcolilor elementare în strânsoarea
organelor statului", 86 care printr-un adevărat labirint subteran le va supune politicii
oficiale de asimilare naţională. O lovitură puternică li se va pregăti şcolilor confesionale
prin Legea Trefort din anul 1879 în paragrafele căreia se prevedea obligativitatea
predării limbii maghiare în toate şcolile elementare din Ungaria, inclusiv în cele
confesionale. 87 Reacţia preoţimii greco-catolice din Sălaj va fi promtă susţinând atât
demersurile intreprinse de mitropolitul Ioan V ancea, cât şi iniţiativele elitelor laice în
frunte cu George Pop de Băseşti, ce va lua atitudine împotriva acestei legi în
Parlamentul de la Budapesta. 88 Vicarul de la Şimleu, după ce le cere protopopilor să
dezbată problema în sinoade protopopeşti şi în senatele şcolare din toate localităţile
din Ţara Silvaniei se adresează celor mai marcanţi protopopi cu rugămintea de a
trimite "petiţiuni subscrise de români" pe adresa prelatului Ioan Vancea, dar în cel
mai mare secret. În protopopiatul Eriului se adresează protopopului Demetriu Coroianu
din Santău şi fruntaşului naţional George Felip, iar în protopopiatul Noţigului lui
Gabriel Cherebeţiu şi lui Vasile Mica. 89
Vicarul Barbuloviciu va milita în permanenţă ca pe lângă buna organizare a
şcolilor confesionale să se obţină fonduri pentru înzestrarea şcolilor şi, mai ales pentru
salariile învăţătorilor români, ce de regulă sunt slab retribuiţi, ajungând în medie la
306 florini, în anul 1893, pe când un învăţător din şcolile de stat avea 768 de florini,
iar unul din şcolile comunale 848 de florini. 90
Pe lângă rolul instructiv-educativ, şcolile confesionale au avut un important rol
în mişcarea naţională din Ţara Silvaniei, atât prin implicarea în viaţa politică şi acţiunile
organizate de Reuniunea Învăţătorilor Români Sălăjeni, cât şi prin atmosfera de apărare
a valorilor şi tradiţiilor româneşti. Sărbătorile şcolare aveau un pronunţat mesaj naţional,

Idem, Cota 8783/1877, f. 6: în anul1877, numărul total al elevilor înscrişi în şcolile confesionale
greco-catolice din Sălaj era de 8256.
86
K. Hitchins, România (1866-1947), Bucureşti, 1996, p. 237-242; L. Boia, Contribuţii privind criza
Partidului Naţional Român şi trecerea de la pasivism la activism (1893-1905) în Studii, revistă de
istorie, 5,1971, p. 963-984.
87
V. Netea, lstoria Memorandumului românilor din Transilvania şi Banat, Bucureşti, 1947, p. 99-143;
351-401.
88
I. Georgescu, op. cit., p. 43, Marea Unire şi George Pop de Băseşti, Baia Mare, 1993, p. 52-57.
89
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 32/1879, f. 3; Cota 20/1879, f. 1-3; V. Ciubotă, B.
Dulgău, D. Radosav, S. Vasil-Marinescu, Lupta sătmărenilor pentru unitate naţională 1848-1918,
Bucureşti; 1998, p. 193.
90
S. Retegan, op. cit., p. 43.
85
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prin poeziile, cântecele, dansurile şi portul naţional al elevilor. La aceste serbări
a satului, în frunte cu notabilităţile locale, iar biserica, ca for
tutelar avea tot interesul să le susţină alături de elitele laice. 91 Un exemplu în această
privinţă este vicarul Alimpiu Barbuloviciu, care timp de 24 de ani va participa de 21
de ori la examenul şi serbarea elevilor români de la şcoala confesională din Crasna,
între anii 1874 şi 1897.92 Exemplul său va fi urmat de întreaga preoţime din tracturile
protopopeşti, aşa cum o dovedesc protocoalele, care consemnează an de an dragostea
şi ataşamentul românilor faţă de şcoală. Pe tot cuprinsul Sălajului, la sfârşitul secolului
al XIX-iea şcolile confesionale greco-catolice alcătuiau o reţea de învăţământ bine
închegată, cu structuri proprii dirijate de vicariatul de la Şimleu Silvaniei, după cum
rezultă din următorul tabel sintetic: 93
participă întreaga suflare

Numărul

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

elevilor şcolarizaţi în anul 1900
Şc. Confesională
Districtul
protopopia/
greco-catolică
Ip
770
Crasna
1182
Valcău
1045
1008
Pericei
567
Oarţa
913
Bred
Craidorolţ
462
1148
Băseşti
Noţig
1059
896
Şamşud
1141
Sără vad

Şc.

de

repetiţie

217
422
367
370
199
346
223
489
376
334
415

Şc.

comunale
55
36
83
46
139
32
51
25
147
28

Dacă

de şcolile confesionale pe lângă cler s-au ocupat autorităţile locale şi
elitelor laice, dezideratul redeschiderii gimnaziului de la Şimleu a rămas o
problemă nerezolvată un deceniu şi jumătate. Noul vicar, Alimpiu Barbuloviciu, va
face demersuri timp de 5 ani pe lângă Episcopia de la Gherla şi Ministerul Cultelor şi
a Instrucţiunii Publice de la Budapesta, în scopul strângerii fondurilor necesare,
obţinând 12000 de florini de la Mitropolia de Alba Iulia şi Făgăraş şi 800 de florini
fruntaşii

91

În 1876 Adunarea Generală a Reuniunii Învăţătorilor Români din Sălaj s-a ţinut în satul Domnin, în 3/

15 mai, sub preşedinţia vicarului Alimpiu Barbuloviciu, cu participarea a 80 de învăţători, sosit
într-un larg cortegiu de căruţe. Şcoala română, 1876, p. 189-191. În 1877, adunarea generală a avut
lac la Bocşa Sălajului, unde s-a adus un pios omagiu lui Simion Băruţiu, Gazeta Transilvaniei, nr. 39
din 31 VI, 1877, f. 19-32.
92
I. Oros, Un document şcolar de la 1874: "Protocolul visitafiunei Şcoalei confesionale greco-catolice
de Crasna" ,judeţul Sălaj, în ActaMP, XII, 1988, p. 763-767.
93
Schematismus cleri Diocesis Szamosujvariensis, Graeci Ritus Catholicorum pro anno a Christo nata,
MDCCCC, 1900, p. 158-209.
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din colecta de la preoti şi protopopi. 94 În anul şcolar 1879-1880, gimnaziul îţi redeschide
porţile şi se reînfiinţează catedrele de limba română şi religie, ce vor fi onorate cu
predarea, pe lângă vicarul Alimpiu Barbuloviciu de către profesorii Ioan Oegaru şi
Alexandru Ciocian. Barbuloviciu va colabora bine cu noul director, Ştefan Valencz,
atrăgând un mare număr de tineri români spre această şcoală, iar în momentele critice
va face apeluri în toate părţile pentru a sprijini această unitate şcolară cu fonduri
băneşti. 95 Într-o adresă expediată la 28 octombrie 1884 către clerul şi "inteligenţa
laică" românească din Sălaj, Barbuloviciu arată că la gimnaziul minoriţilor limba
română se predă în 8 ore pe săptămână, la fel ca şi religia greco-catolică, iar absolvenţii
gimnaziului sunt "în stare bună şi pot studia la Blaj şi la Beiuş, unde predarea se face
în limba română", pentru anul în curs, cursurile fiind frecventate cu regularitate de
către 24 de elevi români. Problema cea mai grea este legată de salariul învăţătorului
român, care "capătă 80 de florini, încasaţi din păcate la finele anului'"J6 • În anii 18821884 Astra Centrală a disponibizat pentru gimnaziu 100 de fiorini, iar colectele făcute
de protopopi lasă mult de dorit. Tracturile Bredului şi Oarţei n-au mai strâns ajutoare,
iar la Adunarea Generală de la Orăştie, Astra a renunţat la ajutor pentru gimnaziul din
Şimleu. Lucrurile s-au încurcat şi în Tracturile Crasna şi Valcău după 1884, aşa că
vicarul se întreba cu îngrijorare: ce e de făcut pentru a menţine elevii la cursuri, după
ce "şase ani, cu mari eforturi s-au găsit banii de trebuinţă? •"J 7 La câteva săptămâni,
într-o nouă adresă trimisă clerului şi inteligenţei sălăjene, vicarul aduce în prim-plan
problema financiară a gimnaziului. "Ce facem cu tinerimea (care este surescrescenţia
viitorului, neamului, bisericii şi religiunei noastre din Sălaj, fără a-şi cunoaşte limba
şi legea sa, sau ca un ţinut întreg cum este Vicariatul Silvaniei, în care sunt aproape
200 de comune. Fiecare dacă ar contribui cu 2 florini de parohie şi un florin de filială",
şcoala şi-ar putea urma cursurile şi pe viitor. 98 Spre sfârşitul secolului al XIX-lea în
gimnaziu domneşte o atmosferă tot mai tensionată din cauza ideilor inoculate de
aniversarea mileniului maghiar în anul 1896, la care s-a adăugat atitudinea
dezaprobatoare faţă de românii ce s-au implicat în mişcarea memorandistă, de aceea
multi elevi români se vor îndrepta cu prioritate spre Gherla, devenită un centru al
speranţelor pentru o bună parte a tineretului studios din Ţara Silvaniei')').
Cu toate inconsecvenţele sale, şcoala confesională din Sălaj, în care n-a putut
penetra decât sporadic reţeaua şcolilor comunale, s-a menţinut alături de biserică, cea
mai importantă instituţie, care a susţinut procesul de emancipare a românilor şi
94

95
96
97

98
99

Gazeta de Duminecă, Şimleu, Nr. 31-32, 1908; I. Ardeleanu-Senior, op. cit„ p. 62; D. Stoica, I. P.
Lazăr, op. cit., p. 160-163; D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 5709/1878, f. 2; I.
Ciocian, op. cit., p. 332-335.
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 460/1884, f. 3-7.
Idem, Cota 462/1884, f. 3-7.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, Cota 31/1896, f. 1-3.
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implicarea acestora în mişcarea
finele veacului al XIX-lea.

politică

între 1848

şi mişcarea memorandistă

de la

Cateheza
Biserica, în calitatea ei de organizator şi îndrumător al şcolii, va milita pentru
desfăşurarea catehezei şcolare, ca temelie a activităţii moral - educative în care factorul
decisiv îl va constitui preotul - paroh. De departe, cateheza va fi considerată treapta
cea mai importantă a procesului de învăţământ, ce viza formarea personalităţii umane,
modelând tineretul în sprijinul moralei creştine. Biserica greco-catolică a militat, ca
şi în şcolile cu limba de predare maghiară, frecventate de elevi români, cum era
gimnaziul minoriţilor din Şimleu, religia să fie predată în limba română100 • Creşterea
copiilor în dragoste faţă de religia străbună era considerată o piatră de încercare şi o
datorie sacră pentru orice slujitor al altarului.
Cateheza a fost o parte componentă a actului educaţional încă din perioada
deschiderii şcolilor săteşti de către Gheorghe şincai, fenomen ce s-a perpetuat pe
toată durata secolului al XIX-lea. În primele decenii ale veacului trecut ",după datină",
din când în când, diacul aduna copiii satului pentru a recita în cor Tatăl nostru
Născătoarea, iar cei mai mici îngânau ceva din Bucoavna de la Bă/grad, îşi aminteşte
învăţătorul din Asuaju de Sus, Gheorghe Simonca in anull 877 101 •
Dacă înainte de venirea lui Şuluţiu în Sălaj, cateheza a fost făcută în mod special de către cantorii sau diecii de strană, după 1836 predarea religiei în şcoală devine
un atribut al preotului, care nu se poate mulţumi numai cu învăţarea rugăciunilor şi a
glasurilor bisericeşti, cum se obişnuia în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Cateheza trebuia să se desfăşoare pe ani de studii după o regulă
stabilită de vicar, avându-se în vedere puterea de înţelegere a tuturor elevilor, indiferent
de vârsta acestora. 102 Şuluţiu va stabili o regulă comună pentru toate şcolile din
subordine şi va aduce catechisme, la început scrise cu litere chirilice şi mai apoi cu
caractere latine. În lipsa catechismelor, preoţi vor apela la ceasloave şi alte cărţi
bisericeşti din dotarea parohiilor locale.
Cum efectele războiului civil din anii 1848-1849 s-au resimţit în toate structurile
învăţământului confesional, în vara anului 1850, Constantin Alutan îl anunţă pe vicarul
Silvaniei că preoţii români se preocupă prea puţin de "predarea religiei la pruncii de
şcoală" 103• Şuluţiu va chema protopopii la Şimleu solicitându-le întregul concurs pentru
revigorarea catehezei şcolare în toate localităţile Sălajului 104 •

100

wi
102
LDJ

104

N. Albu, op. cit., p. 184-186; V. Bojor, op. cit., p. 120; D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit., p. 179.
I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 169-151.
D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 155/1850, f. 33; C. Suciu, op. cit., p. 402.
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 50/1850, f. 1.
Idem.
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Pe lângă rugăciuni şi cântece religioase, programa cuprindea teme biblice legate
de Vechiul şi Noul Testament, care se predau după, "Catechismul" de Ioan Raţiu şi
manualul de religie a lui Gavril Pop. 105 Din păcate, acestea n-au pătruns în toate şcolile,
iar acolo unde existau, rar ajungeau în posesia tuturor elevilor. Încă din primii ani de
pastorat ai lui Şuluţiu, şi mai ales în perioada când treburile vicariatului se vor afla în
mâna lui Demetriu Coroianu, pe lângă cele două-trei ore de religie, în şcoli se vor
face ore de pregătire suplimentară în Postul Crăciunului şi în Postul Mare de dinaintea
Paştelor, când se aprofunda Evanghelia. Dacă pe timp răcoros, preotul făcea orele de
religie la şcoala, când timpul era prielnic, elevii erau chemaţi la biserică de către
majoritatea preoţilor-parohi. Din însărcinarea episcopului Ioan Alexi, dar mai ales a
lui Ioan Vancea de Buteasa, prin circulare li se cere învăţătorilor, ca împreună cu
preoţii să formeze coruri bisericeşti de copii, care în sărbători să cânte în lăcaşurile de
cult 106 • Vicarul Coroianu şi Barbuloviciu se vor interesa îndeaproape de aceste cazuri
şi vor lua măsuri împotriva preoţilor delăsători. În multe şcoli n-au fost organizate
coruri, constată nemulţumit vlădica de la Gherla în anii optzeci ai secolului trecut,
atenţionându-l pe vicar să urmărească modul în care preoţii secondaţi de învăţători
pun bazele corurilor bisericeşti, în fiecare parohie. 107 De fapt aceste coruri, cu mare
audienţă la publicul rural, vor deschide sărbătorile locale, serbările de sfârşit de an
şcolar şi-şi vor da concursul la adunările Astrei, precum şi la marile prasnice religioase
de peste an.
De regulă, elevii vor fi împărtăşiţi după tipicul greco-catolic, înainte de Crăciun,
Paşti şi Rusalii, iar cei trimişi la şcoli mai înalte, la Gherla, Năsăud, Blaj, Beiuş, etc.,
odată întorşi acasă vor lua legătura cu preotul local. Uneori lecţiile de religie erau
ţinute de către studenţii teologi sau elevii din clasele superioare de liceu asistaţi de
preotul-paroh.
Au existat şi cazuri când preoţii nu s-au achitat de aceasta sarcină, fie absentând
de la ore, fie dovedind o slabă pregătire, cum este relevată de actele întocmite de către
protopopii ce efectuau inspecţiile şcolare. În procesele verbale ajunse la vicariat li se
fac recomandări preoţilor vizaţi sau li se cere în termeni categorici să se dovedească
la înalţimea misiunii încredinţate. Astfel de cazuri au avut loc în Sălăţig, Mineu, Aluniş,
Stârciu, etc. 108
După ce Macedon Pop, prepozitul capitulului diecezan de la Gherla, este numit
în funcţia de inspector general peste şcolile confesionale din dieceză, acesta s-a
preocupat constant de modul cum se predă religia după cerinţele impuse de ierarhiile
greco-catolice. El traduce "Cathechismul renumitului Deharbe" pentru şcolile
elementare în trei volume, pe niveluri de clase, "întocmindu-le ca să corespundă"
N. Comşa, T. Seiceanu, Dascălii Blajului, Bucureşti, 1994, p. 75-79.
D. J. A. N. Sălaj, Fond Parohiile greco-catolice din Sălaj, Parohia Chieşd, Cota 1111861, f. 30.32.
'°7 V. Bojor, op. cit., p. 51-54.
108
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 1/1845; Cota 4/1851, f. 1-2.
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ritului greco-catolic. şi după ce din ordinul episcopului Ioan Alexi au fost tipărite la
Viena, le introduce în toate şcolile, înlocuindu-se vechiul catechism, de la Blaj al lui
Migazzi, tradus de Samuil Micu Clain. 109
În şcolile sălăjene, elevii au beneficiat de aceste manuale, apreciabile nu numai
pentru conţinutul lor, ci mai ales după modul de concepţie pragmatică şi accesibilitatea
sporită faţă de tot ce s-a folosit la cateheză până atunci. Este demn de subliniat faptul
că la gimnaziul din Şimleu toţi cei trei vicari din a doua jumătate a secolului al XIXlea au predat pe lângă limba română, şi religia, pentru elevii români, menţinând viu
crezul naţional şi tipicul greco-catolic în rândul acestor tineri, dintre care peste 50%
îmbrăţişau după absolvire cariera preoţească, urmând şcolile de la Gherla, Blaj şi
Oradea.
În mentalitatea timpului, religia era considerată cea mai importantă disciplină
în şcoală şi acelaşi distins cleric şi mare pedagog, care a fost Macedon Pop, prin
cuvintele sale devenite îndemn, va transmite crezul îmbrăţişat de generaţiile de preoţi,
ce se vor succeda până la finele secolului trecut: "Străduiţi-vă a planta în fragedele
inimi morala şi religia, fără de care omule fiară sălbatică. "110
Deşi preoţimea ortodoxă ţinea ca tinerii aparţinând confesiunii lor să se bucure
de o cateheză sub oblăduirea propriilor preoţi, acolo unde elevii erau foarte puţini în
raport cu greco-catolicii, aceştia s-au prezentat la orele de religie ale copiilor uniţi, la
fel şi în satele de peste Meseş, unde existau doar câţiva copii greco-catolici, părinţii iau îndemnat să-şi facă cateheza împreună cu ortodocşii. Nu numai vicarii, dar şi
protopopii au dat dovadă de maleabilitate în astfel de cazuri, cu toate că au existat şi
voci ce s-au opus acestor înţelegeri tacite între clericii celor două confesiuni. 111
Alături de elevii de şcoală, care aveau ore de religie prevăzute prin programa
şcolară, se tăcea pregătire religioasă şi cu tinerii înscrişi la cursuri de pregătire sâmbăta
şi în sărbători, în această categorie încadrându-se cei trecuţi de şaisprezece ani, rară a
fi absolvit şcoala elementară. Pe lângă rugăciuni şi cântece bisericeşti, aceştia învăţau
colinde şi aspecte legate de faptele apostolilor. O pregătire religioasă se realiza şi cu
tinerii încredinţaţi(logodiţi), obligaţi de preot să cunoască principalele rugăciuni şi să
ştie să scrie cel puţin numele pentru a li se elibera certificat de căsătorie religioasă.
După 1880, prin aportul vicarului Barbuloviciu şi a protopopilor tractuali, se
va reorganiza cateheza în şcoli sporindu-se numărul orelor de religie şi îmbogăţindu-se
conţinutul cunoştinţelor pentru toţi elevii. Cu ocazia examenelor de sfârşit de an copiii
etalând apreciabile cunoştinţe de religie. O preocupare aparte a preoţilor era aceea de
a pregăti în mod special tinerii ce urmau să se înscrie la gimnazii, unde una din probe
era la obiectul religie. 112 De pe băncile şcolii au fost selectaţi elevii cu calităţi vocale
100

V. Bojor, op. cit., p. 57.
Idem, p. 53-56.
'" D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 31/1850, f. ?(Adresă din 27 ianuarie 1850 trimisă
vicarului foraneu de către arhidiaconul Iosif Vaida din Poptelec).
m D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota6094/1888, f. 1; Cota6/1889; Cota 114/1894, f. 1-2.
"
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deosebite pentru a se forma ca şi dieci de strană, de vocape, pe lângă preopmea de
ţară. "Catechismul mic pentru şcolile poporale", editat la Blaj în 1878 de Basiliu
Rapu, ca şi cel din 1888 publicat de acelaşi autor împreună cu Ioan Rapu se impun
prin modul cum raportează exemplele biblice la viaţa credincioşilor, aşa că multi
preop vor realiza dezbateri cu elevii pornind de la aspectul moral-creştin al problemelor
aduse în discutie. 113
Dacă lecpa de religie se impunea prin calităple pedagogice ale preotului-paroh,
inspecţiile intreprinse de protopopi şi vicar aveau menirea de a ridica nivelul catehezei
în general, iar preoţii slab pregătiţi erau trataţi cu mare severitate după cum rezultă
din protocoalele de inspecpi şcolare. Aceştia deveneau subiect de discuţie în cadrul
sinoadelor tractuale şi în multe cazuri inspecţiile se repetau până când protopopii
constatau semne de îndreptare în bine. 114
Prin pregătirea sa, ca şi prin calitatea catehezei în general, preotul devenea un
model de educator alături de învăţător, mai ales că pârghiile sale de acţiune îi permiteau
o manifestare mai pregnantă în faţa credincioşilor pentru care preotul-paroh reprezenta
autoritatea moral-creştină a localităţii. Din fragedă copilărie, tânărul era orientat spre
biserică, aceasta oferindu-i nu numai direcponarea viepi după principiile cultului grecocatolic, dar şi asigurarea unui echilibru interior pornind de la rugăciune, post şi
cumpătare, pe care preotul le sădea în cugetele credincioşilor săi. 115
Fără a fi scutită de limite, cateheza a fost în ansamblul şcolilor confesionale un
modelator spiritual prin care s-a perpetuat din generaţie în generaţie prototipul uman
al creştinului ataşat neamului, limbii şi credinţei sale strămoşeşti.
Răspândirea cărţilor şi a publicaţiilor

Încă din primii ani de funcţionare a Vicariatului Silvaniei, una din problemele
cele mai importante pentru bunul mers al bisericilor şi al şcolilor confesionale a constat în înzestrarea acestora cu cărµ bisericeşti şi manuale şcolare. Primii vicari se văd
preocupaţi de strângerea fondurilor necesare şi cumpărarea cărµlor trebuincioase, pe
care le aduc cu mari eforturi de la Blaj, Oradea şi mai târziu de la Gherla. Astfel,
Gheorghe Abram aduce bucoavne şi alte cărµ de la Blaj, inclusiv catechisme pentru
elevii români, ce învăţau la gimnaziul minoriţilor din Şimleu, 116 iar Isidor Alpini va
procura pentru cancelaria vicarială seturi de legi, 117 între care şi culegeri de drept
canonic. Cu mare râvnă va acţiona Alexandru Sterca Şuluţiu, deplasându-se în repetate
rânduri cu căruţa la Blaj, de unde se întorcea cu cărţi. Un astfel de drum face vicarul

N. Comşa, T. Seic.eanu, Dascălii Blajului, Bucureşti, 1994, p.95.
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardelenu-Senior, Cota 967/1850, f. l; Cota 31/1896, f. 1-4.
115
G. Dantis, N. Gheran, Calendare şi almanahuri româneşti, Bucureşti, 1981, p. 556-571.
116
L. Bran, În Ţara Silvaniei, Zalău, p. 24-27.
117
I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 91; D. Radosav, Cane şi societate sec. XVII-XIX, Oradea, 1995, p.
277-278.
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foraneu în 1845, după ce purtase în acest sens o corespondeniă cu Timotei Cipariu,
directorul tipografiei diecezane. Sosit acasă, Şuluţiu notează: "La Blaj, după cărţi de
şcoală am fost, dar atâtea cărţi câte arfi trebuit pe seama tuturor care au prenumerat,
n-am putut căpăta, că mai cu seamă bucoavne nu sunt tipărite ... vă scriu, se adresează
el protopopilor tractuali, să trimiteţi om, care să vă aducă şi puţinele cărţi de şcoală şi
banii pe care cărţi n-am căpătat" 118 • De cele mai multe ori nu se primeau toate cărţile
solicitate, iar atunci când vicarul sau un protopop le aducea pe încredere, cu greu
procura banii prin preoţi şi învăiători, pentru că părinţii elevilor, pe lângă starea precară
materială aveau şi obişnuinţa primilor învăiători cantori, de a considera suficiente
pentru elevi cărţile din dotarea bisericii. Acestea din urma erau foarte uzate de
prea multă întrebuinţare, şi în multe privinţe nu corespundeau înnoirilor impuse de
ierarhia greco-catolică în privinţa tipicului şi conţinutului serviciului divin, de aceea
periodic trebuiau înlocuite. În privinţa cărţilor de cult, preotul şi cantorii disponibilizau
mai repede sumele necesare, trimiţând, fie o persoană din sat, fie un tânăr studios
pentru a le procura. 119 Cu ocazia sinoadelor vicariale şi a soborurilor protopopeşti se
citea lista cărţilor, care erau distribuite pe tracturi şi parohii, urmând apoi colectarea
banilor, pe care la timpul scadent vicarul sau protopopul trebuia să-i expedieze la
tipografie.
Încă din timpul lui Şuluţiu, cărţi şi reviste valoroase de dincolo de Carpaţi
ajungeau prin colportori la Şimleu, Băseşti şi alte localităţi din Ţara Silvaniei. Astfel,
vicarul de la Şimleu dispunea în 1850 de două exemplare din Magazin istoric pentru
Dachia "120• Manuale şi cărţi bisericeşti erau aduse şi de către tinerii studenţi, ce învăţau
în diferite oraşe din Transilvania. Cărţi cu o foarte mare căutare erau cele ale lui Petru
Maior şi Samuil Micu, după care urmau manualele publicate la Blaj de către canonici
şi corpul profesoral. Şuluţiu aduce de la Blaj, pentru elevii români, ce urmau gimnaziul
minorit de la Şimleu, două din cele trei volume din "Icoana Pământului" de Ioan Rusu,
publicată la Blaj în 1842, iar Demetriu Coroianu distribuie pentru protopopi cartea lui
Gavrilă Pop, "Istoria Daciei antice", apărută la Cluj în anul 1855, precum şi "Istoria
bisericească" a lui Vasile Raţiu scoasă la tipografia diecezană din Blaj în anul 1854 121 •
Pentru a avea o imagine asupra principalelor cărţi de cult, pe care le punea la
dispoziţia clerului greco-catolic din Arhidieceza de Alba Iulia şi Făgăraş, tipografia
Idem, p. 94; D. J. A. N. Sălaj, Fond Vicariatul Silvaniei, Cota 150/1845, f. 3.
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 174/1849, f. 96; N. Albu, op. cit., p. 183.
120
D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 158/1851, f. 46.
121
Idem, Cota 19/1873, f. 1-3. În anul 1873, vicarul Demetriu Coroianu face inventarul Cancelariei
vicariale. Acesta cuprinde: l) Două mese cu tăblie de scris pe ele de culoare cenuşie; 2) Are un patu;
3) un almariu (dulap); 4) un almariu cu încuietoare pentru cărţile oficiului vicarial; 5)tomuri: Teologia
dogmatică (1743), patru tomuri Eclezia Universal (1769), Sancti Patris Ioanis Crisostomus, Entiemia
Sacra, Ştefan Husti - Juris Provinciae; Protocoalele Oficiului vicarial; 3 nelegate de la fostul vicar
Alpini, celelalte de la fostul vicar Şuluţiu, de la anul 1840, până în 1852, toate legate, urmează parte
legate, parte nelegate până în 1873 ...
118
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Blajului în deceniul al şaptelea al secolului trecut, prezentăm lista anunţată de Demetriu
Coroianu într-un sinod vicarial organizat cu protopopii tractuali la sfârşitul anului
1858.122
Nr. crt.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Denumirea cărţii
Biblia
Evanghelia
Evanghelia
Apostolu
Mineu
Mineu
Triod
Triod

Starea volumului
Nelegată
Legată

Nelagată
Nelegată
Nelegată
Legată

Nelegată

Legata

Straşnicu

Nelegată

Straşnice

Legată

Octoihu

Legată

Preţul în florini şi creiţari

20 florini
5 florini
3 florini
3,12 florini
20 florini
28 florini
7 florini
10,30 florini
2,24 florini
6 florini
6 florini

Dacă salariul unui învăţător era în medie în deceniul absolutismului austriac de
60 de florini, o carte ce trecea de 20 de florini, cu greu putea fi cumpărată, nu numai
de un preot-paroh, dar şi de o comunitate săracă cu 40-50 de case, cum erau cele din
dealurile sălăjene sau de la poalele Munţilor Plopişului.
Asigurarea hărţilor şi a manualelor şcolare se făcea tot pe filiera vicariatprotopopiat-şcoală confesională, întocmai ca şi manualele şcolare. De exemplu, în
anul 1859, Episcopia de la Gherla oferea contra cost următoarele hărţi: Europa, cu 5
florini bucata, Banatul cu 50 de creiţari. În acelaşi an la Şimleu se trimite un număr
suplimentar de manuale de la Blaj constând în 20 de abecedare, 20 de aritmetici şi 45
de geografii cu specificarea că banii pentru istorii la preţul de 1 florin şi 8 creiţari, se
vor trimite înainte, întrucât sunt aduse din Muntenia. 123
În perioada 1860-1890, în clasele primare se foloseau abecedarele şi aritmeticile
editate de Ioan Fechete Negruţiu în tipografia de la Gherla. Prin intermediul lui Ioan
Maniu, Demetriu Coroianu intră în posesia cărţilor lui Simion Bămuţiu publicate la
Iaşi de foştii săi elevi, iar în anii nouăzeci ai veacului trecut, sunt tot mai căutate, pe
lângă cărţile de literatură publicate în România, cele trei volume din "Istoria
Transilvaniei pe două sute de ani în unnă" ale lui Bariţiu, apărută la Sibiu în toiul
luptelor memorandiste. 124
Cenzura impusă de guvernul de la Budapesta va interzice manualele de istorie
scrise de Zaharia Baiu, A. T. Laurean şi I. Micu Moldoveanu, aceasta stârnind reacţie,

122

123
124

D. J. A. N. Sălaj, Fond I. Ardeleanu-Senior, Cota 19/1858, f. 6-14.
Idem, Fond Parohiile greco-catolice din Sălaj, Parohia Chieşd, Cota 126/1859, f. 3-7.
I. Ciocian, op. cit., p. 92-94.
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în primul rând din partea preoţilor şi a fruncaşilor mişcării naţionale. În anul 1882,
Andrei Cosma ridică problema ca în toate şcolile confesionale să se uniformizeze
ortografia aprobată de Academia Română, iar catechismu l scos de Andrei Liviu Pop
1866 la Lugoj să ajungă la gimnaziul din Şimleu. 125
Din 1882, în tracturi 1e Şamşud şi Sărăuad s-a scabilit regula ca în fiecare toamnă,
pentru biblioteca şcolară preoţii să contribuie cu 2 florini, învăţătorii cu 1 florin, iar
cantorii cu 50 de creiţari. În şcoli se vor procura dulapuri pentru păstrarea cărţilor,
urmărindu-se ca nimeni să nu poată împrumula o carte mai mult de 8 zile. Celor ce nu
vor restitui cărţile la timp să li se ridice dreptul de a avea acces la biblioteca şcolii.
Intenţia de a redacla o publicaţie în Şimleu, sub patronajul vicariatului, nu s-a
putut materializa, nu atât din lipsa fondurilor băneşti, cât mai ales din cauza opoziţiei
autorităţilor maghiare, care nu le-a permis să-şi redacteze o revistă sau un ziar propriu
nici forurilor diecezane de la Gherla, aproape pe toată durala celei de a doua jumătăţi
a secolului trecut. Legea presei impusă de regimul austro-ungar îngrădea în permanenţă
publicaţiile în limba minorităţilor naţionale, iar cenzura urmărea îndeaproape foile
româneşti, considerându-le mijloace de subminare a ordinii de stat în Ungaria.
Publicaţiile cele mai căulate în rândul clerului şi a păturii culte din Sălaj, încă din
timpul pastoratului lui Şuluţiu au fost "Gazeta Transilvaniei" şi "Foaie pentru minte,
inimă şi literatură", scoase de George Bariţiu la Braşov, urmate de "Organul luminării"
de la Blaj în preajma revoluţiei de la 1848, considerate cele mai autentice mijloace de
informare pentru toţi românii din Ardeal, la care se vor adăuga dupa revoluţie revisca
"Transilvania" de la Sibiu şi "Sionul Românesc" de la Viena. 126
În 25 decembrie 1855, vicarul Demetriu Coroianu dă o circulară către toţi preoţii
din tracturile protopopeşti Crasna şi Valcău, îndemnându-i să-şi procure foaia
bisericească de la Viena, care publică nu numai ştiri legate de biserică, ci şi articole
dogmatice şi morale, schelete de predici şi sinoade ecleziastice.
Citirea presei de către cler este considerată de vicar o priorilate în viaţa oricărui
slujitor al alcarului, pentru a-i lărgi orizontul de cunoaştere şi mijloacele de acţiune în
cadrul misiunii preoţeşti: "Trebuie să ne aşteptăm, cari cât putem, căci altcum suntem
numai naimiţi păstori ai turmei lui Hristos ... altcum suntem numai conducători orbi,
numai vestitorii întunericului", arată Demetriu Coroianu în circulara trimisă preoţilor
tractuali. O bună perioadă de timp, această publicaţie putea fi găsită aproape în toate
parohiile din Ţara Silvaniei. 127
Pentru preţul lor accesibil şi sfaturile practice pe care le conţineau, preoţii de
ţară şi învăţătorii citeau: "Familia", "şezătoarea", "Amicul familiei" şi "Cărticica
ţăranului român", iar ca şi publicaţie adresată educatorilor "Foaia şcolastică de la

125

126

127

N. Comşa, T. Seiceanu, op. cit., p. 74.
Idem, p. 75.
V. Bojor, op. cit., p. 122.124.
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Blaj" 128 • În deceniul al şaptelea prevalează în lectura clerului sălăjan foile cu conţinut
politic, alături de "Gazeta Transilvaniei", foarte căutate fiind "Observatorul" de la
Sibiu şi "Federaţiunea" de la Budapesta. George Pop de Băseşti, Ioan Nichita, Alimpiu
Barbuloviciu, Andrei Cosma, etc., în drumurile lor la Sibiu, Blaj, Cluj sau Budapesta
aduceau principalele publicaţii, care apoi erau citite şi de cei care nu reuşeau să se
aboneze. În ultimele decenii ale secolului trecut, intelectualitatea şi fruntaşii satelor
citesc "Tribuna" de la Sibiu şi "Gazeta Transilvaniei", adevărate focare de informare
şi susţinere a mişcării politice din Transilvania, angrenată prin toate fibrele sale în
mişcarea memorandistă. În anul 1884, la vestea că studenţii maghiari din Cluj au ars
primul număr din "Gazeta", cu ocazia transformării acesteia în publicaţie cotidiană,
Ioan Maniu organizează o întrunire protestatară în casa vicarului Alimpiu Barbuloviciu,
la care participă şi câţiva elevi români de la gimnaziul minorit. 129 După propaganda
care i s-a făcut "Gazetei", numărul abonamentelor a crescut pe tot cuprinsul Sălajului,
ajungând chiar şi în cele mai izolate sate româneşti.
Alături de fruntaşii politici, vicarul, preoţii şi învăţătorii din Sălaj vor colabora
cu articole prin care-şi vor manifesta atitudinea politică sau îşi vor face cunoscute
preocupările în plan profesional, mulţi dintre ei dovedindu-se adevăraţi oameni de
condei. Abonamentele la publicaţii au devenit o necesitate pentru majoritatea
intelectualilor sălăjeni şi susţinerea cu fonduri băneşti a principalelor reviste culturale
şi politice din Transilvania, mai ales că publicaţiile româneşti erau extrem de puţine
în raport cu cele maghiare şi germane.

THE ROMANIAN CONFESSIONAL SCHOOLS FROM SĂLAJ IN THE
SECOND HALF OF THE t9T8 CENTURY
(Summary)
The confessional schools from Sălaj occurred as a resuit of the seek for cultural
elevation and at the same time with the purpose of supporting the youth to enter the
politica! and spiritual elite of the Silvania Country. The financial support came from
the parishoners, fostered by the Office of Locum Tenens of Silvania and the Greek
Catholic archpriests from the region.
There was a pleiad of teachers in Sălaj who devoted themselves to the school
and participated in the national movement, raising the levei of teaching, convincing
children from all social strata to join the confessional Greek Catholic schools.
th
Throughout the second half of the 19 century, these schools went through a
re vi val period, as a consequence of the work of religious personalities, occupying the
locum tenens position in the church hierarchy, like Alexandru Şterca-Şuluţiu, Demetriu
Coroianu, Alimpiu Barbuloviciu.
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N. Comşa, T. Seiceanu, op. cit., p. 82.
I. Georgescu, op. cit., p. 61.
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IMPLICAREA BISERICII GRECO-CATOLICE
ÎNSUSTINEREAÎNVĂTĂMÂNTULUI
'
'
CONFESIONAL DIN DIECEZA GHERLA ÎN
SECOLUL AL XIX-LEA
CĂLIN SABOU,

MIHAELA SABOU

Sfârşitul

secolului XVII va aduce cu sine importante mutaţii, mai ales în plan
spiritual, care vor declanşa o serie de aspecte ce vor influenţa atât viaţa politică, economică, socială dar mai ales culturală a românilor din Transilvania. Este momentul
genezei unei noi confesiuni, cea greco-catolică. Deşi declararea unirii s-a petrecut la
1Oiunie 1697, naşterea acestei biserici s-a concretizat pe deplin la 4 septembrie 1700,
în cadrul Sinodului de la Alba-Iulia la care au participat "54 de protopopi şi 1563 de
preoţi" 1 •

Anterior acestui an, în 1699 o primă diplomă leopoldină recunoştea clerului
unit aceleaşi drepturi şi privilegii cu cele ale clerului catolic. În completarea celei
dintâi a fost emisă o nouă diplomă leopoldină în 1701 prin care se admitea ca preoţii
uniţi să fie eliberaţi de servituţile iobăgeşti, să fie înnobilaţi şi să aibă acces la şcolile
catolice, iar populaţia care adera la această nouă confesiune nu mai era considerată
tolerată. Deşi presiunile naţiunii privilegiate a determinat ca prevederile celei de-a
doua diplome leopoldine să nu fie aplicate, totuşi biserica greco-catolică s-a putut
bucura de o oarecare autonomie care i-a permis libertatea de a se implica activ în
lupta românilor pentru emancipare.
Se poate astfel afirma, fără teama de a greşi că acest moment, deşi a slăbit
considerabil poziţia ortodoxismului în Transilvania, a contribuit la susţinerea luptei
naţionale a românilor care în următoarea perioadă va începe să se manifeste din ce în
ce mai pregnant.
Ţinând seama de faptul că Biserica Ortodoxă prin statutul său de biserică tolerată
n-ar fi putut să susţină în aceeaşi măsură lupta românilor pentru emancipare, rolul
bisericii greco-catolice este cu atât mai important în perioada istorică imediat următoare
apariţiei acesteia.
1

Constantin Scorpan, Istoria României. Enciclopedie,

Bucureşti,

1998, f. 507.
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Implicarea Bisericii Ortodoxe române, în cadrul acţiunilor întreprinse pentru
susţinerea luptei de emancipare naţională şi culturală a românilor se menţine în limita
posibilităţilor oferite de statutul său de biserică tolerată. Contribuţia ei în această direcţie
alături de Biserica Greco-Catolică fiind evidentă şi demonstrată în perioada istorică
următoare.

Principala preocupare a Bisericii Greco-Catolice a fost formarea unei elite
prin intermediul unei educaţii temeinice de inspiraţie occidentală, în speţă
germană realizată prin dezvoltarea învăţământului local în limba română şi iniţierea
unor programe pentru acordarea de burse în străinătate pentru elevii merituoşi. Este o
perioadă, în care apar un număr destul de mare de şcoli confesionale cu limba de
predare exclusiv română. Este un paradox dacă luăm în considerare strategia politică
a Statului Maghiar în ceia ce priveşte maghiarizarea populaţiei româneşti din
Transilvania acelor vremuri. Autorităţile de la Budapesta, cel puţin la început au avut
o viziune pragmatică încurajând chiar, la un moment dat, acest tip de învăţământ
tocmai pentru că scutea statul de cheltuieli suplimentare, ştiut fiind faptul că aceste
şcoli confesionale se bazau exclusiv pe cheltuiala comunităţilor de care aparţineau.
Urmărind această direcţie şi profitând de contextul favorabil "Noi românii am
adoptat şcoli confesionale pentru că biserica se bucura de autonomie ... şi astfel sub
egida bisericii speram ca şcoala să poată munci în senzul aspiraţiilor noastre
naţionale ... " 2 • Pentru un învăţământ de calitate, cea mai mare preocupare a capilor
bisericii din Dieceza Gherla a fost problema localurilor de şcoală pentru construirea
si modernizarea cărora s-a militat cu insistentă asa cum reiese dintr-o circulară datată
'
'
'
1859 prin care se transmitea aproape imperativ mesajul privind ridicarea de noi şcoli
"Ridicaţi şcoale pentru învăţarea prunciloru voştri. Că lauda poporului sunt şcoalele " 3 •
Cu toate acestea, aşa cum reiese din rapoartele anuale înaintate către Dieceză
"În tractele Surducului, Şomcutei, Nireşului, ... Eriului ... sunt mai puţine şcoli, prin
urmare respectivii protopopi vor lucra ... ca să se rădice case şcolare şi unde dară
comunele bisericeşti sunt laolaltă osebitu cele vecine şi pucinu populate căci cu
împreunate poate că cu multu mai uşoru vorfi în stare şi întreţine şcoala ... •'4.
Atenţia nu era insă îndreptată nwnai asupra construirii de şcoli ci şi modernizării
celor existente în aşa fel încât să corespundă din punct de vedere calitativ urmărindu
se astfel îmbunătăţirea sistemului de învăţare. Astfel s-a acordat o atenţie sporită
construirii de clase luminoase şi încăpătoare care să poată asigura eficacitatea
procesului de învăţare. Documentele surprind pe larg aceste aspecte, grăitoare în acest
sens fiind circulara semnată de episcopul Ioan Vancea din 1866 prin care impunea ca
acolo "... unde casele şcolare nu corespund scopului pentru că au prea mici fereşti şi
româneşti

2

J
4

Ioan Ardeleanu Senior, Istoria Învăţământului Românesc din Sălaj, în revista şcoala Noastră, nr. 9,
anul XII, f. 426.
Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale, Colecţia Ioan Ardeleanu Senior, dos. 186, f. 4.
Ibidem, f. l.
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suntu întunecoase sau suntu prea mici încâtu nu încapu toţi şcolarii, sau suntu cufundatu
în pământu ... să se repare şi peste totu să se adapteze aşia câtu acele să corespundă
scopului în deplinu ci de cumva nu se va putea altu cumu să se zidească de nou„. •-s.
Învăţământul reprezenta în conştiinţa românilor luminaţi pârghia cea mai
eficientă spre ridicarea românilor ca naţiune cu scopul de a-şi putea susţine identitatea
şi locul pe care îl ocupau de fapt.
Din această perspectivă a fost iniţiat un program de atragere a copiilor spre
şcoală, convingându-i pe părinţi, uneori pe cale amiabilă alteori cu ameninţări - de
regulă de natură pecuniară - pentru a accepta ca fiecare dintre copii cu vârstă şcolară
să poată urma într-un fel sau altul o formă de învăţământ. Pentru a fi mai convingători
parohii fiecărei comunităţi aveau obligaţia ca într-o şedinţă publică să-i citească pe
toţi copii de vârstă şcolară care trebuiau să frecventeze cursurile. "„.El trebuia să îi
citească pre toţi care suntu abili de şcoală den matricola botezaţilor de la 6 până la 12
ani în faţa poporului spunându că aceştia au datoria de a cerea şcoala şi aceasta va
începe într-u to tu anu în primu novembrie şi va ţine până la începutu lu iuliu " 6•
Procesul de învăţământ era periclitat de starea pauperă a majorităţii familiilor
de români, aceasta fiind una dintre cauzele principale pentru care copii acestora nu
aveau posibilitatea frecventării cursurilor. Pentru încurajarea frecvenţei mai marii
bisericii, admiţând existenţa unei astfel de probleme, au luat hotărârea de a iniţia o
serie de colecte anuale destinate copiilor cu rezultate bune pentru a-i motiva să-şi
continue studiile. Ca să nu existe suspiciuni, modul administrării acestor fonduri era
adus la cunoştinţa publicului larg, manifestându-se astfel o transparenţă totală, în aşa
fel încât să se încurajeze în continuare colectarea acestora.
Ambiţia Bisericii Greco-Catolice nu se opreşte însă aici, se conştientizează din
ce în ce mai mult necesitatea trimiterii tinerilor capabili la studii în străinătate în
vederea formării unor categorii de intelectuali capabili să inducă metamorfoze, fiind
astfel veritabili lideri pregătiţi pentru inerentele schimbări sociale, economice şi
culturale din Transilvania. Documentele reflectă clar aceste aspecte, relevantă în acest
sens fiind o circulară cu numărul 1896/1861 dată de episcopul Ioan Alexi în care se
precizează că: "Cei mai mulţi părinţi nu pot lăsa averi şi moşii pământeşti prunciloru
sei ci să năzuiască a-i purta la şcoală. Însă mulţi tineri suntu care abe învaţă două trei
şcoli şi suntu siliţi a le părăsi pentru că părinţii foru suntu săraci şi nu au cu ce-i
susţine„„

Câţi tineri suntu care au învăţat şase, şapte şcoli? Însă mai încolo nu potu învăţia

pentru că părinţii loru şi-au cheltuitu toată averea ... şi nu potu ajuta mai multu. Câţi
tineri au talente frumoase şi purtare bună, care dacă şi-au găta şcoalele toate, s-au
face bărbaţi harnici şi folositori pentru toată naţiunea noastră ... tinerii noştri trebuie
s Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 15.

6
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să înveţe

la Universităţi în oraşe mari, la Lyceu şi la Academii ca se avem doctori de
Nu numai la preoţi avemu multu lipsă ci mai mare lipsă avemu la unii ca
aceşti bărbaţi învăţaţi ... Deci cine nu vede că suntem a ajuta pre tinerii şcolari lipsiţi,
ca să poată găta şcoalele şi ajunge scopulu loru ...
Această colectă s-o faceţi în totu anu în lunile de toamnă şi suma culeasă s-o
trimite-ţi aici pre la Crăciunu ca în decursul anului şcolariu să se poată împărţi tineriloru
studenţi bravi, sârguitori în învăţiatu şi cu purtare bună. Vă încredinţăm că nu vom
face nici una deosebire între fii Diecezei noastre ci vomu împărţi ajutoru celor mai
lipsiţi şi buni şi împărţirea ajutorului vom face cunoscutu publicu" 7•
Pentru a monitoriza activitatea din şcolile aflate în subordine, responsabilii
Diecezei Gherla au cerut să se trimită aici o serie de rapoarte anuale obligatorii din
care să reiasă numărul populaţiei de vârstă şcolară: câte fete, câţi băieţi şi care era
situaţia frecvenţei. Astfel, trimiterea acestor rapoarte a fost adusă la cunoştinţa preoţilor
din parohiile aparţinătoare Diecezei Gherla printr-un comunicat din 21august1860;
"Iubiţilor într-u Cristos fraţi şi fii, de vreme ce din cauză că unii dintre frăţiile voastre
seau nu au trimisu relaţiunea anuală de~pre starea şcoalelor districtuale ... sau de au
trimisu nu o face după formulare, asemenea nu suntu trimise clasificarea tinerimii
şcolare, prin urmare prin a introduce una uniformicitate se-au aflară neapăratu de a vă
trimite aici inclusă una tabelă de~pre starea şcoalelor elementare şi altele despre
clasificarea tinerimii, din obectele prepuse fireşte toate în limba maternă română" 8 •
Un exemplu în acest sens este raportul înaintat de parohia greco-catolică Sărăuad
din cercul Tăşnad către Dieceza Gherla în 1861, în care se dau relaţii despre existenţa
sau nu a unui local de şcoală, anul când s-a construit aceasta, cine este învăţător,
numărul total al populaţiei, dacă există alte confesiuni decât cea greco-catolică care
sunt acestea, care este numărul total al populaţiei de altă confesiune şi dacă au biserici.
Astfel din raport reiese că şcoala din această localitate a început să se construiască
chiar în 1861, exista un număr de 108 copii de vârstă şcolară dintre care 66 erau băieţi
iar 42 erau fete, învăţător fiind parohul satului Ioan Galianu. Din punct de vedere
confesional existau dintr-un număr total de "1414 locuitori, 1026 greco-catolici, 336
helveţi, 18 reformaţi, 12 evrei şi 28 alte confesiuni" 9 •
Iată deci o radiografie amănunţită a realităţilor existente în parohiile aparţinătoare
Diecezei Gherla, pe baza căreia se avea permanent o privire de ansamblu asupra
aspectelor cele mai variate din comunităţile respective. Aceste rapoarte se constituie
în veritabile recensăminte, ele cuprinzând date referitoare la tot spectrul demografic
al fiecărei parohii în parte.
Pentru coordonarea procesului educaţional capii Diecezei Gherla au hotărât
responsabilităţi la fiecare nivel, în acest proces managerial fiind implicaţi protopopii,
medicină.

7
8
9

Ibidem, f. 9.
Ibidem, f. 4.
Ibidem, f. 10.
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parohii şi docenţii fiecare având trasate cu stricteţe propriile competenţe. În această
ordine de idei protopopii erau numiţi drept controlori ai actului şcolar, obligaţi să
vegheze la bunul mers al activităţilor în şcoli aşa cum reiese dintru-un document din
1863: "Activitatea oficiului protopopescu în privinţa şcoaleloru din Tractul seu este
arătatu la investiţiamentul şi disciplina morală câtuşi la referinţiele esteme a şcoaleloru
populare prin urmare e datoriu să aibă osebită băgare de seamă asupra parohului ca
directoru localu asupra înveţeatorului, asupra comuneloru" 10 •
La rândul său parohul avea atribuţii de director de şcoală, el putea fi "înveţeatoriu
a religiunei în şcoală" şi era "imediatu superioriu docentului seau ca directoriu
şcoalei" 11 •

În ceea ce-i priveşte pe învăţători, se făceau eforturi susţinute pentru a-i atrage
în şcolile confesionale pe cei mai bine pregătiţi, în aşa fel încât să se asigure calitatea
procesului de învăţare. Astfel protopopul Vasile Pop din Santău avea să afirme în
această direcţie: "Domniloru ca şcoalele să se poată ţinea în ordinulu celu bun ca să
poată străbate cu eficacitate în inimile poporului spre a lu familiariza cu şcoalele ca să
se poată pruncii îndulci şi să capete impulsu şi dorul de a frecventa şcoalele avemu cu
toţii lipsa docenţiloru bine calificaţi, blânzi, inteligenţi ... " 12•
Pentru a atrage astfel de cadre didactice s-a luat hotărârea de a li se construi
acestora locuinţe şi să li se ofere salarii mai mari în funcţie de localităţile unde profesau,
salariul fiind direct proporţional cu mărimea localităţii respective. În această ordine
de idei se hotărăşte ca "... şi în cele mai mici comune să fie baremu 120.fi... În comunele
mai mari şi mai avute până la 300 seau 400 fi. pe anu" 13 •
Instrucţiunea în aceste şcoli se pare că se făcea pe baza a două structuri:
instrucţiunea cotidiană care ţinea şase ani 14, şi instrucţiunea scolastică repetorie care
era de trei ani 15 • Dintre obiectele de învăţământ amintim religia, citirea şi scrierea,
calcularea din cap, fizica şi istoria naturală, geografia şi istoria patriei dar şi economia,
grădinăritul şi gimnastica 16 •
În concluzie se pare că în contextul socio-politic din perioada pusă în discuţie,
şcolile confesionale au reprezentat soluţia optimă pentru cultivarea învăţământului în
limba română, în condiţiile în care Biserica Greco-Catolică se bucura de o anume
autonomie care i-a permis să militeze în acest sens. Din această cauză s-a luptat,
uneori incisiv chiar, pentru susţinerea învăţământului confesional în dauna celui
comunal, de stat care ar fi susţinut învăţământul în limba maghiară. Aceasta ar fi lovit
10

Ibidem, f. 14.
Ibidem, f. 15.
12
Ibidem, f. 17.
n Ibidem, f. 26.
14
Ioan Ardeleanu Senior, Istoria Învăţământului Românesc din Sălaj, în revista şcoala Noastră, nr. 9,
anul XII, 1935,f.427.
15
Ibidem.
16
Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale, Colecţia Ioan Ardeleanu Senior, dos. 186, f. 37.
11
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frontal eforturile Bisericii Greco-Catolice de a fi promovat şi protejat limba română
ca liant între sprijinirea culturii în limba română şi interesele naţionale. În această
ordine de idei Vasile Popu protopop în Tractul Santău cerea imperativ comunităţii să
susţină învăţământul confesional "În privinţa caracterului confesional în şcoalele
noastre poporale orice greutăţi aţi întâmpina veţi milita pentru şcoalele confesionale
şi nici decâtu comunale" 11 •
La o privire obiectivă se poate presupune, că şcolile confesionale româneşti nu
puteau oferi o educaţie la cel mai înalt nivel, acestora lipsindu-le baza materială
corespunzătoare, manualele de studiu şi cadrele didactice bine instruite, aceasta pentru
că statul neimplicându-se financiar în susţinerea acestui tip de şcoli respectiv
confesionale, singura lor sursă de finanţare era comunitatea.
Aceste şcoli au însă meritul de a fi implementat mentalului colectiv necesitatea
de a-şi trimite copii la şcoli, de asemenea au făcut eforturi pentru a trimite la studii în
străinătate pe elevii merituoşi făcând astfel posibilă formarea unei elite româneşti
pregătită să facă fată schimbărilor politico-socio-culturale cerute de istorie la un moment dat.
CONSIDERATIONS CONCERNING THE ROLE OF THE GREEKCATHOLICS CHURCH IN THE CONFESSIONAL EDUCATION SUPPORT
FROM THE BISHROPIC OF GHERLA IN THE XIX CENTURY
(Summary)
This study has tried to bring out a few important aspects regarding the confessional education from Transylvania in the XIX century.
In the XIX century confessional education faced a large development. The
Greek-Catholic Church of Sălaj would support this kind of schools and do the best to
keep the confessional character of the Romani an schools although after the 1868 the
Hungarian authorities tried to replace the confessional schools with state schools.
Our study capitalizes some original arhive documents which manage to prove
us as well as possible the important role of this schools for the social, political and
spiritual evolution from Transylvania in that Cime.

17

Ibidem, f. 16.
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Continuăm

publicarea documentelor referitoare la act1v1tatea despărţă
al Astrei pentru perioada anilor 1901 - 1905. Numele
despărţământului va fi consemnat, în organigrama comitetului cenral al Astrei, cel
dinainte, al XVI-lea, "Sălăjean - Chiorean" al Astrei, cu sediul la Şimleu Silvaniei.
Documentele, sistematizate în cele 29 anexe de mai jos, au fost preluate din
fondul Astrei de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sibiu şi oglindesc o
mai mare dezvoltare şi diversificare a activităţii în despărţământ.
1901.
Scrisoarea de condoleanţă a C.C. al Astrei la moartea lui Ioan Pop din
Domnin, membru pe viaţă al despărţământului XVI, "Sălăjean-Chiorean" şi ferparul
morţii' (anexa 1).
1901.
Astra însărcinează pe Alimpiu Barboloviciu, directorul despărţământului
"Sălăjean-Chiorean", a o reprezenta la adunarea generală anuală a Societăţii pentru
fond de teatru român de la Şimleu Silvaniei (1-2 august 1901)2 (anexa 2).
1901, septembrie 30. Şimleu Silvaniei.
Procesul verbal al adunării cercuale anuale a Despărţământului Sălăjean Chiorean al Astrei de la Cuceu din 1 iulie 1901; concluziile C.C. al Astrei 3(anexa
mântului

sălăjean

3).

1901, decembrie 31. Şimleu Silvaniei.
Procesul verbal al comitetului cercual al
1901 4 (anexa 4).

despărţământului

din 8 decembrie

1
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale (în continuare cităm A.N.-D ..J.) Sibiu, fond
Astra, doc. nr. 82/1901, 1-2.
2
A.N.-D.J. Sibiu,fond Astra, doc. nr. 511/1901, f. 1-3.
3
Idem, doc. nr. 622/1901, f. 1-6v.
4
Idem, doc. nr. 21/ 1902, f. 1-4.
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1902, ianuarie 22. Şimleu Silvaniei.
Raportul Despărţământului XVI, Sălăjean-Chiorean al Astrei despre
activitatea desfăşurată în decursul anului 1901 5 (anexa 5).
1902, iulie 17. Şimleu Silvaniei.
Direcţiunea despărţământului cere Astrei opere pentru bibliotecile poporale;
răspunsul prezidiului Asociaţiunii 6 (anexa 6).
1903, ianuarie 20. Şimleu Silvaniei.
Direcţiunea despărţământului înaintează procesul verbal al adunării cercuale,
ţinută la T. Santău la 3 august 1902; rezumatul procesului verbal; concluziile şi
recomandările prezidiului Astrei7 (anexa 7).
1903, ianuarie 20. Şimleu Silvaniei.
Răspunsul prezidiului Astrei la o cerere a despărţământului referitoare la mai
multe probleme: membri neplătitori. taxe, abonament la "Transilvania" 8 (anexa 8).
1903, aprilie 22.
Răspunsul Astrei la cerearea despărţământului, referitor la trimiterea unor
9
broşuri ce au apăut în "Biblioteca pop. a Asoc. " (anexa 9).
1903.
Procesele verbale ale şedinţelor comitetului cercual din 26 ianuarie, 2 aprilie,
29 aprilie şi 14 mai 1903 şi concluziile C.C. al Astrei din Sibiu 10 (anexa 10).
1903.
Scrisoare adresată lui Andrei Cosma, directorul "Silvaniei", referitoare la
procesul intentat de văduva lui Czimer Istvan vis-a-vis de testamentul lui Ioan
Nichita" (anexa 11).
1903, octombrie 23. Huedin.
Scrisoarea lui Aurel Nichita referitoare la unele chestiuni bancare legate de
testamentul lui I. Nichita 12 (anexa 12).
1904, decembrie 20. Şimleu Silvaniei.
Direcţiunea despărţământului înaintează procesele verbale ale adunării
cercuale, ţinută la 2 august în Giumelciş şi şedinţei comitetului cercual din 19
decembrie din Şimleu; concluziile C.C. al Astrei; literele fundaţionale ale
"Fondului Cultural Român Sălăgian" 13 (anexa 13).

5

Idem, doc. nr. 95/1902, f. 1-4.
Idem, doc. nr. 489/1902, f. 2-3.
7
idem, doc. nr. 7111903, f. l-6v.
8
Idem, doc. nr. 27311903, f. 1-2.
9
Idem, doc. nr. 34511903,f 1-2.
1
°Idem, doc. nr. 435/1903, f.1-8.
11
ldem, doc. nr. 50711903, f. 1-lv.
11
Jdem, doc. nr. 95511903, f. 1-3.
13
Idem, doc. nr. 81/ 1904, f. 1-20.
6
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1904.
Scrisoarea lui Andrei Cosma, casierul despărţământului adresată C.C. al
Astrei, referitoare la o taxă de membru 14 (anexa 14).
1904, mai 12. Şimleu Silvaniei.
Alimpiu Barboloviciu, vicar al Silvaniei şi director al despărţământului,
trimite C. C. al Astreide la Sibiu un "reversal" prin care recunoaşte că a primit
suma de 400 coroane, ajutor pentru procurarea de cărţi şi rechizite şcolare (anexa
15

15).

1904, septembrie 9.
Procesul verbal (copia) al şedintei comitetului cercual din 9 iunie şi
răspunsul prezidiului Astrei 16 (anexa 16).
1904, august 15. Supurul de sus.
Scrisoarea Anei Porutiu, văduva lui George Filep, adresată Astrei, în
legătură cu testamentul soţul~i 17 (anexa 17).
1904, decembrie]. Şimleu Silvaniei.
Tabel nominal cu membri înscrişi la adunarea cercuală a Despărţământului
Sălăjean-chiorean al Astrei, ţinută la 3 august 1904 în Şomcuta mare şi taxele
încasate de la alţi membri; procesul verbal al adunării; concluziile prezidiului
Astrei; procesul verbal al şedinţei subcomitetului despărţământului din 25 august
1904 18 (anexa 18).
1904, decembrie 22. Sibiu.
Apelul prezidiului Asociaţiunii în scopul introducerii ortografiei stabilite de
Academia Română în anul 1904 19 (anexa 1904).
1905, ianuarie 30. Er. Kdvds ( Căuaş ).
Scrisoarea lui Georgiu Filepp, preot gr. Cath adresată C.C. al Astrei în care
se referă la testamentul unchiului său George Filepp, fost avocat în Tăşnad (anexa
20

20).

1905, martie 1O. Sărăuad.
Scrisoarea preotului gr. cath. George Stanciu către C.C. al Astrei,ce se referă
la "procesul urzit lăsământului Georgiu Filep" 21 (anexa 21).
1905, aprilie JO. Şimleu Silvaniei.
Raportul lui Andrei Cosma, împuternicitul Asociaţiunii în afacerea
succesiunii după George Filep şi trei scrisori anexe22 (anexa 22).
14

Idem,
Idem,
16
idem,
17
Idem,
18
idem,
19
Idem,
20
idem,
21
Idem,
22
Idem,
15

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1161i904,f i.
499/1904, f. 1-2.
6201i904,f. i-4.
856/1904, f. 8-9v.
1212/1904, f. 1-13.
12411904, f. 1-lv.
137/1905, f. 1-lv.
285/1905, f. 4.
418/1905, f. l-3v.
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1905, mai 24. Sibiu.
Scrisoare a Astrei prin care i se cere lui Andrei Cosma, directorul "Silvaniei"
şi preşedintele comitetului fundaţiei dr. Ioan Nichita informaţii despre aceasta 23
(anexa 23).
1905.
Procesul verbal al şedinţei subcomitetului Despărţământului "Şimleu" din 1
iunie 1905 24 (anexa 24).
1905, iuniel6. Şimleu Silvaniei.
Extrasul de cont de la institutul "Silvania" asupra fundaţiei dr. Ioan Nichita 25
(anexa 25).
1905, iunie 22. Şimleu Silvaniei.
Alimpiu Barboloviciu cere, biroului Reuniunii Femeilor Române din Sibiu,
trimiterea obiectelor câştigate la loterie26 (anexa 26).
1905,august 31. Sibiu.
Prezidiul Astrei comunică lui Andrei Cosma, director de bancă în Simleu că
a trimis cărţile solicitate27 (anexa 27).
'
1905, august 24. Sibiu.
Prezidiul Asociaţiunii confirmă primirea monedelor şi bancnotelor, trimise
de Vasile Mica din Someş Odorhei şi dr. Mihai Pop, avocat în Cehu Silvaniei 28
(anexa 28).
1905, noiembrie.
Direcţiunea Despărţământului "Şimleu" înaintează: procesele verbale ale
şedinţelor comitetului din 20 iunie, 27 iulie, 7 septembrie; procesul verbal al
adunării cercuale din 6 august, ţinută în Buciumi; consemnarea membrilor pe anul
1905/6; conspectul împărţirii cărţilor şcolare; tabel cu taxele încasate de la membri
pe anul 1904/5; informare asupra cheltuielilor făcute cu ocazia fotografierii unor
obiective istorice şi etnografice din Sălaj 29 (anexa 29).
ANEXE:
1.
88-1901
Se anunţă decedarea membrului pe
Domnin, desp. Şimleu.

viaţă

/f. li
Ioan Pap, fost proprietar în

Preastimată Doamnă!

23
24

25
26

27
28
29

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

562/1905, f. 3.
657/1905, f. l-4v.
672/1905, f. 1-2.
685/1905, f. 1.
896/1905, f. 1.
1064/1905, f. 1-2.
1368/1905, f. 1-31.
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Ne luăm voia a Vă anunţa, că comitetul central al Asociaţiunii luând act de
încetarea din viaţă a iubitului Dvoastră tată Ioan Pap, fost membru pe viaţă al
Asociaţiunii, regretului său a dat expresiune prin (sudare)?. Când Vă aducem
aceasta la cunoscinţă, Vă rugăm, să primiţi expresiunea profundului nostru regret
pentru perderea iubitului DVoastre tată şi asigurarea deosebitei stime, ce Vă
păstrăm.

Din şed. comit. central de la 7 -II- 1901. /s/dr. Puşcariu. /s. indescifrabil/.
Preastim. Doamne Luisa Florian Cocian, n. Pop în Domnin.
Res. în şed. de la 7-11. 1901. Cond. 29. munit. şi exped. 18/II-1901.
/s./RSimu.
Nr. 88-1901
/f. 21
Subscrişii cu anima frântă de durere aducem la cunoscinţia tuturor, că bunul
şi preaiubitul tata, moş şi socru IOAN PAP membru fundator al asociaţiunei
culturale române şi al fondului de teatru, proprietar, după un morb repentin - în
etate de 76 ani şi-a dat nobilul său suflet în manile Creatorelui în 27 1. c.
Osamentele pământesci ale scumpului defunct se vor astruca spre vecinica odihnă
Miercuri în 30 Januariu la 10 ore a. m. în cimitertul greco catolic din Domnin. Fie-i
ţierina uşiora şi memoria binecuventată! Domniu la 27 Januariu st. n. 1901. Luisa
Pap, măritată Cocian, fiica. Florian Cocian, ginere. Maria, Corneliu şi Florian,
nepoţi.

A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 88/1901, f. 1-2.

2.
Nr. 511-1901
/f. li
Presidiul raportează că comitetul Societăţii pentru fond de teatru român a
invitat comitetul central al Asociaaţiunii la adunarea generală convocată pe 1 şi 2
August a. c. la Şimleul Silvaniei şi că pe cale presidială a fost însărcinat directorul
despărţământului Şimleu cu reprezentarea Asociaţiunii la adunarea generală a
Societăţii pentru fond de teatru român.
Domniei sale!
/f. 1v/
Dlui Alimpiu Barboloviciu, protopop, directorul Despărţământului
Asociaţiunii în Şimleu! Silvaniei.
Comitetul Societăţii pentru fond de teatru român a adresat Comitetului
nostru central o invitare specială la adunarea generală a numitei societăţi, care se va
întruni la 1 şi 2 August n. în Şimleu! Silvaniei.
Dorind a susţine bunele relaţiuni de colegialitate între Asociaţiunea noastră
şi Societatea pentru fond de teatru român şi îndeosebi şi frumosul obicei de a
manifesta această colegialitate prin participare reciprocă la adunările generale iar
de altă parte membrii comitetului central din causa îndepărtării mari neputându-se
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presenta în persoană la Şimleu, vrem a vă ruga să binevoiţi a /f. 2/ vă însărcina cu
representarea Asociaţiunii la adunarea generalî din 1 şi 2 August.
În firma speranţă că veţi primi această însărcinare, vă rugăm să predaţi
scrisoarea alăturată Dlui preşedinte al Societăţii pentru fond de teatru român ....
Sibiu în 29 Iulie 1901. Presidiul Asociaţi unii.
Munit. şi exped. împreună cu scrisoarea următoare, adresată Dlui Ios.
Vulcan. Sib. 29NII-1901.
D. sale
Dlui Iosif Vulcan, preş. Soc. p. fond de teatru român în Şimleu! Silvaniei
Confirmând cu mulţumită primirea scrisorii Onor. Comitet al Societăţii
pentru fond de teatru român, prin care aţi binevoit a invita comitetul nostru la
adunarea Dv. generală convocată la Şimleu pe 1 şi 2 August a.c. - usăm cu
deosebită plăcere de această invitare şi am însărcinat pe directorul /f. 2v/
Despărţământului din Şimleu, D. protopop I. Barboloviciu, să represinte
Asociaţiunea noastră la adunarea generală a Societăţii pentru fond de teatru român.
Dorim valoroasei Dv. Societăţi, de care ne leagă atâtea interese identice
simpatii profunde,- şi cu această ocasiune tot succesul la pasul însemnat ce chir
acum îl pregătiţi, vă rugăm să primiţi, etc.
Sibiu, în 29 Iulie 1901. Presidiul Asociaţiunii /s./ Şuluţiu
Mund. şi exped. 29NII-1901. /s./ RSimu.
Nr. 511-1901
/f.
Onorat Comitet!
Alăturând aci programul adunării generale a Societăţii pentru fond de teatru
român, care se va ţine în <lilele de 1 şi 2 August n. a. c. în Şimleu! Silvaniei,- ne
luăm voia a invita Onoratul Comitet al Asociaţiunii, ca să participe la această
adunare a societăţii surori.
Braşov, în 19 Iuliu n. 1901.
Pentru Comitetul Societăţii pentru fond de teatru român: /s./ Virgil Oniţiu,
vicepresident.
Onoratului Comitet Central al Asociaţiunii p. literat. şi cult. pop. român.
Sibiu.
A. n. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 51111901, f. 1-3.
3.
Nr. jum. presid. 398-1901
Confirmarea presidială la adresa dir. şi 22 bilete de legitimare, asemenea la
cassă şi avisul la adm. "Trans" exp. 26/IX-901. /s./ RSimu
On. direcţ. a desp. lui Asoc. "Şimleu" al Asoc. în Şimleu.
În legătură cu scrisoarea On. Direcţ. Nr. 15 din 13 Sept. a. c. avem onorul a
vă încunoscinţa, că comitetul central a luat spre scire procesul verbal al adunării
cercuale, ce s-a ţinut în Cuceu la 1 Iulie a. c. şi a aprobat conclusele aduse. După ce
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însă

în această adunare nu s-a făcut alegerea comitetului cercual pentru noul period
de trei ani, conform §-ului 34 din Regul. pentru desp., On. direcţiune vă îngrijiţi, ca
aceasta să se întâmple în proxima adunare cercuală; bineînţeles, în acest cas
comitetul va ave să fie ales numai pentru restul periodului.
Confirmarea presidială a primirii sumei de K 202. 40 şi 22 bilete de
legitimare s-au expedat On. Direcţiuni în 26 Septembre a. c. După care vă rog ...
Sibiu, din şed. comit central din 10 X 1901. /s./ Şuluţ /s. indescifrabiV
Mundt. şi exped. 21 X - 901. /s./ RSimu.
/f. 3/
Nr. 622-1901
15.
Preavenerat Presidiu!
Mi-iau permisiune a susceme sub ./. cu onoare alăturat procesul verbal luat
în adunarea cercuală a despătţiernîntului XVI, Selagian-Chioran, ţienută la 1 Iuliu
a. c. în comuna Cuceu.
Tacsele incurse de la membri vechi şi noi s-a suscemut prin asernnaţiune
poştală.

Dealtmintrea cu profundă veneraţiune perseverez.
Şimleul-Silvaniei, la 30 Sept. 1901.
Al Preaveneratului Presidiu. devotat cultore, Alimpiu Barboloviciu, vicariul
Silvaniei şi directorul desp. XVI.
Nr. 622-1901
/f. 4/
Proces verbal
luat în adunarea cercuală a desp. XVI Sălăgian-Chioran a Asociaţiunei
pentru lit. şi cultura poporului român, ţienută la 1 Iuliu 1901 în comuna Cuceu,
fiend presenţi: Rvs. Alimpiu Barboloviciu vicariu şi direct. desp., Augustin Vicaş,
actuar, 11. Domn George Pop de Băsesci; Teodor Pop, preot, Demetriu Suciu, Dr.
Georgiu Pop, membri în comitetul cercual şi alţii mai mulţi membri ordinari şi
ajutători.

1. Premergând agendelre culturale serviţiu Divin, conform programei
adunarei publicate, directorul desp. Rvs. Alimpiu Barbooviciu a deschis adunarea
prin una vorbire momentoasă şi clasică. ad. 1. Dechiară adunarea cecuală a desp.
XVI a Asociaţ. de deschisă.
2. După deschiderea adunarei dl. Mihail Pop, preot în Cuceu şi în numele
poporului său salută adunarea în termini călduroşi, - după cari presidiul pentru
conducerea procesului verbal, pe lângă actuarul desp. propune a se alege un
notariu. ad. 2. Adunarea pe lângă actuarul A. Vicaş mai alege de notar pe Paul
Baca, preot.
3. Actuarul desp. Augustin Vicaş cetesce raportul despre activitatea
comitetului desvoltată în decursul anului de gestiune espirat, cu privire la aprobarea
decisului adunarei cercuale trecute prin veneratul comitet central a Asociaţiunei; ct.
privire /f. 4v/ la încassarea tacselor de membri; la suscemerea raportului anual
comitetului central; la regularea bibliotecei poporale; la starea fondului cultural
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scolastic selagian; la esmiterea comisiunilor scolastice esaminatoare; la premiile
publicate pentru învăţiătorii cari şi-au amplinit datoria, etc. ad. 3. Se ie spre sciinţiă
şi să transune pentru censurare la o comisiune.
4. Cassarul desp. dl. Andreiu Cosma împedecat de a lua parte la adunare, a
transpus raportul despre starea cassei, care să cetesce prin actuarul A. Vicaş. ad. 4.
Asemenea se transpune unei comisiuni spre censurare.
5. Presidiul propune alegerea comisiunilor pentru censurarea deosebirelor
rapoarte şi înscrierea membrior noi. ad. 5. Adunarea alege în comisiunea
censuratoare a rapoartelor pe: Teodor Pop, prat., Vasiliu Pop şi Demetriu Suciu iar
în comisiunea pentru înscrierea membrilor pe: dr. George Pop, Vasiliu Pop şi
Vasiliu Mica.
După alegerea comisiunilor presidiul suspinde şedinţia pe 10 minute, pentru
ca acelea să poată conlucra cu efect.
6. După redeshiderea şedinţei, comisiunea I esmisă pentru cesnsurarea
rapoartelor, prin reportorul Demetriu Suciu constatează:
a) Că comitetul desp. a fost cu atenţiune la împrejurările desvoltărei
culturali a poporului Român şi că şi-a achitat activitatea cu deplină laudă pe toate
terenele prescrisă în §-ii statutelor asociaţiunei; /f.5/ cu deosebire însă propune
comisiunea ca adunarea să aducă mulţiărnită protocolară mecenaţilor, cari au
binevoit a oferi premii în scopul înaintărei învăţiământului poporal şi anume: 1.
Ilustrului Domn George Pop de Băsesci pentru premiul de" O vacă cu viţel", care
s-a conferit învăţătorului Gavril Galgo din Halmoşd. 2. Tot acestui Ilusstru Domn
George Pop de Băsesci pentru premiul de o scroafă cu purcei, conferit
învăţiătorului Ipatie Todoran din Domnin. 3. Domnilor: Demetriu Suciu dir. inst.
Sălăgiana şi Dr. George Pop, adv. în Zălau, pentru premiu de 40 coroane dat în
părţi egale şi conferit învăţiătoarei diplomate Elena Gozman de la şcoala din
Buciumi. 4. D. Andrei Cosma dir. inst. Silv. pentru premiul de 20 cor. conferit înv.
Petrru Rob din Oarţia de Jos. 5. D. Florian Cocian adv. din Ceh, pentru premiul de
10 cor. conferit înv. Gorgiu Nichita din Supurul de Sus şi 6. D. Vasile Pop adm.
prat. în Oarţia de Jos, pentru premiul de 10 cor. conferit înv. Ioan Mureşan din
Cuceu.
Asemenea propune comisiunea recunoscinţiă altor 8 învăţiători destinşi cari
încă au recurs la premii şi ar fi fost demni de premiare; şi ca să se exprie mulţiămită
comisiunilor cari au supraveghiat cu ocasiunea esamenelor şcolar resultatul
insctrucţiunei din şcoalele poporale din raionul acestui desp.
b) Că raţiociniul cassarului dep. este în deplină ordine tranpunându-să la
cassa centrală 172 c. 80 f. iar 43 c. 20 f. ca % obţinute din tacsele membrilor s-au
vărsat în scopul cumpărărei de cărţi pentru biblioteca poporală a desp. şi că fondul
cultural scolastic sălăgian cu capital de peste 2000 coroane, despre care statutele
sunt în formare e administrat foarte corect. ad. 6. Adunarea primesce propunerile
comisiunei, achitează cu laudă /f. 5v/ activitatea energică şi corectă a
subcomitetului şi exprimă mulţiămită protocolară Ilustrului Domn George Pop de
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Băsesci şi celorlalţi D. consoţi oferitori de premii în scopul măreţiu a înaintarei
culturei scolastice a fiilor poporului român.
7. Comisiunea esmisă pentru conscrierea membrilor şi colectarea tacselor
prin dr. George Pop reforează că a colectat tacsă de membri de la următorii:
1. Vasiliu Pop, adm. protop. în Als6-Varcza, u.p. Sz. Cseh --- 10 cor.
2. Gavril Cherebeţ, adm. protop. în Szamosudvarhely --------- 10
3. Florian Cocian, advocat în Sz. Ceh.---------------------------- 10
4. Demetriu Suciu, dir. de bancă, în Zsib6----------------------- 10
5. Alimpiu Barboloviciu, vicar, Sz. Somlyo --------------------- 10
6. Vasiliu Pop, prot., M. Sent Gyorgy, u. p. Varmezo--------- 10
7. Dr. Georgiu Pop, adv în Zilah ---------------------------------- 10
8. Petru Pop, preot în Babcza, p. u. Bogdand ------------------- 10
9. Vasiliu Mica, posesor în Szamosudarvarhely ---------------- 10
10. Simeon Marincas, preot în Kasapatak, u. p. Varmezo ----- 10
11. Augustin Vicaş, preot în Hidveg, u. p. Sarmasag----------- 1O
12. Mihaiu Pop, preot în Kucs6, u. p. Zsib6 -------------------- 10
13. Ioan Pop, ad. notar în Secuieu? ------------------------------- 10
14. Mihai Borbely, medic în Zsib6-------------------------------- 10
15 Teofil Dragomir, posesor în Farcasmezo, u. p. Zsib6------- 10
16. Ioan Ch. Dragomir, protop.în Naprad------------------------ 10
17. Vasiliu Mureşan, cas. de bancă în Zsib6--------------------- 10
18. Iosif Orga, comptabil în Zsib6 ------------------------------- 10
19. Dr. Ladislau Giurco, adv. în Zsibo --------------------------- 10
20. Vasiliu Pătcaş, preot în Hotoan ------------------------------ 10
21. Augustin Mărcuş, cassar la Silvania în Şimleu ------------- 10
22. P. Cosmuţia,
10
/f. 61 iar ca tacsă de la membrii ajutători a venit de la: 1. Gregoriu Copos, preot, 2
cor, 2. Dna Ludovică Copos, preotesa, 2 cor., 3. Paul Boca, preot, 2 cor, 4. Ioan
Chiş din Gârgou, 4 cor, 5. Teodor Bohăţiel, 4 cor., 6. Petru Rob, înv. în Asuagiu, 2
cor., 7. Ioan Chiş, 2 cor., 8. Demetriu Mureşian din Chechiş, 4 cor., 9. Alesandru
Man, Şioimuş, 2 cor., 10. Aurel Mezei, 2 cor., 11. Vasiliu Fanca, 1 cor., 12.
Octavian Pelecan, 4 cor., 13. Vasiliu Pop, 2 cor. Suma = 33 cor. ad. 7. Summa
incursă de la membri ordinari de 2 coroane şi de la membriii ajutători de 33
coroane se transpune casirului desp. cu concredere ca după deţinerea celor 20 o/o
asecurate prin statutue pentru despărţiărnânt, restul să se înainteze la Ven. Comitet
Central în Sibiu; iar suma deţienută să votează a forma bugetul despăţiământului cu
prevalenţiă în scopul augumentărei bibliotecii poporale.
8. La adunarea generalăa Asociaţiunei ţienândă în a. c. în Sibiu. ad. 8. Se
aleg representanţii ai desp. Dnii: George Pop de Băsesci, dr. George Pop, adv. şi
Gregoriu Pop, prot.
/f. 6v/ 9. La propuneri diverse, dl Demetriu Suciu, adv. şi director de bancă
în Jibou face propunerea că: "Pe viitor poporul ţiăran din toate comunele învecinate
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fie reprezentat prin delegaţi la adunările cercuale a
în interesul bine priceput a promovarei culturei poporului român;
şi că acele adunări să se ţină în dile de sărbătoare, ac să poată lua parte ele şi
poporul neîmpedecat de lucrul câmpului". -ad. 9. Propunerea să primesce şi cu
esecutarea ei se concrede subcomitetul desp. şi că adunarea să se ţină la diua
profetului Ilie.
10. De loc a adunarei viitoare a desp.- ad. 10. Să desemnează comuna
Santău.
11. De autenticatori a procesului verbal. ad. 11. Se aleg Domnii: Dr. Georgiu
Pop, avocat şi Paul Boca, preot.
12. Fiend eshauriată pertractarea programei adunarei, presidiul mulţiamesce
membrilor pentru spriginul material şi spiritual prestat şi esprimându-şi dorirea de a
fi cu toţii solidari în acţiunea înaintărei culturei prin literatură în sânul poporului
român. -ad. 12. Dechiară adunarea cercuală a desp. XVI Selagian-Chioran al Astra
de închisă. D.v.s. /ss./ Alimpiu Barboloviciu, vicariul Silvaniei şi preşiedinte.
Augustin Vicaş, actuar. desp. Acest proces verbal s-a verificat: /ss./ Paul Boca,
preot. Dr. George Pop, advocat.
cu sediul

adunărei, să

despărţiământului

A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 622/1901, f. 1-6v.
4.
Nr. 21-1902
/f.l/
Directiunea desp-lui "Şimleu" înaintează cu 31 Dec. a. tr. procesul verbal al
şedinţei co~itetului cercual din 8 Dec. a. tr.În această şedinţă s-au pertractat afaceri
curente şi s-a decis a se cere cuota corespundătoare din suma de K 2000.
On. direcţ. a desp.-lui "Şimleu al Asoc. în Şimleul Silvaniei
Prin presenta avem onorul a Vă aduce la cunosccinţă, că comitetul central a
luat spre scire procesul verbal al şedinţei comitetului cercual din 8 Decembrie a. tr.,
transpus prin hârtia nr. 8 din 31Decembre190„ Promiţivă rog „. Din şed. de la 23
I 1902. /s/ Şuluţ /s indescifrabilă/ Mundt şi exped. 2/1-902 RSimu. Res. în şed. de
la 23 1-902. Cond 21.
Nr. 21-1902
/f. 2/
Nr. 8-901
Preavenerat Presidiu!
Mi-ieu permisiune a susceme sub . ./. cu onoare alăturat, protocolul şiedinţiei
comitetului ţienută la 8 dec. a.c.
Dealtmintrea cu profundă veneraţiune perseverez. Şimleul-Silvaniei, la 31
dec. 1901. Devotat cultore: Alimpi Barboloviciu, vicariu şi directorul desp.
Nr. 21-1902/f. 3/

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei

377

Proces verbal
luat în şedinţia comitetului desp. XVI Sălăgian-Chioran a Astrei ţienută la
8 Decembre 1901. Presenţi: Rvs. Alimpiu Barboloviciu,dir. desp„ Andrei Cosma,
Gavril Trif şi Augustin Vicaş.
1. Reverendissimul A. Barboloviciu dir. desp. referează comitetului cercual
"că în cauzele pertractânde a convocat comitetul pe 6 l.c. dar neprezentându-se
membri în număr îndestulilor, a convocat de nou pe 8 l.c. când şi cu cei presenţi va
pertracta agendele cursive a desp.
Presidiul relatează că comitetul central, din incidentul, că o adunare
cercuală anuală anunţiată numai cu 8 dile înainte de terminul ţinerei a fost oprită de
autorităţi şi nepotându-se la temp înaintă recurs contra acelei oprelisce, a fost
zădărnicită ţienerea adunarei-sub nr. 550 august 20, anul 1901 dispune: ca ţienerea
adunărilor anuali să se convoace şi anunţe autorităţilor cât de timpuriu s.e. cu 30
dile-ca în caz de oprire să se poată usa de toate remediele legali. -Ad. 1. Se ie spre
sciinţia dispuseţiunea pentru conformare.
2.Presidiul presentează actul comitetului central de nr. 622 din 26 sept. prin
care să recunoasce primirea a 202 c. 40 f. tacsă transpusă /f. 3v/ de acest desp. la 31
aug. a.c. de la 22 membri ordinari şi 13 m. ajutători, după ce mai întâiu s-a detras
50 c. 60 f. pentru desp. a contul celor 20 % obvenitor lui; şi totodată cere comitetul
central a se face cunoscută locuinţa lui Ioan Pop, adj. not. ca săi se poată trimite
foaia Transilvania. Ad. 2. Avisul se ie spre sciinţie şi se va face cunoscut adresa d.
Ioan Pop, adj. notarial în Secuieu (Szeklyă) u.p. Banfihunyad.
3. Comitetul central prin rescrisul de nr. 622 din 10 Octobre a.c. ie spre
cunoscinţia şi aprobă decisiunile adunarei cercuale ţienută în Cuceu la 1 Iuliu a.c.,
... deorece în această adunare nu s-a făcut alegerea comitetului cercual pentru noul
period de trei ani, conform § 34 din regulament, se lasă direcţiunii a se îngrigi de
această alegere la proxima adunare anuală, şi încă numai pentru restul presidiului.
Ad. 3. Spre sciinţiă şi conformare.
4. Comitetul central, cu nr. 763 din 27 octob. a.c. cere opiniunea
comitetului cercual până la finea anului c. că din ajutorul de 2000 coroane-votat de
Asociaţiune despărţămintelor în proporţiunea membrilor acelora- pentru bibliotece
/f. 4/ sau pentru alte trebuinţe şcolare voesce a li se distribui acest ajutor ... Ad. 4.
Comitetul desp. partea obvenitoare din acest ajutor-jumătate-I va distribui pentru
bibliotecele şcolare existente în acest cerc al desp.; er cealaltă jumătate pentru
procurare de cărţi şcolare elevilor miseri de la şcoalele din raionul despărţă
mântului; pentru care scop se concrede direcţiunei a se informa pe calea oficiilor
protopopesei, despre bibliotecele şcolare existente şi despre lipsele de cărţi şcolare.
5. Fiend aproape fine anului se concrede direcţiunei a înainta la comitetul
central raportul îndătinat despre lucrările anuali a despărţământului. Ad. 5. Se va
efectui esact...
Nefiind alte obiecte de pertractat.şedinţa se redică. D.v.s. /ss/ Alimpiu
Barboloviciu, vicariu şi preşedinte. Augustin Vicaşul, secretar.
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5.
Nr. 95-1902
lf. 1/
Raportul anual pe 1901 din desp. "Şimleu".
On. direcţ. a desp.-lui "Şimleu" al Asoc. în Şimleu.
Prin presenta avem onorul a Vă aduce la cunoscintă,
că comitetul central a
Ă
luat spre sine raportul anual pe 1901, ce aţi fost înaintat. In extras se va publica în
"Analele Asociaţiunii" ("Tra."). Primiţi Vă rugăm. Din şed. de la 19 -11-1902. /s/
Şuluţ /s. indescifrabil/.
Nr. 95-1902
/f.2/
Venerat Comitet Central a Asociaţiunei!
Am onoare a suscerne raportul desp. XVI Sălăgian-Chioran al Asociaţiunei
p. lit. şi cult. pop. român-peste activitatea desvoltată în decursul anului 1901.
Cu deplină veneraţiune fiend. Şimleu, la 22 Ianuariu 1902. /ss/ Alimpiu
Barboloviciu, directorul desp. XVI. Augustin Vicaş, act. desp. XVI a Asoc.
Nr. 95-1902
/f.3/
Raportul
desp. XVI Sălăgian-Chioran al Asociaţiunei pentru literatura şi cultura
poporului român, despre activitatea desvoltată în anul 1901.
Acset despărţământ şi în decursul acestui an s-a nesuit a-şi desvolta
activitatea sa pe basa organisaţiunei îndegetate de Asociaţiune cu formare de
agenturi şi înfiinţarea de biblioteci poporale, dintre care cea din Şimleu-centrul
desp.-numeră la 64 de opuri, să manuieză corect şi se dă spre cetire cărţi tuturor
amatorilor de lectură fără considerare că este sau nu membru a desp. Acest desp.
are un fund scolastic-sălăgian - de 2000 coroane, a căruia statute nu sunt precisate
definitiv.
Convins fiind desp. resedarul culturei poporului ţieran este şcoala poporală, a
urmărit cu viu interes rădicarea nivelului culturei poporului prin şcoală şi cu
ocaziunea examenelor din vară în toate tractele protopopeşci de pe teritoriul desp.,
a esmis comisiuni compuse din preoţi, învăţători şi inteliginţiă, cari au
supravegheat demersul instrucţiunei şi au raportat de succesele lăudabile agiunse în
şcoala poporală română. Mult a contribuit la stăruirea emulaţiunei nobile între
învăţători-pentru a da impuls culturei poporului prin şcoală- şi publicarea şi
împărţirea de premii pentru învăţătorii cari au corespuns misiunei lor sublime; cari
premii au fost oferite de bărbaţii binemeritaţi ai noştri /f. 3v/ şi (cari) s-au şi
distribuit acelora cu ocasiunea adunarei cercuale a desp. ţienută în Cuceu la 1 Iuliu
1911. Aşia premiul I de "o vacă cu viţel", oferit de dl Pop George de Băsesci, s-a
dat lui Gavril Galgo, învăţător în Halmăşd; al Ii-lea premiu, "de o scroafă cu
purcei, oferit şi acesta de dl George Pop de Băsesci, s-a dat lui Ipatie Todoran, înv.
în Domnin; al Iii-lea premiu de 20 coroane, oferit de dl Andrei Cosma, dir. inst.
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Silvania şi al IV-lea de 20 coroane, oferit de dr. Pop Georgiu, adv. în Zălau,
îmbinate, s-au distribuit distinsei învăţătoare Elena Gozman din Buciumi; al V-lea
premiu, oferit de dl Florian Codan, de 10 cor., s-a dat lui Petru Rob, învăţător în
Oarţia; şi al V-lea premiu de 10 cor., oferit de dl Vasiliu Pop, adm. prot, s-a dat lui
Ioan Mureşan, învăţător în Cuceu.
Adunarea cercuală a desp. din acest an a fost bine cercetată şi au solvit taxă
22 membri ordinari şi 13 ajutători, care după detragerea alor 50. 60 K. ca %
obvenitor pentru despărţământ, s-a trimis la comitetul Asociaţi.unei 202.04 K a
căreia primire s-a cuitat.
Alegerea membrilor în biroul desp. se va face în anul venitor, pe când
adunarea să va ţine în comuna Santău şi conform decisiunei adunărei se va ţine în
di de sărbătoare-2 august- pentru ca /f. 41 să poată participa cât de mult popor la
aceea; pentru care scop vor fi recercate comunele învecinate ca să fie representate
la adunare prin mai mulţi delegaţi din sânul poporului.
Din ajutorul votat de Asociaţiune în sumă de 2000 K. în scopul şcoalelor şi
bibliotecelor, partea obvenitoare pentru acest desp. în proporţiunea membrilor-s-a
desgnat prin subcomitetul cercual ca jumătate să se distribue pentru bibliotecele
şcolare existente, iar altă jumătate pentru acoperirea lipselor de cărţi şcolare între
elevii miseri.
Despărţământul-şi va pune toată nesuinţia ca şi pe viitor să corespundă
scopului cultural a Asociaţiunei. Şimleu, la 22 Ianuariu 1902. /ss./ Alimpiu
Barboloviciu, directorul desp. XVI. Augustin Vicaş, act. desp. XVI a Asoc.
A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 95/1902, f. 1-4.
6.
Nr. 489-1902
/f. 31
7.
Mărit Presidiu!
Mi-iau permisiunea a ruga pre Măritul Presidiu să binevoiască a dispune să
se tramită din opuşioarele menite pentru bibliotecele poporale-spre distribuire cu
ocasiunea adunarei generale a despărţiemântului ţienândă la 3 Aug. din fiecare câte
20 esemplare; preţiul cărţilor se va răspunde după încasare, sau din percentul
tacselor obvenind despărţiemântului.
Dealtmintrea cu profundă veneraţiune perseverez. Şimleul-Silvaniei, la 1717
1902. Al Măritului Presidiu. Devotat cultore /s./ Alimpiu Barboloviciu, vicariul
Silvaniei şi directorul desp. XVI.
Nr. 489-1902
Onoratei direcţiuni a despărţământului
al Asoc. în Şimleu

/f. 2/
"Şimleu"
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Conform scrisorii onoratei direcţiuni de la 17 Iulie a.c. alăturat ./. trimitem
câte 20 ex. din cei patru numeri ai Bibliotecei poporale a Asociaţiunii, în total 80
ex., al căror preţ în suma de K 18- vă rugăm să binevoiţi a ni-l trimite la timpul său.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni. Sibiu, în 21
Iulie 1902. Presidiul Asoc. /s./ Şuluţ /s. indescifrabilă/
Mundt. şi exped; 23NI-împreună cu 80 ex. din primele 4 (patru) broşuri ale
bibliotecii popor. a Asoc. K 18-preţul cărţilor se aşteaptă. Sibiu. /s./RSimu.
A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 489/1902, f. 2-3.

7.
Nr. 71-1903

/f. li
desp-lui "Şimleu" înaintează cu data de 20 Ianuarie a. c. procesul
verbal al adunării cercuale ce s-a ţinut la T. Santău la 3 August 1902. În această
adunare:
1. s-au presentat şi luat spre scire raportul general şi raţiociniul desp-lui pro
1901; în legătură constatându-se, că fondul cultural scolastic sălăgian a ajuns la
suma de K 2073.57, s-a încredinţat comitetul cercual cu redactarea unui proiect de
litere fundaţionale pentru acest fond;
2. s-au înscris membri ordinari noi dnii Vasiliu Oros, pretor în Tăşnad şi
Georgiu Filep, posesor în T. Santău.
3. pentru restul de doi ani al periodului actual, s-a ales director cercual dl
Alimpiu Barbolovici, iar membri în comitet dnii Vasiliu Pop, Gavril Trif, dr.
Coriolan Meseşian, Augustin Vicaş, Graţian Flonta şi Alimpiu Coste;
4. s-a decis ca proxima adunare /f. 1v/ cercuală să se ţină în Şomcuta- mare.
După adunarea cercuală s-a înscris ca m. p. v. dl Vasiliu Pop, advocat în
Şimleu, solvind ca /f. 21 taxă una acţie "Bihoreana" şi ca m. o dl. Coriolan
Direcţiunea

Meseşian.

Dl Andrei Cosma cere să i se trimite câteva tipărituri pentru biblioteca desplui. Proc. verbal se ia spre scire cu aprobarea decisiunilor şi alegerii comitetului
cercual. Dnii amintiţi sub p. 2 şi dl dr. Coriolan Meseşian se declarăm. o. ai asoc.,
iar dl Vasiliu Pop m. p. v. al Asoc.
În legătură se invită comitetul cercual a nu mai întârdia cu redactarea
literelor fundaţionale ale fondului cultural-scolastic sălăgian şi a transpune suma
acestui fond la cassa centrală conform §-lui 49 din Reg. pentru afac. desp-lor.
On. direcţ. a desp-lui "Şimleu" al Asoc. în Şimleu
Referindu-ne la scrisoarea ddtto 20 Ianuarie a. c., subscrisă de dl Andrei
Cosma, în calitate de cassar al desp-lui, avem onorul a vă aduce la cunoscinţă, că
comitetul central a luat spre scire procesul verbal al adunării cercuale, ce s-a ţinut
în T. Santău la 3 August 1902, /f 2v/ şi a aprobat decisiunile luate. A declarat apoi
m.p.v. pe dl Vasiliu Pop, advocat în Şimleu şi m.ord. pe dnii Vasiliu Oros, pretor,
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Georgiu Filip, proprietar şi dr. Coriolan Meseşian, advocat. Alăturat./. Vă
transpunem Diploma pentru dl V. Pop, ca să bimevoiţi a i-o înmâna.
Profităm de ocasiune a Vă ruga, ca să nu mai întârdiaţi cu cu redactarea
literelor fundaţionale pentru fondul cultural scolastic sălăgian, şi să trimiteţi suma
acestui fond la cassa centrală în conformitate cu § 40 din statute şi§ 49 din Reg.
pentru afacerile desp-lor. Din ţinerea socotelilor Asoc. puteţi vedea că alte desp. s-au
acomodat deja acestei dispoziţiuni.
În alăturare .//. Vă transpunem tipăriturile necesare pentru biblioteci. Primiţi,
vă rug. Sibiu, din şed. de la 5 Martie 1903./s./ Şuluţu /s. indescifrabilă/
Mundt. şi exped. împreună cu diploma şi tipăriturile necesare pentru
biblioteca desp. /s./ RSimu. 9/Ill 903.
Nr.jum. pres. 192 şi 195-1903/f.lv/
Acţia nr. 2375 de la "Bihoreana" şi cupoanele începând cu nr. 5 au fost
transpuse oficiului de casă în 22/I 903. Ea serveşte ca document pentru posiţia nr.
192-1903 a jurnalului presidial.
Confirmarea presid. şi 13 bilete de legitim. la adresa dir. desp., asemnarea la
cassă şi avisul la adm. "Trans." pentru expedarea foii-24/I-903. /s./ RSimu.
Ulterior am aflat că şi dl. dr. Georgiu Pop, advocat în Zălau, introdus între
membri ajutători ( p. 6 al procesului verbal al adun. cerc. din 1902) a solvit taxa de
membru pe 1902. Această eroare s-a rectificat adi şi de la dl Pop s-au cerut scuze,
pentru că a fost provocat să achite taxa împreună cu alţi restanţieri. Sibiu, 19/III903. /s./ RSimu.
Pentru acţia nr. 2375 de la "Bihoreana" făcută asemnare în 23/XI-903.
Nr. 71-1903
/f. 3/
Onorat Comitet Central al Asociaţiunei pentru literatura română
şi cultura poporului r. în Sibiu
Am onoare anexat a Vă subşteme procesul verbal susceput în adunarea gen.
a Despărţământului XVI, ţienută la 3 August 1903.
Conform acestui proces verbal p. 6. cu aceea ocasiune de la membri ordinari
şi ajutători s-au încassat taxe C 111, iară ulterior au mai plătit:
a) dl Ioan Cheseli, protopop în Năprad, p. u. Zsib6, membru vechi, c. 10. b)
Dr. Coriolan Meseşian, advocat în Şimleu, mebru nou, C 10. c) Gavril Trif, secretar
de bancă în Şimleu, membru vechi, C 10. d) Augustin Mărcuşiu, cassar de bancă în
Şimleu, membru vechi, C 10. Total C. 151, din care pentru trebuinţele
Despărţământului reţinând 20 % = C 30.20, vă transpun în numerar C 120.80. e) de
la dl Vasiliu Pop, advocat în Şimleu, care s-a înscris membru pe viaţă, ca taxă am
onoare în alăturat a vă tramite acţia "Bihoreana" nr. 2375 în valoare nominală C
200 cu cuponii începând de la nr. 5.
/f. 3v/
În urmă având în vedere, că în lipsă de bibliotecar, biblioteca
Despărţământului încă stă sub îngrijirea mea, spre a potea a vă face raportul obligat
asupra stării bibliotecei, Vă rog binevoiţi a-mi tramite câteva formulare tipărite,
după cari avem să facem conspectul cărţilor din bibliotecă.
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Asemene tipărituri nu se află la biroul Despărţământului. Primiţi espresiunea
destinsei mele veneraţiuni. Şimleu, la 20 ian. 1903. Cu toată stima /s./ A. Cosma,
casarul Despărţământului.
Nr. 71-1903
/f. 41
Procesul verbal
a adunarei cercuale a desp. XVI Sălăgia-Chioran al Asociaţiunei pentru
literatura şi cultura poporului român, ţienută la 3 Aug. 1902 în comuna T. Santău;
fiend presenţi: Georgiu Pop de Băsesci, Andrei Cosma, Teodor Pop, Francisc
Cosma, Vasiliu Pătcaş şi augustin Vicaş, membri în comitet şi numeroşi alţi
membri , inteliginţiă şi popor român din loc şi jur.
1. Directorul desp. Rvs. Alimpiu Barboloviciu absentând de la adunare din
cause motivate, în sensul statutelor Asociaţiunei, membrul mai de etate are să
conducă adunarea, drept acea. ad. 1. Adunarea declară de preside ad hoc a acestei
adunări pe Ilustrul Domn Georgiu Pop de Băsesci ca pre cel mai etate membru a
desp. XVI a Asociaţ.
2. Dl Georgiu Pop de Băsesci ocupând locul de presidiu al adunarei, a salutat
în termini foarte călduroşi pe membrii presenţi ca pe pionerii culturei române; arată
că toate sunt trecătoare şi numai cultura e permanentă; se provoacă la istorie cum
un şir mare de popoară s-au stâns pentru că nu au avut cultură classică-ca grecii şi
romanii /f. 4v/ deşi nu se află de presinte în mărirea de odinioară, vor fi în veci
neperitoare pentru tesaurii depuşi în classicii lor. S-a lucrat şi să lucrează şi adi
pentru progresul cultural al poporului român, acolo Academia română ... , aici
Asociaţiunea p. lit. şi cult. pop., aci desp. nostru, al XVI-lea, toate cu menirea de a
asegura un viitor fericit poporului român. Apostrofează cu cuvinte părinteşti, că
faţă de scopul înalt nu suntem presenţi în număr corespundător şi concrede a li se
spune celor apsenţi, că ei admoniadiă-ca un frate mai bătrân-pentru că nu şi-au
făcut datoria, şi-i sfătuesce a desvolta în viitor mai mult zăl pentru causa culturală a
popor. român. Ad 2. Dechiară adunarea cercuală a desp. XVI a Astrei de deschisă.
3. Secretarul desp. Augustin Vicaş reforează întru un raport specific despre
toată activitatea comitetului desp. desvoltată în decursul anului de gestiune. Ad. 3.
Se decide a se transpune la una din comisiunile esmiţânde pentru censurare.
4. Cassarul desp. dl Andrei Cosma espune foarte corect darea de seamă a
bugetului desp. a fondului cultural scolastic şi altele. Ad. 4. Darea de seamă să
transpune la o comisie censurătoare.
5. Conform ordinei de dâ s-au ales comisiunile pentru censurare a lucrărilor
desp. Ad. 5. Pentru censurarea raportului secretariului şi a dărei de seamă a cassei
desp. se alege comisiunea de trei: Antoniu Băliban, Francisc Cosma şi Patriciu
Lobonţiu; iar pentru conscrierea membrilor s-a ales în comisiune: D. Demetriu
Coroianu, Vasiliu Mureşan şi Georgiu Filep.
Pentru ca comisiunile să poată efectui lucrările concrediute şedinţa se
suspinde pe 1O minute.
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6. După redeschiderea şedinţei, comisiunea I referează; că darea de seamă a
secretarului şi a cassarului despre bugetul desp. le propune spre primire fiend
dedusă foarte corect; şi că fondul cult. scolastic sălăgian e de 2073.57 Kor.
Comisiunea a II-a referează că a colectat tacsă de la membri ordinari:
1. Alimpiu Barboloviciu, Şimleu, 10 cor;
2. Dr. Mihai Pop, adv., Şimleu, 10 cor;
3. Vasiliu Pătcaş, preot, Er Hatvan, p. u. T. Szant6, 10 cor;
4. Augustin Vicaş, preot în Hidig, p.u. Sarrnasag, 10 cor;
5. Demetriu Coroian, protop., T. Santo, p.u. T. Szant6, 10 cor;
/f. 5v/6. Vasiliu Oros, pretore în Tasnad, 10 cor;
7. Georgiu Filep, posesor în T. Santeu, p.u. T. Szant6;
8. Mihai Bohăţăl, Supuru de sus, p.u. Als6 Szopor, 10 cor.
Iar ca membri ajutători:
1. Gregoriu Pop, preot în Ujnemet, p.u. Als6 Szopor, 5 cor;
2. Patriciu Lobonţiu, preot în Silvaş, p.u. Tasnad, 5 cor;
3. Francisc Cosma din Pir, 4 cor;
4. Vasiliu Mureşan, preot în Săuca, 3 cor;
5. Emiliu Lobonţu, preot, 2 cor;
6. Ştefan Cucu, preot în Pir, 2 cor;
7. Iosif Cosmuţia, înv. în T. Santeu, 2 cor;
8. Virgiliu Mureşan, drd, 1 cor;
9. Dr. Georgiu Pop, adv., Zilah, membru ordinar, 10 cor.
suma= 114 cor.
Se propune a să face literile fondaţionale pentru fondul cultural scolastic.
Ad. 6. La referada comisiunei I, adunarea ie spre sciinţiă cele plinite prin comitet
achitându! cu laudă de responsabilitate, atât cu privire la referada secretarului cât şi
a casarului, iar comitetului următor se impune a prezenta pe viitor un proiect de
litere fundaţionale despre manuarea fondului cultural.
Iar la referada comisiunei a II-a membri cari au solvit tacsa să dechiară de
membri a Asoc.; şi cei care nu sunt presenţi să se recerce prin presidiu a-şi achita
tacsele. /f. 61
7. La adunarea generală a Asociaţiunei din a.c. Ad. 7. Se aleg de delegaţi a
desp. XVI: Demetriu Coroian, protpop în T. Santeu şi Andrei Cosma, dir. inst.
Silvania în Şimleu.
8. Conform ordinei de di se procede la alegerea comitetului desp. pe un
period de doi ani. Ad. să aleg: Rvs. Alimpiu Barboloviciu de presiedinte şi pe lângă
membri fondatori şi pe viaţă să mai aleg: Vasiliu Pop, adv. în Şimleu, Gavril Trif,
prof. e. în Şimleu, dr. Coriolan Meseşian, adv. în Şimleu, Augustin Vicaş, preot în
Hidig, Graţian Flonta, preot în Căţel şi Alimpiu Coste, preot, Ceheiu, şi să dechiară
de membri aleşi în comitetul desp. XVI a Astrei.
9. De loc a adunărei cercuale pentru anul venitor. Ad. 9. Se alege şi să decide
a să ţine adunarea viitoare în Şomcuta mare.
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10. Propuneri diverse. Ad. 10. Nu sunt. /f. 6v/
11. De membri autenticatori a procesului verbal. Ad. 11. Se aleg de
autenticatori Domnii Andrei Cosma şi Eugeniu Boroş.
12. Pertractându-se toate obiectele cuprinsă în ordinea di, presidiul
mulţămesce membrilor pentru concurgerea binevoitoare la părtinirea causei
culturei poporului şi rogându-i a fi solidari pe acest unic teren al nostru de
activitate. Ad. 12. Între urările membrilor dechiară adunarea cercuală a desp. XVI
de închisă. D.v.s. /s.s./ George Pop, preside. Augustin Vicaş, secretar desp. XVI a
asoc. Verificat şi autenticat. /s.s./ Cosma, Eugen Boroş.
A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 7111903, f. l-6v.
8.
Nr. 273-1903
/f. li
Onor. direcţiuni a desp. "Şimleu" al Asoc. în Şimleu
conform scrisorii de la 20 Martie a.c. adresată nouă de dl C. Meseşian,
advocat, secretarul desp. dvoastre, avem onoare a vă însciinţa, că în restanţă cu taxa
pe an. 1902 mai sunt, până la data de faţă următorii membri ordinari din desp.
"Şimleu": 1. Mihai Borbely, medic, Jibou, 2. Gavril Cherebeţiu, Someş-odorhei, 3.
Petru Cosmuţa, Şimleu, 4. Augustin Dragoş, Hideaga, 5. Dr. Ladislau Giurco,
Jibou, 6. Vasiliu Mica, Someş-odorhei, 7. Alex. Murăşan, Bozinţa-mare, 8. Iosif
Orga, Jibou. 9. Mihai Pop, preot, Cuceu, 10. Vasiliu Pop, protopop, M. SânGeorgiu, 11. Gavril Vajda, preot, Bobota.
Toţi aceştia au fost recercaţi din partea oficiului de cassă al Asociaţiunii să
achite taxa pentru an. 1902; dnii de sub nrii l, 3,5,7,8,9, 10, 11 au returnat solvirea
taxei, iar ceilalţi 3 nu au răspuns până în present.
Totodată vă aducem la cunoscinţă că, conform cererii Dvoastre, am dispus
ca un ex. al "trans. ", revista Asoc. să se trimită la adresa dlui secretar dr. C.
Meseşian, pentru biblioteca desp. dvoastre.
Primiţi, vă rugăm. Sibiu, 25 Martie 1903. Presidiul Asoc. /ss./ Şuluţu. RSimu.
Mundt. şi exped. 26/111-aemenea şi avisul pentru expedarea foii. RSimu
Nr. 273-1903
/f. 2/
Prea venerat Comitet Central!
Conform decisului comitetului despărţărnântului Asociaţiunei Sălăgian
Chiorean, adus în şedinţa din 26 Ianuarie a.c. st. n., ca secretarul ales a acelui
comitet-mi ieu voia a vă roga să binevoiţi a ne transpune lista membrilor restanţi cu
taxele lor,- iar pentru archiva despărţământului nostru a dispune trămiterea regulată
a organului oficios "Transilvania".
Vă sum cu distinsă stimă: dr. C. Meseşian, advocat şi secretariul desp. Asoc.
S. Ch. Şimleu, la 201111903 n.
A.N.-D.J. Sibiujond Astra, doc. nr. 27311903, f. 1-2.
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9.
Nr. 345 - 1903
/f. li
Dsale Domnului dr. Coriolan Meseşian, advocat şi
secretarul desp-lui "Şimleu" în Şimleu
În urma scrisorii dvoastre dto 15 Aprilie a.c. alăturat vă transpunem câte 1O
exemplare din fiecare broşură, nr. I, II, III, IV şi V, ce până acum a apărut în
"Biblioteca pop. a Asoc." Preţul broşurelor e foarte mic, el abia acopere spesele de
tipar. Pentru acest motiv un număr mai mare de exemplare nu putem da gratuit.
Primiţi, vă rugăm. Sibiu, în 21 Aprilie 1903. Presid. Asoc. /s./ Şuluţu.
Mund. şi exped. împreună cu 50 ex. citate în scrisoare. Sib. 22/IV - 903. /s./
RSimu.
Nr. 345-1903
/f. 21
Prea veneratului Comitet central al Astrei, Sibiu
Comitetul despărţământului nostru în şedinţa sa proximă a decis acvirarea
alor 10 - 10 exemplare din cărţile bibliotecei poporale ale Astrei.
Pe basa acestei decisiuni mi ieu voia respectuos a vă roga, să binevoiţi pentru
biblioteca despărţământului nostru a ne trămite esemplarele cerute gratuit sau dacă
astfel nu se poate-pe lângă preţuri moderate.
De cumva ar trebui necondiţionat să răsundem preţul acelor broşuri, atunci
vă rog a ni-l comunica pentru orientare. Şimleu, la 15 Apr. 1903 st. n. Vă sum, cu
distinsă stimă, /s./ dr. C. Meseşianu, secretariul desp. Astra.
A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 34511903, f. 1-2.
10.
Nr. 435-1903
lf. li
Se presentează procesele verbale ale şedinţelor, ce comitetul cercual al desplui "Şimleu a ţinut în 26 Ianuarie, 2 Aprilie şi 14 Mai a.c.
I. În şedinţa primă: 1. în locul dlui V. Pop s-a ales m. în comitet dl. dr. Mihai
Pop; 2. s-a constituit comitetul cercual alegându-se (preş. Alirnpiu Barbolovici),
vicepreş. Vas. Pop, cassar-bibliotecar Andrei Cosma, secretar dr. Coriolan
Meseşian şi controlor dr. Mihai Pop. 3. s-a decis, ca residentul să raporteze (în
şedinţa proximă) asupra unui fond special pentru şcoala gr. cat. de băieţi din
Şimleu, ce desp. ar administra încă din anul 1878, şi aoi să se predea fondul
proprietarului său; 4. s-a ales o comisiune, care să redacteze literele fundaţionale
pentru "fondul cultural român sălăgian".
II. În şedinţa din 2 Aprilie a.c.: dl Gavril Trif /f. 1 v/ a anunţat vot separat
faţă de hotărârea comitetului cercual din şedinţa trecută cu privire la fondul pentru
şcoala gr. cat. din Şimleu pentru motivul, că numai adunarea cercuală este
competentă a hotărâ în chestiune; 2. presidentul a dat desluşirile cerute cu privire la
fondul amintit mai sus; 3. s-a decis a se procura broşura "Bunul econom" în 5
exemplare şi a se procura broşurele "Bibl. pop. a Asoc." în câtelO exemplare.
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III. În şedinţa din 29 Aprrilie a.c.: 1. s-au presentat socotelile fondului
cultural român sălăgian, din care se constată, că acest fond are o avere de K
2073.57, compusă din K 20.39 bani gata, 14 acţii "Silvania", 1 acţie "Bihoreana" şi
2 acţii "Sălăgiana"; 2. s-a discutat asupra proiectului de litere fundaţionale pentru
fondul amţ_ntit totodată constatându-se trăbuinţa unor întregiri s-a redat comisiuni.
IV. In sedinta din 14 Mai a.c. s-a stabilit si votat testul literelor fundationale
'
'
'
'
ale fondului cultural român sălăgian.
Deodată cu aceste procese verbale direcţiunea despărţământului a transpus /f.
21 cassei centrale şi averea fondului cultural sălăgian. Ad. Proc. verbal se ia spre
scire. Decisiunile aduse se aprobă cu excepţiunea alegerii în comitet a dlui dr. Mih.
Pop; această alegere nu se poate aproba deoarece acest drept e reservat adunării
cercuale prin § 42 din statute. Ad. II şi III. Proc. verba. se iau spre scire cu
aprobarea decisiunilor. Ad. IV. Spre scire. Literele fundaţionale se remit
comitetului cercual ca să se pertracteze în adunarea cercuală.
Să se dispună a se expeda "Trs" pentru bibl. desp-lui.
Onoratei dir. a desp-lui "Şimleu" al Asoc. în Şimleu
Referindu-ne la scrisoarea Dvoastre de la 21 Mai a.c., avem onorul a vă
comunica următoarele:
Comitetul central a luat spre scire procesele verbale ale şedinţelor, ce
comitetul cercual a ţinut în 26 Ianuarie, 2 şi 29 Aprilie şi 14 Mai a.c. A aprobat
apoi decisiunile luate în aceste şe- /f. 2v/ dinţe cu excepţiunea alegerii în comitet a
dlui dr. Mihai Pop; nu a putut aproba alegerea pentru motivul, că prin § 42 din
statute s-a reservat adunării cercuale dreptul de a alege pe membrii comitetului
cercual. Funcţiunea de controlor însă o poate îndeplini dl dr. Mihai Pop.
Ce privesce literele fundaţionale ale "fondului cultural român sălăgian",
comitetul central e de părere, că ele trăbuie să fie discutate şi primite în adunarea
cercuală a desp-lui şi numai după aceea să se presenteze aici spre aprobare. Veţi
binevoi a proceda în consecvenţă. Dar permitem a observa, că în proiectul de litere
fundaţionale nu e corect spus titlul desp-lui, care e al "Şimleu"-lui şi nu sălăgian
chiorean, si nu e indicat teritoriul, asupra căruia are să se extindă favorurile oferite
de fond. Î~ această privinţă să vă orientaţi după Noua arondare a desp-lor (pag. 9),
pe care în 1 ex. o alăturăm sub./., împreună cu proiectul amintit. În fine confirmăm
primirea valorilor fondului amintit, anume (în actul).
Totodată vă notificăm, că K 16-taxă de la dnii Alimpiu Coste şi Vasiliu Pop,
despre care faceţi amintire în aliniatul ultim al comisiunei din 29 Mai a.c., nu au
fost transpuse casei centrale şi că de aici se expedează "Trs" pentru bibl. desp-lui,
pe adresa dlui dr. Coriolan Meseşian, secretarul desp-lui.
După care vă rog. Sibiu din şed de la 4 Iunie 1903. /s./ Şuluţu /s.
indescifrabilă/

Mundt.
fundaţionale.

şi

exped. împreună cu un ex. "Noua arondare .. "
11/IV-903. /s./RSimu.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

şi

literele

Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei

387

Nr. 435 - 1903
/f. 31
comitet central al Asociaţiunei pentru literatura română
şi cultura poporului român în Sibiu.
Avem onoare a vă subşterne în copie procesele verbale ale comitetului
Despărţământului XVI Sălăgian-Chioran, suscepute în şedinţele de la 26 Ianuarie,
2 Aprilie, 29 Aprilie şi 14 Mai, dinpreună cu literile fundaţionali ale fondului
cultural Selagian, compuse în urma dispuseţiunilor D. Voastre nr. 711903 şi cu
averea acelui fond anume: 14 acţie "Silvania", 2 acţie "Selagiana", 1 acţie
"Bihoreana", cu cuponii, libelul de depunere "Silvania" nr. 392 asupra C 20.39 pre
lângă observarea, că interesele după această depunere cu 1-a ian. 1903 s-a redus la
5 %.
În urmă vă raportăm, că dl Alimpiu Coste, preot în S. Cehi, p. u. Sz. Somly6
şi dl Vasiliu Pop, protopop în M. Szt. Gyorgy, p. u. Varmezo achitându-şi taxele de
membri ordinari pre 1903 după subtragerea de 4 coroane pentru Despărţământ
restul de C 16 anexat vi să transpune în numerar. Şimleu, 21 mai 1903. Cu stimă
/s./ dr C. Meseşian, secretar. Pentru directorul absent /s./ A. Cosma.
Măritului

Nr. 435-1903
/f. 41
Proces verbal
Decurs în şedinţa comitetului despărţământului Sălăgian-Chioran al "Astrei",
ţinută la 26 Ianuare 1903 st. n. în localităţile institutului finanţial "Silvania" din
Şimleu, prezenţi fiind membrii:
Alimpiu Barboloviciu, vicariu, Andrei
Cosma,director, Vasiliu Pop, advocat, dr. Mihai Pop, adv., Gavril Trif, secret. al
Silvaniei şi dr. Coriolan Meseşian, adv.
Reverendissimul domn Alimpiu Barboloviciu, preşedintele despărţământului,
deschizând şedinţa aduce la ordine de di constituirea comitetului al acestui
despărţământ.

Inainte de constituire, P.O.D. Andrei Cosma reportează, că taxele membrilor
din comitet incursă în suma de 120 c 80 bani, apoi o acţie despre 200 c a
institutului "Bihoreana"- le-a transpus comitetului central al Astrei din Sibiu şi
deoarece membrul din comitet O. D. Vasiliu Pop prin achitarea taxei de 200 c. a
intrat în seria membrilor pe viaţă ai Asociaţiunei,-dânsului se alege membru în
comitet dl dr. Mihai Pop advocat.
Tot Pr. O. D. Andrei Cosma reportează, ca cassariul despărţământului, că
dintre membrii comitetului dl. Alimpiu Coste, preot şi-a achitat ulterior taxa de
membru, dar dl. Graţian Flonta nici până adi nu şi-a răspuns datorinţei de plătire.
Comitetul pe domnul Alimpiu Costea-îl legitimează de membru iar pentru dl.
Graţian Flonta să decide somarea lui din nou pentru răspunderea taxei.
După acestea să purcede la constituirea comitetului. Să aleg unanim domnii:
1. Alimpiu Barboloviciu de preşedinte; 2. Vasile Pop de vicepreşedinte; 3. Andrei
Cosma de cassar şi bibliotecar, în ultima calitate numai pe durata unui an; 4. Dr.
Coriolan Meseşian de secretar şi în fine; 5. Dr. Mihai Pop de controlor.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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On Domn Vasliu Pop aduce pe tapet, că afară de fondul general cultural al
lui ar exista un fond speţia! pentru şcoala gr. cath. de
băieţi din Şimleu încă din 1878. - Comitetul în urma informaţiunilor reciproce
aievea admite esistenţa fondului chestionat şi decide; ca dl preşedinte al
despărţământului să reporteze acestui comitet despre starea şi caracterul acestui
fond speţia!, că acest fond după toate formalităţile să se transpună proprietarului
său legitim: amintitei şcoale din Şimleu. I f. 51
Se suleviadă necesitatea creeriei literilor fundaţionale pentru fondul cultural
scolastic Sălăgian. - Comitetul însărcinează cu compunerea şi presentarea până în
13 martie a.c. st. n. a proiectului literilor fundaţionale pe dnii Alimpiu
Barboloviciu, Vasiliu Pop şi dr. Mihai Pop, cărora la executarea operatului li se
atrage atenţiunea aupra liniamintelor generale, conform cărora fondul din chestiune
constituie averea despărţământului sub controlul comitetului central al
Asociaţi unei;
Fondul să se fructifice la institutul Silvania din Şimleu sau la vre un alt
institut românesc din Sălagiu; să se ficseze o sumă, până la care fondul să nu se
atingă şi ajungând această sumă să se statorească, că din interesele obveniente, câte
procente să se întoarcă pentru scopul acelui fond; apoi în fine ce să se întâmple cu
fondul la cazul încetării substratului pentru care e creat?
Nou alesul bibliotecar se roagă a fi facultat ca între marginile bugetului să
dispună compactarea cărţilor din bibliotecă. -Comitetul îl facultează pentru aceasta
/f.5v/
Cassariul reportează că din abecedarele procurate îi mai stau exemplare la
dispoziţie. - Comitetul îl plenipotenţează pe cassar ca 10 esemplare să asemnede
şcoalei din comuna Mal. - Tot la propunerea cassarului să decide acvirarea listei
membrilor restanţi de la comitetul central şi propunerea organului oficios
"Transilvania" pentru biblioteca despărţământului.
Nefiind alte obiecte pe tapet preşedintele închide şedinţa cu acea, cum că
procesul verbal luat în această şedinţă să se verifice în procsima şedinţă a
comitetului. D. e. m.sus.
Acset protocol se verifică în şedinţa subcomitetului din 29 Aprilie 1903.
/ss./ dr. C. Meseşian m.p., notar. Cosma m.p., preşedinte.
/f. 61 Secretarul reportează, că de la comitetul central al Astrei a obţinut câte
10 exemplare din primele 5 cărţi deja apărute în biblioteca poporală a Astrei şi că
aceste exemplare le-a transpus d-lui bibliotecar. - Comitetul primeşte cu mulţumită
asemnată comitetului central şi îl facultează pre cassar, ca pentru adunarea generală
cu scopul distribuirei printre popor în marginile bugetului să poată comanda mai
multe esemplare din acestea ediţii. (Domnul cassar îşi presentează racioţiunile
despre averea fondului şcolastic cultural sălăgian, din care să vede, că averea
fondului e de 2073 cor. 57 bani, din cari 20 cor 39 bani să fructifică în depozit iar
restul îl formează 14 acţii ale institutului Silvania, una acţie a institutului Bihoreana
şi 2 acţii de la Sălăgiana. - Raţiociniul prezentat se ia spre cunoştinţă).
despărţământului, după ştirea
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Domnul Vasiliu Pop, în numele comisiunei esmisă pentru compunerea unui
proiect a mai sus amintitelor litere fundaţionale prezentează acest proiect dându-i
cetirea in extenso. - Comitetul îl roagă de nou pe dl referent ca să revedieze acest
proict compus de altmintrea în conformitate cu instrucţiunile generali date
comisiunei în şedinţa din 26 !anuar 1903. /f. 6v/ Comitetul de astădată accentuează,
că scopul fondului este şi va fi afutarea şcolilor de la şcoalele poporale române din
Sălagiu şi a învăţăceilor industriaşi români di Sălagiu fără considerare la
confesiunea lor, apoi că administrarea fondului incumbă comitetului central şi al
Astrei.
Cu privire la fructificarea acestui fond să se deie preferinţă institutelor
financiali Sălăgene într-cât acestea ar oferi mai mari procente ca institutele unde-şi
fructifică Astra fondurile.
Nefiind alte agende, presidiul închide şedinţa după ce verificarea acestui
proces verbal se decide a urma în şedinţa puse şi încă a comitetului. D.c. m.sus.
Acest protocol se verifică în şedinţa comitetului din 14 Mai 1903 st. n.
/ss./ dr. C. Meseşian m.p., secretar. Cosma m.p., preşedinte
/f. 7I
Proces verbal
Din şedinţa comitetului despărţ. XVI al Astrei ţinută la 2 Aprilie 1903 st.n.
în localitatea casinei române în Şimleu fiind de faţă membrii P.O.D. Alimpiu
Barbolociciu, Andrei Cosma, st. („.) Gavril Trif, dr. Mihai Pop, Alimpiu Coste şi
dr. Coriolan Meseşian.
Preşedintele deschizând şedinţa se dă loc cetirei protocolului luat în şedinţa
corn. din 26 Ianuarie 1903 st. n.
Faţă de hotărârea luată în acea şedinţă referitor la chestionatul fond seperat
dl Gavril Trif insinuă un vot seperat pre cuvânt că adunarea generală a
despărţământului e singur competentă a decide asupra fondului specila sulevat şi
din partea D-sale nu admite proprietatea şcoalei române de băieţi asupra acestui
fond.
Dl preşedinte conform recercărei lui adresată în şedinţa precedentă
presentează raportul cerut în înţelesul căruia fondul special de sub întrebare în anul
1885 la 1 Ianuarie s-a plasat în suma de 1OOO coroane prelângă interese la dl
George Pop de Băseşci, care a achitat în interese în deosăbite timpuri suma de 460
cor. Raportează mai departe, că restul neplasat din acest fond în sumă de 400 c. şi
interesele lor, s-a întrebuinţat pentru diferite trebuinţe didactice la şcoala română
din localitate. - Comitetul ia acest raport şi-l presentează preşedintelui spre şciinţă
şi dispune că acest raport „. să se transpună senatului scolastic al şcoalei de băieţi
din Şimleu pentru ulterioare dispoziţii şi îngrijiri.
/f.7v/ Se dă cetirei recercărilor numerii 71. 903 a comitetului central al
Astrei, unde comitetul desp. e provocat a înainta fără întârdiere literele fondaţionale
pentru fondul cultural şcolar Sălăgian. Comisiunea esmisă pentru presentarea
proectului literelor fondaţionale, prin rostul d-lui V. Pop vă roagă că prelângă
comunicarea liniamintelor generale, ce trebuie observate la alcătuirea proiectului,
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să i se acorde comisiunea în respiriu până în 1 Mai a.c. st.n. pentru terminarea
operatului. Respiriul cerut să acordă.
S-a dat loc cetirei rescriptului comitetului central Nr. 273-903, care
comunică numele membrilor restanţieri cu taxele de pe anul 1901. Comitetul
decide provocarea de nou a restanţierilor cu excepţiunea d-lui V. Pop, protopop din
M. Sângeorgiu.
Dl Andrei Cosma propune ca fruntaşii din Şomcuta să se recerce, pentru
comunicarea că sunt gata a primi adunarea generală a despărţământului est an la ei,
sau ba şi în cazul afirmativ, să defigă ziua acelei adunări pre la începutul lunei lui
Iulie astfel, ca terminul să nu fie aproape de cel al adunărei generale a Astrei care
va avea loc în Baia Mare. Comitetul decide în sensul propunerei, tot dl Cosma cere
să fie facultat a pute procura pe anul curinte 5 esemplare din revista "Bunul
Econom". -/f. 8/ Comitetul îl facultează şi-i concrede bunei chibzuieli a d-sale
adresarea numerilor revistei economice.
Dl A. Cosma propune aqvirarea alor 10 esemplare din broşurile apărute în
biblioteca poporală a Asociaţiunei, cu scopul ca acelea să fie distribuite printre
popor. Comitetul decide procurarea cărţilor bibliotecei poporale.
Predându-se în şedinţă d-lui bibliotecar formularile necesarie pentru
bibliotecă, un număr din organul oficios al Transilvaniei, un exemplar din
Normativul administraţiunei fondurilor culturale, iar membrului dr. Coriolan
Meseşan ca coratorelui prim a senatului bisericesc şcolasic din Şimleu, raportul
scriptoral presentat în această adunare de către preşedintele comitetului şedinţa se
închide cu acea că verificarea acestui proces verbal va urma în şedinţa procsimă. D.
e. m. s.
Se verifică în şedinţa subcomitetului din 29 Aprilie 1903. /ss./ dr. C.
Meseşian, .p. secretar. A. Cosma, m.p. preşedinte.
Proces verbal
din şedinţa comitetului despărţământului Sălăgian al Astrei ţinută la 29
Aprilie 1903 fiind de faţă P. O. membri Andrei Cosma, Vasiliu Pop, Gavril Trif, dr.
Pop Mihai şi dr. Coriolan Meseşian.
Domnul preşedinte Alimpiu Barboloviciu fiind din cauza morbului
împedecat de a participa la această şedinţă şifiindcă dl vicepreşedinte Vasiliu Pop
avea să refereze despre resultatul lucrării comisiunei esmisă pentru compunerea
proiectului literelor fundaţionale a fondului ccultural Sălăgian: de preşedintele
acestei şedinţe unanim se proclamă dl Andrei Cosma, care ocupând presidiul
deschide şedinţa şi la ordinea dilei în primul loc provoacă presentarea respunsului
obţinut de la dl protopop Sârbu din Şomcuta cu referinţă la locul şi timpul adunărei
generală a despărţământului Sălăgian pentru anul curinte.
Secretarul presentează acest răspuns, din care reiasă, cum că inteliginţa din
Şomkuta şi jur nu poate promite succes adunărei proiectate în Şomcuta din motivul
că adunarea generală a Astrei est an are să se ţină în apropiere la Baia Mare.
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ca în urmă de asemenea pistări adunarea
se ţină în comuna Buciumi, care în această privinţă să se ceară
opiniunea d-lui protopop V. Pop din Sângeorgiu, consultată şi cu inteliginţa
interesată din jurul numitei localităţi
Comitetul

îşi exprimă dorinţa

despărţământului să

A.N.-D.J. Sibiujond Astra, doc. nr. 435/1903, f. 1-8.
11.
/f. 66/Prea Veneratului Domn Andrei Cosma directorul "Silvaniei" Loco
În procesul urzit de văduva lui Czimer Istvan cf erediu şi legatariu
decedatului advocat dr. Ioan Nichita( ... ) 200 cor. şi ace., ca advocatul plenipotentat
al "Asociaţiunei" am onoare a vă da următorul răport: Judecătoria cercuală din loc,
ca primul for în ziua de 14 Noemvre a.c. a adus sentinţa, în tenoarea căreia incţii
împrocesuaţi sunt convicaţi a solvi în decurs de 8 zile sub urmarea eventualei
execuţie şi rară considerare la apelaţiunea itrevenindă pre seama actorei suma de
200 cor., interesele de 5 % computate din 19 Iunie a.c., precum şpesele procesuali
de 74 cor. 60 fil.
/f. 67I Spesele mele s-au statorit în 33 cor. 20 fil.
Motivele sentinţei au fost mărturisirea martorilor invocată de actoră, şi
anume a lui Szikszay Daniel şi Krişan Iunoneasa, cari au dovedit .că bărbatul
actoarei, Ştefan Czimmer aevea a predat toate lucrările primite, conform
contractului din chestia predecesorului vieţilor dr. I. Nichita pe la finea lui Mai a.tr.
- Astfel constatându-se şi espirarea intervalului de 1 an de la predarea lucrărilor
până la începerea procesului, după espirarea căruia cauţiunea în acţionată trebuia să
fie eliberată: judecătoria a dat loc acţiunei pârâtoarei - şi fiindcă incţii au fost
dejudecaţi- ei trebue să suoarte şi şpesele procesuali.
În faţa acestei sentinţe părerea mea e, că o eventuală apelaţie numai în
privinţa şpeselor ar potea avea ceva reson şi anume pre baza §-ului 111 a legei
sumare, unde să dispune, că: "la cazul, când incţii nu au aservit ansa procesului,
neci întârziare nu li să poate imputa - şpesele procesuali actorele trebue să le
supoarte".

A.N. - D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 50711903, f. 1-lv.
12.
Nr. 955-1903
/f. 2/
Stimate Domnule secretar!
Conform decisului de transacţie aş avea, pe lângă altele şi 1O acţii la
"Bihoreana" din Oradea-mare. Iară mi s-a comunicat din partea direcţiunei
"Bihorenei", că acţiuni acolo n-am. E drept, că l-am fost rugat pe dl director al
institutului "Silvania", că la cas de s-ar afla cumpărător, să le vândă. Aşa se vede
deci, că acţiile s-au vândut, despre ce însă eu n-am fost însciinţat. Vă rog după
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toate acestea să binevoiţi a-mi comunica: 1. câte şi ce acţii lipsesc din celea înduse
în decisul de transacţie? 2. la cas de s-au vândut unele şi anume celea indicate de
mine în scris dlui Andrei Cosma, trecut-au în preţul stătorit de mine? 3. câţi bani
gata să află în depozit?
Cerându-mi scusele pentru incomodare şi mulţumindu-vă înainte pentru
bunăvoinţă sum cu distinsă stimă (B. Huedin?) la 23 X 903. /s./ Aurel Nichita,
cond. d. adv.
Nr. 955-1903
/f. li
La scrisoarea dvoastră din 23 crt. am onoare a vă împărtăşi că noi am primit
raportul din 19 Iunie a.c. al dlui Andrei Cosma directorul Silvaniei din Şimleu,
deodată cu efectele fundaţiunei reposatului dv. tată dr. Ioan Nichita, următoarele
hârtii de valoare ce formează proprietatea Dvoastră şi adecă: 65 acţiuni "Silvania",
1 acţiune "Tipografia", 1 acţiune "Hebe" şi 1/2 parte din 3 losuri Crucea roşie
ungară, 2 losuri Basilika şi 1 los de stat din 1864. Acţiunea "Hebe", licuidând
societatea am realisat-o în 4 crt. cu K 176.40, altă sumă în numerar n-am primit.
Orice alte informaţiuni despe schimbările ivite în trecut vi le poate da numai
dl Andrei Cosma din Şimleu. Sibiu, 25 Oct. 1903. /s./ I. Vâlsan.
Această scrisoare e mundată şi expediată dl cssar Vătăşan în 25/X 1903 /s./
RSimu.
A.N. - D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 955/1903, f.1-2.
13.
Nr. 81-1904

/f. li
Desp. Şimleu înaintează procesul verbal al adunării cercuale
ţinută la 2 August a. tr. în Giumelciş, şi al şedinţei comitetului cercual, ţinută la 19
dec. a.Atr. în Şimleu.
In adunarea cercuală s-a aprobat darea de seamă a comitetului cercual pentru
gestiunea anului trecut şi s-a luat hotărârea a propune Comitetului central
încorporarea fondului cultural sălăjean la fundaţiunea Nichita.
Celelalte hotărâri nu reclamă dispoziţiuni concrete din partea Comitetului
central.
Se ia act. Darea de seamă despre gestiunea anului espirat se aprobă şi se
aştaeaptă înaintarea bugetului pentru anul viitor.
Contopirea "fondului cultural Sălăgean" cu fundaţiunea Nichita s-a decis
deja prin hotărârea Nr. 110. S. M. 1904. /s./ Şuluţiu
/f. 1v/ NB. Fiindcă actuarul A. "Proiectul literelor fundaţionale ale fondului
cultural Sălăgian" nu a fost alăturat - s-a reclamat adi. Sibiu, în 22/1 904. /s./
RSimu.
Nr. jurn. pres. 126-1904. Andrei Cosma în Şimleu, 158 K 40 f. Taxe de
membri conform raportului separat.
Direcţiunea
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Confirmarea presidială şi 18 bilete de legitimare la adresa dlui A. Cosma;
asemnarea la cassă şi a visul pt. expedarea "Trans." s-au trimis 25/1 dlui Cosma; s-a
acris să ne spună dacă dl Vasiliu Pop, adv., Şimleu este Vas. Pop, deja membru pe
viaţă din an. tr. (ca event. să-ise exp. "Trans." 25/1-904 /ss./ Şuluţiu. RSimu.
/f. 2/ Nr. 81-1904
Pre Onorat Comitet Central!
În urma p. DVoastre recercări de data 22 l.c. am onoare a Vă încredinţa că
proiectul dorit cât de curând va binevoi dl Andrei Cosma a vi-l pune la disposiţie.
Cu distinsă stimă: Ş. la 31/I 904. /s./ dr. C. Meseşian, secr. desp. Şimleu.
/f. 3/ Nr. 81-1904
Prea Venerat Comitet Central!
Alăturat sub li. am onoare a vă trimite procesul verbal luat în şedinţa
adunării cercuale a desp. Şimleu, ţinută est an - împreună cu adusul său Al.
/ .. proiectul literelor fundaţionale a fondului cultural român Sălăgian :/ Sub 2 1.
binevoiţi a lua în primire răportul cassariului subcomitetului nostru, în fine sub 3 1.
procesul verbal luat în şedinţa subcomitetului din 19 1.c. st. n.
Vă rog să binevoiţi a revisui acestea procese verbali şi hotărârile cuprinse
într-însele a le aproba, respective dorinţelor acolo esprimate cu posibilă urginţă să
binevoiţi a satisface.
Cu profundă veneraţiune: Şimleu, la 20 Dec. 190(?) st. n. /s./ dr C. Meseşian,
secretar
I f. 4/ Nr. 81 - 1904
Proces verbal
din şedinţa adunării cercuale a despărţământului XVI al "Atrei" Sălăgian
Chiorean, ţinută la 2 August 1903 st. n. în comuna Giumelciş, sub presidiul Rev.
domn Alimpiu Barboloviciu, directorul despărţământului, pre lângă programa
următoare: 1) Serviciul divin în biserica din Giumelciş, 2) Deschiderea formală a
şedinţei, 3) Răportul cassarului despărţământului, 4) Răportul secretarului
despărţământului, 5) Alegerea comisiunei pt. revisuirea răpoartelor de sub pc. 3 şi
4, 6) Alegerea comisiunei pt. înscrierea de noui membri şi încassarea taxelor, 7)
Alte propuneri de actualitate, 8) Încheierea şedinţei.
Ad. 2. Dl. president salută în termini călduroşi pre cei presenţi; arătând la
pleiada frumoasă a inteliginţei, ce azi iese din sinul poporului român, - salutând cu
bucurie acest fenomen, ca pe augurul unui mai bun viitor pentru poporul nostru.desfăşurând de altă parte multele lipsă şi întrelăsări culturali, cari atât din vina
noastră, cât mai vârtos din nefastele referinţă prin cari am trăit,- nemilos ne
copleşesc: invită toată suflarea românească, /f. 4v/ pentru ca să curagia din
răsputeri la o luptă emulativă culturală în toţi ramii vieţii noastre românesci.
Şedinţa adunării cercuale o deschide. Adunarea subliniează cu vii aplause acest
cuvânt de deschidere şi pre dl president-1 aclamiază călduros.
Ad 3. Dl. Cassar Andrei Cosma-şi presentează răportul din care reiesă, că
intratele anului espirat au fost total K 170.78 bani, iar erogaţiunile K 101.70 bani.
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Resuită

deci un escedent de K 69. 08 bani şi fiindcă contul pto compactarea
bibliotecei despărţământului încă nu e achitat,- ear erogaţiunile anului
viitor încă nu le poate fixa: nu e în posiţia de a potea presenta acum un budget
pentru socotelile anului, în care am intrat. Adunarea decide, că acest răport pentru
censurare săse predeie comisiunei de revisuire.
Ad 4. Dl. secretar dr. Coriolan Meseşian-şi a) presentează răportul pentru
anul de gestiune espirat, în care relevează, că dl advocat Vasiliu Pop, ales de
membru în comitet în şedinţa din anul trecut a adunării cercuale,- în timp
achitându-şi taxa unui membru pe viaţă,-a încetat de a mai figura în comitet, ca
membru ales,- ear /f. 51 în locul lui s-a ales dl adv. dr. Mihai Pop.
b) Răportează, că comitetul s-a achitat şi de dătorinţa imousă lui în şedinţa
adunărei cercual din anul trecut cu privire la compunerea unor litere fundaţionale
pentru fondul cultural român Sălăgian,-compunând un proiect, ce alăturat într-un
esemplar-1 supune desbaterei şi apoi aprobărei adunărei cercuale.
c) Răportează, că comitetul a trebuit să devieze de la acea hotărâre a
adunarei cercuale precedente, unde pentru adunarea proximă s-a designat de
localitate Şomcuta Mare, din motive, că acelea părţi să pregăteau la întâmpinarea
Astrei în Baia Mare.
d) Răportează, că comitetul a dat de urma unui fond special pe lângă cel
cultural Sălăgian, care încă pre la anul 1878 s-a creat în suma de K 1400 - din
contribuirile benevole a oaspeţilor presenţi la adunarea generală a Astrei ţinută
atunci în Şimleu şi în favorul şcoalei gr. cat. române din Şimleu,- a decis deci
predarea formală a acestui fond curatoriei şcoalei amintite.
e) Răportează, că pentru propagarea cunoscinţelor economici naţionale
comitetul a procurat şi distribuit 5 esemplare din revista economică: "Bunul eco-/f.
5v/ nom",- iar pentru biblioteca proprie.în scopul împrumutărei a procurat primii
cinci numeri din biblioteca poporală a Asociaţiunei - deja apăruţi,- a procurat
organul oficios "Transilvania",- şi pentru distribuire între popor un număr mai mare
tot din cărţile bibliotecei poporale.
f) Se roagă a lua act despre răportul seu,- a aproba decisiunile şi dispoziţiile
comitetului şi oficianţilor săi pentru anul de gestiune. - Adunarea îndrumă răportul
secretarului înaintea comisiunei de revisuire.
Ad 5) Purcedându-se la esmiterea unei comisiuni în scopul revisuirei
răpoartelor de sub p. 3 şi 4: adunarea alege unanim de membri pe dnii: Eugeniu
Boroş, Vasiliu Gheţie, Augustin Caarşai, ear pentru consrierea nouilor membri şi
încassarea taxelor afară de susnumiţi încă pre dni: Simeon Barboloviciu şi Emil
Ostatea. Ca comisiunile să poată corespunde însărci- /f. 61 nării lor- şedinţa să
suspinde pe 112 oară.
Redeschisă şedinţa, comisiunile prin referenţii lor raportează adunării
cercuale, că atât răportul dlui casar, cât şi cel al secretarului s-a aflat pe deplin
legitimat şi în ordine, drept acea propun ca comitetului şi oficianţilor săi să li se
deie absolutor pentru anul de gestiune espirat.
broşurilor
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- Se ia act despre starea cassei; se exprimă mulţămită pentru activitatea
comitetului; i se asigură toată încrederea şi i se dă absolutor pentru anul 1902/1903.
Ad 6.) Presidiul propune ca în locul dlui Vasiliu Pop, membru pe viaţă şi
locul dlui Graţian Flonta, care nu ş-a achitat taxa de membru ordinar, să se aleagă
noui membri în comitet. - Adunarea în unanimitate i înlocueşte pre numiţii dni prin
dnii: Augustin Mărcuş, casar la "Silvania" şi ioan P. Lazăr, comptabil la acelaşi
insitut.
Dl Andrei Cosma propune ca la adunarea generală a Astrei din Baia Mare /f.
6v/ să fie representat şi despărţământul nostru prin delegaăi. -adunarea generală
designează de delegaăi pre dni: Georgiu Pop de Băsesci, Nicolau Nilvan şi Ioan
Sârbu din Şomcuta.
Dl Andrei Cosma atrage atenţiunea adunărei asupre împejurării, ca la
compunerea literelor fundaţionale a lăsământului fie iertatului d. Ioan Nichita are
să concurgă şi despărţământului nostru. -Pentru acest scop se alege şi recearcă dl
Vasiliu Pop, advocat ăn Şimleu.
Luându-să la desbatere proectul presentat de secretarul comitetului,- referitor
la literile fundaţionale a fondului cultural român sălăgian, - acel proect aci sub ./.
alăturat cu acea rectificare se primeşte, că în titlul despărţământului cuvintele:
"Sălăgian-Chiorean" se înlocuesc prin cuvintele "al Şimleului", - ear de teritoriul,
care va să beneficieze de fondul amintit se determină comitalul politic de azi al
Sălagiului.

Se ivesce propunerea, ca comitetul central al Asociaţiunei să fie rogat a
con-/f. 7/consulta şi pre despărţământul nostru în chestia literilor fundaţionale a
fondurilor culturali create de testatorii de pie memorie: Georgiu Filep şi dr. Ioan
Nichita pre cuvântul, că acestor testatori le-au fost în vedere beneficiarea în primul
loc al Slăgenilor din fondaţiunile lor. - Propunerea se primeşte întocmai; se
dechiară de hotărârea despărţământului, care totodată-şi esprimă dorinţă ca
fundaţiunile din chestiune să se valoreze ajungând capitalele lor deja summa de K
100,000.- şi să nu se întârzie cu operaţiunile până în termini fixaţi de testatori,
deoarece de o parte prin operaţiunile mai timpurii de loc nu se jignesc inteţiunile
fondatorilor, ba chiar se tinde la realizarea lor mai grabnică,- de altă parte fiindcă
valoarea fondaţiunilor imperativ o reclamează acum multe /f. 7v/ neajunsuri
culturali, de cari suntem cuprinşi,- a căror neamendare momentană poate în viitor
să ne causeze daune imensă, poate irreparabile.
Totodată adunarea autorisează comitetul, că acesta să esopereze contopirea
fondului cultural român Sălăgian cu fondaţiunea de regretatul dr. cândva Nichita.
Nefiind alte agende de actualitate, - eshauriându-se ordinea de zi, dl
preşedinte constatează, că cu această ocasiune de membri ordinari s-au înscris
domnii: Augustin Vicaş, preot în Hidg, solvind K 10, Demetriu Cionca, preot în
Bârsău solvind K 10, Alimpiu Barboloviciu, vicar în Şimleu solvind K 10, Dr
Mihaiu Pop, advocat în Şimleu, solvind K 10, Gavril Meseăian, preot în Chieşd
solvind K 10, Dr. Coriolan Meseşian, advocat în Şimleu, solvind K 10, Vasiliu
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Vaida, notar în Carastelec solvind K 10,iar ca membri ajutători au solvit dnii
Vasiliu Cristea, preot în Giurtelec, solvind K 2, Laurenţiu Sima, preot în Sâg,
solvind K 2, Ioan Raus, notar în Sâg, solvind K 2, Petru Cipou, teolog în Luncşor
solvind K 2, Georgiu Stanciu, preot în Sărăuad solvind K 2 şi dna Gabriela
Meseşian, preoteasă, solvind K 2, la olaltă K 82./f.8/
Nemulţămit cu resultatul moral şi material al adunării de acum, dl preşedinte
înfierează în termini aspri indolenţa publicului român faţă de prima instituţiune
culturală română şi abţinerea nemotivată a sa de la adunarea cercuală, iar celor
presenţi mulţumindu-le pentru interesul lor călduros ce l-au dovedit ţinându-şi
drept dătorinţă românească de a se ănfăţişa: şedinţa adunării cercuale o dechiară de
închisă.

Pentru verificarea acestui proces verbal s-au designat dnii: Andrei Cosma şi
Eugeniu Boroş. D. C. m. s.
/ss./ dr. C. Meseşian, secretar. Alimpiu Barboloviciu, preşedinte. S-a
verificat. Şimleu, 19 Dec. 1902. A. Cosma. Eugen Boroş.
/f. 1O/
Litere fundaţionali ale
"Fondului Cultural Român Selagian"/text bătut la maşina de scris n.n/
1. Fondul cultural român selagian instituit din oferte şi contribuiri benevole
coadunate şi manipulate prin institutul de credit şi economii "SILVANIA" se
formară din:
a) 14 acţie de ale institutului de credit şi economii "Silvania" în valoare
nominală: ac. 100 .............................................................................. c. 1400.
b) 1 acţia de la institutul de credit şi economii "Bihoreana" în valoare
nominală ............................................................................................ c. 200.
c) 2 acţie de la institutul de crdit şi economii "Selagiana" în valoare
nominală: a c...100 ............................................................................... c. 200.
d) în numerar depuşi spre fructificare la institutul de credit şi economii
"Silvania" ........................................................................................... c. 20. 39 bani.
2. Destinaţi.unea acestui fond este, ca din venitele aceluia tineri români
Selagiani studenţi şi elevi aplicaţi la industrie sau la comerciu pentru a-si pote
continua ştudiele sau cariera să fie împărtăşiţi de ajutoare în cărţi de şcoală, de
cetit, în rechisite şi în bani.
3. Din venitele anuali ale fondului:
a) una din cinci părţi se va capitalisa;
b) patru din cinci părţi se vor întrebuinţa pentru scopul indicat în § 2.
4. Din ajutorul acestui fond pot fi înpărtăşiţi numai acei studenţi şcolari,
elevi la industria (... ) la comerciu, români selagieni lipsiţi, cari sunt născuţi în
careva din comunele aparţinătoare comitatului Selagiu şi
a) vor dovedi, că întru adevăr sunt avisaţi la ajutoriu;
b) prin atestat şcolar al maieştrilor industriaşi sau al comercianţilor, la care
sunt aplicaţi, vor dovedi progres şi portare bună morală.
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Dintre concurenţi între împrejurări egali vor fi preferiţi orfanii.
5. Cererile pentru ajutoare, ajustate cu atestatele prevediute în 4 vidimate,
respective recomadate şi din partea senatului şcolar confesional în fiecare an până
la 15 Januariu se înainteze la /10 v/ directorul Despărţământului Şimleu, care
pentru resolvire le va presenta proximei şedinţe a comitetului Despărţământului,
La resolvirea cererilor pentru ajutoriu cu vot decisiv vor participa directorii
esecutivi ai institutelor de credit "Silvania" şi "Selagiana", cari institute au
contribuit şi vor mai contribui la sporirea acestui fond.
6. Comitetul după esaminarea cererilor şi a informaţiunilor decide cu
maioritate de voturi. Cei înrudiţi cu petinţii nu pot concurge cu votul lor resolvirea
cereilor.
Decisiunile comitetului Despărţământului spre aprobare se înaintează la
comitetul central al Asociaţiunei.
7. Valorele fondului se păstrează la Asociaţiune, eară numerarul se fructifică
la institutul de credit şi economii "Silvania".
Fondul cultural român Sălăgian stă sub admnistraţia Asociaţiunei pentru
literatura română şi cultura poporului român, iar la casul când Asociaţiunea s-ar
disolva sau n-ar fi dispusă a-l administra în sensul acestor litere fundaţionali. La
acest cas pre Despărţământ îl va suplini o comisiune constatatoare din vicarul for.
eppis. al Sălagiului, directorii esecutivi ai institutelor de bani "Silvania" şi
"Selagiana", 2 membri din cler şi2 dintre mireni, la început denumiţi de vicarul
for. eppes. şi cei doi directori de bancă. Mai târdiu devenind vacant vre-un post
comisiunea se va întregi însă-şi.
Aceste litere fundaţionali s-au votat în adunarea Despărţământului Şimleu al
Asociaţiunei p.1.r. şi c.p.r. ţinută în Giumelcişiu, 2 August 1903.
/ss./ Barboloviciu Alimpiu, preşedinte. dr. C. Meseşian, secretar.

Nr. 81 - 1904
/f. 11/
Proces verbal
din şedinţa subcomitetului despărţământului Şimleu al Astrei, ţinută la 19
dec. st. n. 1903, presenţi fiind D.D. Andrei Cosma, Vasiliu Pop, Gavril Trifu, Ioan
P. Lazar şi dr. Coriolan Meseşian, membri în conitet.
Preşedintele subcomitetului Rev. Domn vicar Alimpiu Barboloviciu
anunţându-şi împedecarea de a potea participa la această şedinţă: membri presenţi
îl aclamează de preşedinte ad hoc pe dl Andrei Cosma. Şedinţa se deschide.
Presidiul propune ca să se subştearnă procesul verbal al adunărei cercuale
ţinute est an în comuna Giumelciş. - Comitetul-I îndrumă pre secretar, ca rară
întârziare să subştearnă acel proces verbal împreună cu racioţiniul cassariului la
comitetu central al "Astrei" pentru revisuire şi aprobare.
Dl preşedinte în calitate de cassar al subcomitetului reportează că ulterior a
încassat taxele de membri ordinari de la următorii domni: 1. Vasiliu Pop, protopop
M. St. Georgiu, K 10. 2. Gavril Trifu, secretar, Şimleu, K 10. 3. Augustin Mărcuş,
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cassar, Şimleu,K 10. 4. Ioan P. Lazar, prim compt, K 10. 5. Eugen Boroş,
comptabil, Şimleu, K 10. 6. Ioan Dragomir Cheşeli, protopop, K 10. /total n.n./ K
60. /f. 11 v/ iar câte 2 coroane de la următorii membri ajutători: I. Alesandru
Mircea, pract. la "Silvania", Şimleu. 2. George Cadar, cancelist la "Silvania",
Şimleu. 3. Demetriu Filep, archivar la "Silvania", Şimleu. - Acest report se ia la
cunoscinţă, cu acea, că membrilor ordinari să li se esopereze tramiterea organului
oficios al "Astrei" de la anul nou începând.
Dl Andrei Cosma în calitate de bibliotecar să roagă, ca cu privire fiind la
multiplele ocupaţiuni-să se dispenseze de la postul de bibliotecar, pentru care şi de
altcum numai pre durată de 1 an a fost ales. - Comitetul aflând cererea dlui Andrei
Cosma pre deplin motivată: cu regret de o parte- iar pentru prestaţiunile-i
desvoltate în interesul Asociaţiunei şi în calitatea-i de bibliotecar esprimându-şi
recunoscinţa, îl absolvă din postul de bibliotecar
La propunerea dlui dr. Coriolan Meseşan. - Comitetul unanim îl alege de
biblioteca-/f. 12/ riul desp. pre dl Eugen Boroş, comptabil la Silvania, care de faţă
fiind primesce alegerea.
Secretariul dr. Coriolan Meseşian aminteşte, că precum e informat,
comoitetul central ar fi destinat o sumă oarecare şi pentru subvenţionarea şcoalelor
române din ambitul acestui despărţământ. - Comitetul decide, ca să fie rogat
comitetul central a assernna afirmativă sumă încât să poate grabnic din motivul ca
şcoalele mai lipsite de mijloace să se poată subvenţiona încă în decursul anului
curent şcolar.
Dl. preşedinte propune, ca în vederea apariţiei unei foi sociale economice în
Şimleu, să fie plenipotentat cassariul de a procura 10 esemplare din aceasta foaie,
ca să se distribue între popor. -Comitetul ăl facultează pre cassar pentru acest scop
şi i con crede bunei chibzuiri adresarea celor 1O esemplare.
Nefiind alte agende presidiul redică şedinţa,- ear pentru verificarea acestui
proces verbal sse esmit dnii: Vasiliu Pop şi Ioan P. Lazăr. /f.12 v/
D.c.m.s. /s.s./ Dr. C. Meseşian, secretar al desp. A. Cosma
Acest protocol se verifică, Şimleu, la 19 Dec. 1903 st. n.
/s.s./ Ioan P. Lazar, m. verificator. G. Trif, membru verificator.

/f. 13/

Nr. 81-1904
Raţioţiniul
Despărţământului Şimleu

pre 1902/3
/f. 13v/ Intrate.
Transpus din 1901/2 ................................................ 125.64
20% cuota după C 171 taxe .................................... 34.20
Interese după depunere ............................................ 10.94
17078
Suma de C 69.08 conform libelului nr. 245/1 este depusă la "Silvania".
/f. 14/ Eşite.
100 abecedare şi 20 cărţi de cântări ........................ 4 7.50
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80 es. biblioteca Asociaţiunei.„„„„„„.„ .... „„„„„„. 18
8 esemplare Foia poporului .„. „ „ „ .... „ „ .. „. „ ......... 16
8
"
Scrisori către eleve„ „ „„. „ .. „ „. „ „ ....... 8
3
"Din trecutul Silvaniei" „„„ ... „.„„„ .. „ 6
1
Buna chiverniseală ............... „.„„.„„. 40
1
dr. Aug. Bunea, "Episcopii P. Aron
şi D. Novacovici „„„„„ .. „ ... „.„„ ....... 4.50
porto ......................................................................... 1.30
10170
Soldo ............................................................ „ ........ „6908
Şimleu, la 1 Aug. 1903. /s./ A. Cosma, cassarul Despărţământului.
Nr. 81 - 1904
/f. 15/
Taxe de membri ai "Asociaţiunei pentru literatura şi cultura poporului român
încassate în anul 1903.
Membri ordinari
K
1. Alimpiu Barboloviciu, vicar for. epp, Şimleu (Szilagysomly6)
10
2. Eugen Boroş, funcţionar de bancă, Şimleu (Szilâgysomly6)
10
3. Demetriu Cionca, preot, Bârsău (A. Beregso) p.u.Egerhat
10
4. Ioan Dragomir Cheseli, protopop, Naprâd, p. u. Zsib6
10
5. Ioan P. Lazar, comptabil, Şimleu-Szilâgysomly6
10
6. Augustin Mărcuş de Corond, cassar, Şimleu-Szilâgysomly6
10
7. Dr. Coriolan Meseşian, advocat, Şimleu-Szilâgysomly6
10
8. Gavri Meseşian, preot, Chieşd-Szilagy K6vesd
10
9. Dr. Mihaiu Pap, advocat, Ceu-Szilagyceh
10
10. Vasiliu Pap, advocat, Şmleu - Szilagysomly6
10
11. Gavril Trifu, secretar la "Silvania", Şimleu-Szilagysomly6
10
12. Vasiliu Vaida, notar, Kârastztelec, p.u. Kemer
10
13. Augustin Vicaş, preot, Hidig-Hidveg, p.u. Sarrnasag
10
Total
130
Membri ajutători
1. George Cădar-Şimleu
2
2. Petru Cipou, teolog, Lok
2
Total
4
/f. 15v/ Transport
3. Vasiliu Criste, preot, Giurtelec
4
4. Demetriu Filep, archivar, Şimleu
2
5. Dna Gabriela Meseşian, preoteasş, Valcăul
2
6. Alesandru Mircea, contabil, Şimleu
2
7. N. Raus, notar, Sâg
2
8. Laurenţiu Sima, preot, Sâg
2
9. George Stanciu, preot, Sărăuad
2
Total K
148
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20%
Se transpun la comitetul central
K
Şimleu, la 22 decemvre n. 1903.
/s./ A. Cosma cassarul despărţământului.
Ulterior au plătit:
Vasiliu Pop, protopop în MSzGyorgy, p.u. Varmezo
Vasiliu Orosz, pretore în Tasnad
Vas. Patcasiu, preot în ErHatvan, p. u. T. Szant6
Ioan Serb, protopop în NagySomkut
Florian Cocian, advocat în Sz Cseh
Total
50
20% pentru Despărţământ
rămân

2960
148 40

10
10
10
10
10
10
40

Prin urmare la comitetul central al "Astrei"
/f. 17/
Nr. 81 -1904
Domniei Sale
Dlui dr. C. Meseşian, advocat, secr. desp. Asociaţiunii, Şimleu
Cu provocare la scrisoarea voastră Nr. 81 din 22 Ian. a.c. ne luăm voia a vă
reaminti, că nici până astăzi nu am primit proiectul literilor fondaţionale ale
"fondului cultural sălăgean" şi astfel nu am putut astfel presenta Comitetului
central actele înaintate cu scrisoarea dv. din 20 Dec. a.tr., sosită aici la 22 Ian. crt.
Ca să nu întârziem mai departe cu resolvirea acestei afaceri, vă rugăm din
nou, să binevoiţi a îngriji ca să primim proiectul amintit în timp cât mai apropiat.
Primiţi etc. Sib., 24 Mai 1904. Pres, Asoc. /s./ Şuluţiu
/f. 20 vi
Onor. Direcţiuni
a Despărţământului Asociaţiunii, Şimleu
Prin scrisoarea presentă vrem a vă aduce la conoscinţă, că comitetul nostru
central prin deciziunea sa Nr. 121 din 2 crt. a luat act de procesul verbal al adunării
cercuale, ţinută la 2 Aug. a tr. şi al şedinţei comitetului cercual din 19 Dec. a. tr. şi
în deosebi a aprobat darea de seamă despre gestiunea anului trecut. Totodată ne-a
autorizat a vă atrage atenţiunea la dispoziţiile §§ 32 şi 50 ale Regul. Desp. şi a vă
invita să vă conformaţi acestor dispoziţiuni, atât în privinţa înaintării proceselor
verbale şi a prezentării spre aprobare a budgetului.
Literele fundaţionale al fondului cultural sălăgian, în urma contopirei acestui
fond cu fundaţiunea Nichita, aprobată prin decisiunea Comitetului central Nr 110
di 2 Iun, a.c„- devenind fără obiect, nu au mai fost luate în considerare. Primiţi.etc.
Sib. 7 Iun. 1904. Pres. Asoc. /s.s./ Diacon. Şuluţiu
Mund. şi exped. 9Ni-904. RSimu
A. N. - D. J. Sibiu/ond Astra, doc. nr. 81/1904, f. 1-20.
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14.
/f.l/
Nr. 116- 1904
"Silvania", Institut de credit şi economii (Hitel-Es Takarekpenztâi intezet.
Giro-conto la banca austro-ungară (Giro-szarnia az osztrak-magyar banknât.
Şimleu (Sz.-Somly6), 27 ian 1901.
Măritului Comitet Central al Asociaţiunei în Sibiu
În respuns la preţiuita dvs. din 25 crt. nr. 81/904, am onoare a vă raporta, că
dl Vasiliu Pop, advocat în Şimleu fiind membru pre Vieţia, taxa cestiunată nu e de
la dsa. ci de la dl. dr. Coriolan Meseşian, advocat în Şimleu şi secretar al
Despărţământului. Biletul de legitimare s-a cores în acest sens şi s-a imanuat
numitului d. membru.
Al Dvoastre, devotat A. Cosma, cassarul Despărţământului.

A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 116/1904, f. 1.
15.
Nr. 499Preavenerat Comitet Central!
Mi iau permisiune a susceme sub ./. cu onoare
adiutorul de 400 Coroane mărânimos accordat pentru

/f. li
alăturatul
şcoalele

reversal despre
misere din acest

despărţământ.

Dealtmintrea cu profundă veneraţiune perseverez. Şimleu Silvaniei, la 12/5
1904. Devotat cultore: Alimpiu Barboloviciu, vicariu şi directorul despărţământului.
/f.2/ Nr. 499-1904
Reversal
În a căruia tenoare subscrisul recunosc, cum că am primit de la ven. oficiu de
cassă al Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român suma de
400 Coroane adiutor în scopul procurărei de cărţi şi recuisite şcolare pentru
şcoalele lipsite din despărţământul Şomleu, ce prin acestea cu mulţămită cuitez.
Şimleul Silvaniei, la 12 Mai 1904. /s./ Alimpiu Barboloviciu, vicar şi
directorul despărţământului.

A. N, - D. J. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 499/1904, f. 1-2.
16.
Nr. 620- 1904
/f. li
Direcţiunea desp. Şimleu înaintează procesul verbal al şedinţei comitetului
cercual din 9 iun. a.c., în care s-au luat dispoziţiuni pentru convocarea adunării
cercuale şi pentru ?istribuirea ajutorului de K 400, acordat despărţărnântului pentru
trebuinţe şcolare. In această privinţă Comitetul cercual a lăsat deschisă întrebarea,
dacă la acest ajutor au să participe şi şcoalele din Chioar, pe care teritor se
proiectează organizarea unui despărţământ separat.
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-Se ia act. În chestiunea ajutorului de K 400. Comitetul central enunţă, că la
distribuire sunt a se considera toate şcoalele de pe teritoriul care de present aparţine
de fapt desp. Şimleu, rară considerare la aceea, dacă se intenţionează a /f. 1v/
organizarea unui despărţământ separat pentru o parte a acestui teritor. 15/9 1904.
/s. indescifrabilă/
Onor. dir. a desp. Asoc. în Şimleu
Venim a vă aduce la cunoscinţă, că comitetul central al Asociaţiunii noastre
în şedinţa sa de la 15 sept. a.c. a luat act de decisiunile aduse în şedinţa comitetului
cerc. al desp. dvoastre din 9 iunie a. c.
În chestiunea ajutorului de K 400,- comitetul central a enunţat, că la
distribuire sunt a se considera toate şcoalele de pe teritorul care de present aparţine
de fapt desp. Şimleu, fără considerare la aceea, dacă se intenţionează organizarea
unui desp. separat pentru o parte a acestui terilor.
Sibiu, în 27 /IX - 904. /s.s/ Şuluţ. RSimu. Mundat şi exped 27 /IX - 904. /s./
RSimu.
Nr. 620- 1904
/f. 21
Prea Venerat Comitet Central!
Am onoare alăturat sub./. a Vă suşteme procesul verbal luat în şedinţa
subcomitetului despărţământului "Şimleu", ţinută la 9 Iunie a. c. st. n. Cu rogarea,
sî binevoiţi a-l revidia, a-l lua spre preţuita cunoştinţă şi punctul 3 al acestui proces
verbal a-l propune unui deliberat al Dvoastre, care apoi ne rugăm a ni-l comunica
de urginţă.
Obsrv că retomarea coalei de abonament pentru dicţionarul "enciclopedia
Română" după prevederi va avea să întârzie câtva timp peste termin. Şimleu, la 18
Iunie 1904 st. n.
Cu profundă stimă, dr. C. Meseşian, secretariul despărţământului Şimleu.
Nr. 620- 1904
Copie
/f.3/
Proces verbal
din şedinţa subcomitetului Despărţământului Şimleu al Astrei ţinută la 9
Iunie 1904 st. n. în localitatea casinei române din Şimleu d. m. la 5 ore fiind de faţă
Rd. Alimpiu Barboloviciu vicariu şi preşedinte, Andrei Cosma, Vasiliu Pop, Gavril
Trif, Ioan P. Lazăr, Eugeniu Boroş şi dr. C. Meseşian, secretariul desp.
Presidiul deschidând şedinţa, - se dă loc 1. Cetirei procesului verbal din
şedinţa premersă, care se şi verifică de cătră membri esmişi spre acest scop: dnii
Vasiliu Pop şi Ioan P. Lazăr. 2. Presidiul împărtăşeşte sosirea unei asemnate de K
400-de la comitetul central al Asociaţiunei în scopul procurării de cărţi pentru
şcoalele lipsite din despărţărnânt. - Comitetul primeşte cu mulţumită asemnata
Asociaţiunei şi decide, ca şcoalele, cari vor să benefieze de acest ajutor să fie
provocate prin un apel în foaia "Gazeta de Duminecă" a-şi înainta petiţiunile lor la
direcţiunea acestui subcomitet, până cel mult în în 10 Iulie a. c. st. n. având în
petiţiuni a indica numărul şcolarilor obligaţi la şcoală, al acelora cari de fapt
frecventează şcoala regulat şi al acelora cari întradevăr sunt lipsiţi de mijloace.
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/f.3v/ În apel este de a se anunţa, că cărţile şi recvisitele ce să vor distribui constitue
averea şcoalei beneficiate şi stau sub grigea autorităţilor şcolari competente. După
espirarea terminului de petiţionare cererile pentru desbatere vor fi presentate de
cătră presidiu unei şedinţe a acestui subcomitet, care apoi pe baza desbaterilor va
face propunere concretă adunării cercuale de est an în scopul deliberării definitive
asupra cererilor.
3. În firul desbaterilor referitoare la la acest punct se iveşte chestiunea: oare
ajutoriul contemplat să se acorde şi şcoalelor de pe teritoriul "Chioarului", deoarece
Chioarul până la ulterioara sa organizare în despărţământ propriu încă e tot anexat
despărţământului nostru, sau ajutoriul să se distribue numai şcoalelor lipsite de pre
teritoriul despărţământului "Şimleu"? - Comitetul din partea sa chestiunea o declară
deschisă şi decide, ca în privinţa desigurării teritoriului chestionat să se esopereze o
decisiune a comitetului central.
4. Presidiul roagă comitetul ca să designeze ziua ţinerei adunărei cercuale de
est an, ce se va ţinea în Şomcuta. - Comitetul designează ziua de 3 August a. c. st. n.
5. Dl Andrei Cosma observă, că decisul comitetului pentru îngrigirea din an
în an a discursurilor poporali cu ocasiunea adunărilor cercuale,- nu se esecută şi
roagă comitetul ca să se îngrigească serios de executarea acestui decis. /f. 4/Comitetul apreciază observarea dlui Andrei Cosma şi decide ca pentru adunarea
cercuală de est an să fie rogaţi dnii Ioan Pop Reteganul, redactor şi Ioan Sârb,
protopop, a se pregăti, eventual a se îngrigi de discursuri potrivite poporale.
6. Secretariul ceteşte rescriptul comitetului central Nr. 361/904 întru
răspândirea şi popularizarea valorosului dicţionar unic românesc: "Enciclopedia
Română". - Comitatul îl facultează pe casar, ca pentru biblioteca despărţământului
să procure un esemplar din Enciclopedie şi decide, ca să fie recercaţi toţi membri
ordinari ai despărţământului pentru procurarea acestui preţios op.
Dl preşedinte, ca vicar promite că se va nisui, ca în ambitul vicariatului său
toate bibliotecile tractuali ssă-şi procure acest dicţionar românesc.
7. Dl Andrei Cosma sulevează, că despărţământul nostru a fost decis
înfiinţarea de agenturi în mai multe localităţi,- dar nu se ştie oare înfiinţatu-s-au
acelea, organizatu-s-au şi funcţionează sau ba? - Comitetul decide, ca în acest
respect să fie recercaţi dnii: Georgiu Pop de Băsesci şi Antoniu Băliban cu privire
la agentura proectată în Băsesci, - ear Nicolau Nylvan şi Ioan Şârb cu privire la cea
proectată în Şomcuta.
8. Secretariul răportează, că s-a degagiat faţă de dătorinţele impuse de
comitet în şedinţa premersă,- ear cassariul răportează, că îndrumărei întru a
comanda 10 esemplare din "Gazeta de Dominecă" a satisfăcut, ... - Comitetul
acestea răpoarte le ia spre cunoştinţă. /f. 4v/
Nefiind alte propuneri şi chestiuni de desbătut presidiul rădică şedinţa.
Pentru verificarea acestui proces verbal se esmit membri Ioan P. Lazăr şi
Gavril Trifu. D.c.m.s. /s.s./ Dr. C. Meseşian, secretar. Alimpiu Barboloviciu,
vicariu şi preşedinte.
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Acest proces verbal se verifică. Şimleu, la ... /s.s/ Ioan P.
verificator. G. Trifu, membru verificator.

Lazăr,

membru

A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 620/1904, f. 1-4v.
17.
Nr. 856 - 1904
/f. 8/
Prea Venerat Comitet Central
Asociaţiunei Române pentru Literatura şi Cultura Poporului Român
în Sibiu
După cum cred că vă este cunoscut că pre iubitul meu soţ Georgiu cândva
Filep în 4 februarie 1895 s-au mutat la cele eterne şi care în decursul vieţii sale,
condus de iubirea şi progresarea naţiunei Române, încă în viaţa sa de cu timpuriu
mai tot avutul său la testat spre scopuri culturale Asociaţiunei Române, după cum
se vede din copia testamentului transpus Veneratului Comitet Central Asociaţiunei,
de către esecutorul testamentar, spectatul domn Andrei Cosma.
Conform testamentului punct 4 se testează Asociaţiunei 40,000 coroane, care
sumă conform punctului 5 numai în 1 Ianuarie, după moartea testatoriului are să
treacă definitiv în posesiunea Asociaţiunei şi numai de atunci poate să-şi înceapă
Asociaţiunea funcţiuni;e sale faţă de averea testată.
Drept aceia, eu ca soţie testatoriului îndată după moartea soţului meu, am
predat toată avere fiesce căruia erede, după cum au fost testată, aşa chiar şi
Asociaţiunei am predat libelul de depunere de /f. 8v/ 40,000 coroane, fiind în aceia
bună speranţia că la fine anului comitetul Central al Asociaţiunei va face paşii
necesari, ca direcţiunea "Silvaniei", la care inst. de credit şi economii au fost
depusă suma de 40,000 corone din parte soţului meu spre fructificare, să-mi
asigneze toate interesele anului 1895, cu atât mai vârtos, căci dacă, la moartea
soţului, conform testamentului, punct 1, nu ar fi fost completă suma testată, atunci
aceia s-ar fi completată din productele mie testate şi numai în urma sârguinţei mele
private să poate atribui completare sumei de 40,000 corone.
Ba, eu ca soţie, în speranţia, că voi primi la fine anului interesele după suma
capitalisată, în memoria soţiului meu, i-am redicat un monument, la care nici un
erede direct sau indirect, nu au contribuit nimic, şi care m-au costat 560 fi. adeca
1120 corone, şi prea cred, cum că, un bărbat ca atare, care au trăit, numai şi numai
pentru buna starea şi fericirea naţiunei sale, dovada este testamentul său, a meritat
redicarea unui mormânt, ca atare, ba eu sum în aceia firma convingere, cum că la
compunere testamentului soţul meu Georgiu când-va Filep, nici că ş-a adus aminte
ca să se îngrigească, ca din avutul său să i se rădice un mormânt concrezându-să în
buna voinţă şi mărinimozitate eredilor săi testamentari, şi cu deosebire în
"Asociaţiune Române căruia eau testat ce mai mare parte din avutul său.
Mă rog deci de pre Veneratul Comitet, ca conform testamentului punct 1
unde-mi este testată toată suma ce ar pestrece cele 40,000 corone să mi se asigure
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toată sumrna petrecută cu toate interesele acelora începând /f. 91 din anul 1895 până
la diua ce voi primi conpetinţia mie testată.
Dacă contextul testamentului reiese după cum judec eu, ca pretensiune mea
este justă şi legală, nu aflu motive pentru care Venarat Comitet entral ar pote să
denege apreţiare binevoitoare,- cu atât mai vârtos căci mai toţi eredi testamentari au
fost escontentaţi din partea Asociaţiunei şi la cas dacă resultatul Ven. Comitet
Central pentru mine ar fi ne-ndestulitoriu, atunci sum silită ca drepturile mele să le
valorez pe cale legală, deorece de la moartea soţului meu Georgiu cândva Filep au
trecut 9 ani şi nici până adi în causa lăsământului pertractare nu s-a ţinut, prin
urmare nu pot să mai aştept finalizarea acestui lăsărnânt.
Susţipându-mi pretensiunea asupra sumei mie testate şi aşteptând resultatul
dorit, sum In Supurul de sus, la 15 August 1904. Cu totă stima /s./ Anna Poruţiu,
văd. lui Georgiu cândva Filep.
/f. 9v/ pres. 24NIII-904
Prea Veneratului Comitet Central Asociaţiunei Române pentru Literatura şi
Cultura Poporului Român în Sibiu. p. 5 din Testament.
Rogarea Anna Poruţiu văd; lui Georgiu cândva Filep, locuitoare în Supurul
de sus, Comitalul Sălagiu: poşta ultimă Supurul de jos.

A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 856/1904, f. 8-9v.

18.
Nr. 1212- 1904

/f. 1/

Membri
cu ocaziunea "Adunării Despărţământului
Sălăgian-Chioran al Asociaţiunei pentru literatura romana ş1 cultura poporului
român", ţinută la 3 August, st. n. 1904 în Şomcuta-Mare sunt următorii domni:
ordinari

Nr.

şi ajutători înscrişi

Numele membrilor

şi

oficiu

1.
2.
3.

Dr. Victor Nilvan, advocat
Vasile Dragosiu, advocat
Isidor B. Hangea, preot

4.
5.

George Radocea, comptabil
Ioan Andreica, preot

6.
7.

Athanasiu Matei, cassar
Augustin Dragoşiu,
proprietar
Ioan Sârb, protopop
Ioan Nistor, protopop

8.
9.

Locuinţa şi poşta ultimă

Nagvsomkut (Somcuta-Mare)
"
Nae:vsomkut
Torokfalva (Buciumi), p. u.
NSomkut
Nagvsomkut
Varalyu (Văraiu),
p.u. Nagysomkut
Nae:vsomkut (Somcuta Mare)
Nagysomkut
"
Nagysomkut
Szelszeg (Sălsig),
p.u. Si.ilel(mer?)
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10.
11.

Alimpiu Barboloviciu, vicar
/f. Iv/ Vasile Pop, protopop

12.
13.
14.
15.

Petran Pop, preot
dr. Vasile Evnoh6, advocat
Vasile Andreian, preot
Vasile Muntean, înv.

16.
17.

GeorJ?:e LenJ?:vei, înv.
Ioan Butean, înv.

18.

Simeon Pintve, iurist

Nr.
c.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.

/ss./ dr. Victor Nilvan
Radocea
/f 2/A u p l~allt
. u1tenor
Numele

Szilagy-Somly6 (Simleu)
Als6-Vârcza (Oarţia de Jos) p.u.
Sz. Cseh
Bâbcza (Babtia), p.u. Hodad
Zsib6
Gaura, p.u.Nsomkut
H.-Lapos (H.-Lăpuş),
p. u. P. Hidegut
Z6hâza (Prislop), p.u. Nsomk
Feherszeg (Fersig),
p. u. NSomkut
(GytimolesemJ?:e?)
total

Caracterul

Locuinţa

10
10

10
10
2
2
2
2
2
140 cor.

Poşta

K

ultimă

Florian Cocian
Vasiliu Pop
Ioan Ch. Dragomir
Teofil Dragomir
AuJ?:ustin Vicas
Vasiliu Orosz
Demetriu Cionca
Simeon Marincaş
Dr. Coriolan Mesesian
Gavrila Trif

advocat
protopop
"

posesor
protopop
pre to re
preut
preut
advocat
secretar de

Szilagv
MszGyorgy
Naprad
Farkasmezo
Hidveg
Tasnâd
A. Bereksz6
Kasapatak
Szila11:v
"

Egerhat
Vârmezo
Somly6
"

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Cseh
Vârmezo
Zsib6
Karika
Sarmasâl!:

bancă

30.

Ioan Lazăr

31.
32.

AuJ?:ustin Mărcus
Georgiu Cadar

33.
34.

Demetriu Filep
Alesandru Mirce

comptabil
de bancă
cassar

"

"

10

"

funcţionar

"

"
"

10
2

"
"

"
"

2
2

de bancă
"
"

Total

140

136

K 276
pentru Despărţământ 20%
55.20
se transpun pr. asernnaţiune poştală
220.80
Şimleu, I dec. 1904. /s.s./ A. Cosma, Cassarul Despărţărnântului.
Nr. 1212-1904
/f. 31
1903/4
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Taxe încassate de la membri ordinari

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Augustin Vicas
Demetriu Cionca
Alimoiu Barboloviciu
dr. Mihaiu Pop
Gavrila Mesesian
dr. Coriolan Mesesian
Vasiliu Vaida, notar
Vasiliu Pop, protopop
Gavril Trif
Augustin Mărcus
Ioan P. Lazar
Eugen Boros
Ioan Drăgomir
Vasiliu Oros
Vasiliu Patcas
Ioan Sârb
Florian Cocian
Petru Cosmuta

coroane
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

în Hidig
Bârseu
Simleu
Şimleu

Chiesd
Simleu
în Carastelec
M. S. George
Simleu
"
"
"
Năprade

Tasnad
Hotoan
Şomcuta

Ceh
Simleu

pe 1903
pe 1903
pe 1903

pe 1903

pe 1904

180
Membri ajutători
Alexandru Mircea
George Cadar
Demetriu Filep
Vasiliu Criste
Laurenţiu Sima
Rausz I., notar
Petru Cipor, teolog
George Stanciu
Gavrilă A vrarn

Şimleu

2
2
2
2
2
2
2
2
2
198

Giurtelecv
Sâg
Lunşoară

T. Sarvad
Valcău Ung.
Total

80% la comitetul central c. 158.40
20% Despărţământul
" 39.60
/f. 31
Percepţiuni
1. Transpus din anul 1902/3
2. 20 % din taxe
3. Interese de depuneri
Total
Erogate
1. Compactarea a 14 cărţi din bibliotecă
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Preţ de prenumerat la 8 es din Gazeta de Duminecă
48 Din biblioteca populară a Astrei Nr. 1-10 câte 10 esempl.
23 Poveşti din popor I. Pop Retegan - 10
10 Porto postal
1 50
Monografia Sălagiului_- I-III
6 Compactarea alor 2 tomuri in Monografia Sălagiului
1 80
Vechile Episcopii, dr. A. Bunea
2 50
Remanenţa cassei depusă conform libelului 245/1
7 77
Total
113 17
/ss./ A. Cosma, cassar
Acest comput revăzându-se s-au aflat în toată regula şi s-au autenticat.
Şimleu, 28 Iuliu 1904. /ss./ /Alimpiu Barboloviciu, preşedinte.
Ioan P.
Lazăr, notar substitut.
/f. 41 /antet flancat de motive vegetale-frunze. n.n/ "VICTORIA" Institut
tipografic - Şimleul Silvaniei. Şimleul - Silvaniei, 25 !anuar 1904.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P. T. Ven. Presidiu al despărţământului "Şimleu" al "Asociaţiunei pentru lit.
cult. pop. român", Şimleu.
/litere de tipar n.n./ Mulţumindu-vă pentru comanda cu care a-ţi binevoit a ne
onora, alăturat avem onoare a vă servi cu notă preste preţul lucrărilor efeptuite la
noi, pre lângă rogarea ca să binevoiţi a ne solvi K. 60.
Dealtrnintrea, rogându-vă de nouă comande şi asigurându-vă despre
prompteaţa cea mai mare. Cu stimă suntem "Victoria" institut tipografic Ioan P.
Lazar. No comandei.
şi

N ota. L ocu1pa
n·ire1. s·im1eu1- s·1
1 vame1
Anul, luna
No
Cartei
Numirea lucrărilor tipărite
ziua
de lucru
comand ei

1904, lan. 2

Numărul

"Gazeta de Duminecă" abonată
pentru următorii bărbaţi:
1. Luca Ioan, econom - Sălsig
2. Dem. Pop, docente - Kegye
3. Aur. Petruca, preot - Aghireş
4. Andr. Bogdan, preot - Portelek
5. Andr. Centea, preot - Asuagiu
6. Mihai B(ene)?, econom - Supur
7. Năo aregionaliza\:ăo!. Crişan,
econom - Otto
8. Aurel Pop, econom - Sziget

K.
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Care sumă s-au primit cu mulţămită pentru Despărţărnânt C. 48.
Adrninistraţiunea ziarului "Gazeta de Duminecă" /s.s./ Ioan P. Lazar.
/f 51
Nr. 1212 - 1904
Prea Venerat comitet Central!
Sub./. alăturat am onoare a vă transpune procesul verbal al adunărei cercuale
a despărţărnântului "Şimleu" al Astrei, - sub 2/. procesul verbal al subcomitetului, sub 3/. răportul cassarului cu aclusăle A/., BI. şi în fine sub 4/. lista membrilor noui
înscrişi.
Vă rog a lua act despre hotărârile adusă,- a aproba răportul cassaului; a
adresa biletele de membru pentru cei acum înscrişi.
Taxele s-au trimis prin asernnată poştală. Cu distinsă stimă: /s.s./ dr. C.
Meseşian, adv. şi secret. desp. Ş, la 1 Dec. 1904 n.
1212 - 1904
Şed. 22/XII-904
/f. 61
De la direcţiunea desp. Şimleu se înaintează:
1) Procesul verbal al adunărei cercuale, trimis la 3 Aug. a. c. în Sorncuta
mare. În această adunare s-a luat act despre activitatea despărţărnântului În cursul
anului expirat, s-au presentat şi aprobat socotelile, lăsându-se proiectul de buget în
sarna comitetului cercual.
Dl Augustin Paul, redactor la "Gazeta transilvaniei" a ţinut o conferintă
asupra răposatului profesor "Ioan Popescu" un distins fiu al Chioarului. În fine s-~u
înscris (? ) membri ordinari noi.
2) Procesul verbal al şedinţei comitetului cercual din 25 Aug. a. c., în care sa decis modalitatea cum să se distribuie suma de 400 K., votată de comitetul central
ca ajutor pentru şcoale.
ad. 1) Se ia act. Socotelile se aprobă. Direcţiunea desp. e invitată a înainta şi
proiectul de buget viitor comitetului central spre aprobare şi să iei dispoziţiuni
deoarece nu s-a reconstituit comitetul cercual, ca-n proxima adunare cercuală să se
aleagă comitetul cercual cu mandat până în anul 1907.
ad. 2) Decisiunile se aprobă. 20/XII 904 /s.s. indescifrabil/
Onor Dir. Desp. Şimleu în Şirnle\l
/f. 6v/
Prin prezenta vă încunoştiinţărn, că comitetul nostru central prin decisiunea
sa Nr. 237 din 22 Dec. a.c. a luat act de prcesul verbal al adunării cercuale, ce aţi
ţinut în Şomcuta mare la 3 Aug. a.c., aprobând socotelile prwesentate şi invitânduvă a înainta şi proiectul de buget al anului viitor comitetului central spre aprobare.
Deoarece comitetul Dv. cercual nu s-a reconstituit în această adunare sunteţi rugaţi
ca să luaţi disoziţiuni ca în proxima adunare cercuală corn. cercual să se aleagă cu
mandat numai până la anul 1907.
Tot în aceeaşi şedinţă comit. nostru central a aprobat şi decisiunile ce aţi luat
cu privire la distribuirea ajutorului de cor. 400 în şedinţa comitetului Dv. cercual
din 25 aug. a. c.
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Din şed. corn. central ţinută în Sibiu la 22 Dec. 1904. /s.s./ Lapedat. Şuluţ.
Mundt. şi exped. 26/XII-904 I s.sl RSirnu.
Nr. jurn. presid. 562-1904
Confirmarea presid. şi 27 bilete de legit. între care 1 pentru dl Cosrnuţa pe
1904 şi avisul pentru exp. "Trans." cu începere de la Nr. 1-1904 pentru cei 6
membri noi şi pentru dl Cosrnuţa exped 9/XII-904.
Confirmarea presid. etc. au fost expedate Dlui Andrei Cosma. Sibiu, 9/XII904. /s.s./ RSirnu. Şuluţ.
/f. 7I
Asociaţi unea pentru literatura română şi cultura poporului
român
Nr. 1212-!904
D-Sale, D-lui Andreiu Cosma, dir. "Silvaniei", cassarul desp. "Şimleu" al
Asociaţiunii în Şimleu.
Suma de K 220.80 (douăsute douăzeci cor. 80 fil., ce aţi binevoit a transpune
aici cu data 1 Decernbre a. c. drept 80 % din taxele pentru anul 1904 şi 1905 de la
26 membri ordinari şi de la 8 membri ajutători, s-a primit cu rnuţumită.
Alăturat ./. transpunem 26 bilete de legitimare pentru membri ordinari cari
au achitat taxa. Sibiu, în 8 Decernbre 1904.
L. s. Presidiul Asociaţiunii
Observare: Din socotelile desp. Dv. pe an. 1903/4 vedem că între membri
cari au achitat taxa pe an. 1903 este indus şi dl Petru Cosrnuţa, Şimleu, care în lista
cu care ni s-au încheiat taxele pe 1903 nu occură de loc.
Cu nr. 81 - 1904 întrebasem dacă o sumă de K. 10 asupra a cărei provenienţe
nu ne puteam dumeri, nu e de la dl Vasiliu Pop, advocat /f. 7v/ în Şimleu, care este
indus în numita listă şi ca membru ordinar, după ce mai înainte se înscrisese şi
plătise taxa de membru pe viaţă.
La această întrebareDvoastră, Domnule cassar,cu data 27 Ian. l 904n-aţi
răspuns că taxa aceasta e de la dl dr. Coriolan Meseşian şi că biletul de legitimare
trimis pentru dl Vasiliu Pop s-a cores în acest sens. astfel noi am contat numita taxă
dlui Meseşian pentru an. 1904. Vă aducem deci la cunoscinţă, că în sensul numitei
desluşiri a Dvoastre dl dr.Meseşian ar fi achitat de două ori suma de K 10 pe
periodul de gestiune din vorbă, ceea-ce ni se pare că e o eroare, în urm acăreia dlui
Cosrnuţa i s-a făcut nedreptate,firesce rară voe; căci dlui Cosrnuţa nu i s-a trimis
nici bilet de legitimare pe 1903 şi nici "Transilvania". Am contat deci taxa numită
dlui Cosrnuţa pe 1904, îi trimitem biletul de legitimare pe acest an, cum şi "Trans."
pe 1904.
Totodată vă rugăm să rectificaţi şi Dvoastră lista membrilor în acest sens şi
să clarificaţi pe dl Cosrnuţa asupra acestui lucru.
Sibiu, în 8 Dec. 1904. Presidiul Asoc. /s.s./ Şuluţ
Fără taxa contată Dlui Cosrnuţa pe 1904 Dl Dr. Meseşian este în curent cu
achitarea taxei pe 1904 şi 1905.
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/f. 8/

Proces verbal
din şedinţa subcomitetului despărţământului "Şimleu" al Asociaţiunei, ţinută
la 25 Aug. 1904 st. n. în localitatea casinei române din Şimleu. Presenţi au fost
membri: Dnii Alimpiu Barboloviciu, preşedinte, georgiu Pop de Băseşti, Alesandru
Pop de Băseşti, Andrei Cosma, dr Georgiu Pop, advocat, dr. Mihai Pop, Augustin
Vicaş, Petru Cosmuţia, Ioan P. Lazăr, Gavril Trif, Vasiliu Pop, advocat şi dr.
Coriolan Meseşian, secretar.
PresiduL deschide şedinţa şi:
1. Supune desbaterii în şedinţă cererile a lor 8 şcoale de pe teritoriul
despărţământului pentru de a fi împărtăşite în ajutor de cărţi şcolastice şi recusite
şcolari din suma de 400 cor., asemnată pentru acest scop de comitetul central al
Astrei.
Subcomitetul concrede presidiului distribuirea ajutoarelor din chestiune, ce
are să o facă după cea mai bună chibzuială,-dar tot o dată îndrumă prezidiul, ca
ajutoarele să le asemneze numai în schimbul unui revers prezentat de preotul
(directorul), învăţătoriul şi curatorul şcoalei sprijinite, cari au să se oblige pentru
îngrijirea şi păstrarea în bună stare a cărţilor şi recuisitelor primite şi cari se vor
obliga, ca să le restituie acestea cărţi şi recuisite după încetarea lipsei la şcolari.
/f. 1v/ 2. Atrage atenţiunea subcomitetului asupra condusului adunării
cercuale de est an, care dispune ca subcomitetul să se adreseze direct cătră tot fiul
inteligent al despărţământului cu dorinţa insistentă, să se înscrie de membru al
Asociaţi unei.
Comitetul roagă presidiul, ca să adreseze un atare apel şi apoi despre rezultat
să raporteze.
Nefiind adusă alte agende pe tapet, prezidiul rădică şedinţa. Verificarea
acestui proces verbal va urma în şedinţa proximă a subcomitetului. D.C.M.S.
/ss./ dr. Coriolan Meseşian, m.p. secretar. A Barboloviciu, m.p. preşedinte.
Nr. 1212 - 1904
/f.9/
Proces verbal
din 23August 1904. Şedinţa adunării cercuale a despărţământului Şimleu al
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român, ţinută în Şomcuta
mare.
Şedinţa

I.

President: Alimpiu Barboloviciu, vicariu şi director al despărţământului,
notariu Ioan Pop Reteganul, membrii presenţi: George Pop de Băseşti, Nicolau
Nilvan, Andrei Cosma, N. Medan, Ioan Sârbu.
1.) După serviciu divin, început la 8 şi terminat la orele 9 3/4, la finea căruia
se serveşte parastas pentru presidenţii repausţi ai Asociaţiunei şi pentru Ioan
Popescu, fiu al Chioarului, reposat ca prof. pens. în România.
2.) La orele 10 se deschide şedinţa I prin presidentul adunărei. În cuvântul de
deschidere se accentuează cu deosebire cultivarea limbei materne cu ajutoriul
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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literaturei naţionale. Arată însemnătatea Asociaţiunei, scopul ei şi foloasele ce le
aduce poporului român întru cultivarea lui. Face nimerită asemănarea între
Asociaţiune şi barca lui Noe; ceea era menită să păstreze pe om şi speciile
animalelor de perire, ceasta să ne scutească limba şi literatura română.
lf. 9v/ Accentuează sacrificiul benevol ce ni se recere pentru mântuirea
acestei barce. Cere apoi ajutoriul sfântului Duch şi declară şedinţa de deschisă.
Cuvântului de deschidere răspunde domnul Ion Sârb, paroch-protpop în
Şomcuta mare; beneventând Comitetul şi pe oaspeţi, ear pe nemembri îndeamnă a
contribui după putinţă şi voinţă la înaintarea şi susţinerea Asociaţiunei.
3.) Notariul Ion Pop Reteganul ceteşte raportul secretariului despre
activitatea Comitetului despărţărnântului Şimleu pro 1903 - 1904, pe baza căruia
cere ca On. adunare să dea Comitetului absolutoriu pe timpul suszis.
4.) Cassariul despărţământului, dl Andrei Cosma ceteşte raportul despre
starea cassei şi pe baza documentelor de care dispune, arată că pe teritoriul
despărţământului, care branşă de Români, câţi membri dă Asociaţiunei; adecă: din
6 funcţionari publici = 1 membru; din 15 notari comunali = 1 membru; din
meseriaşi nici un membru; din 36 proprietari cu peste 100 jugăre= 9 membri; din
14 advocaţi = 8 membri; din 4 medici nici un membru; din 12 protopopi = 5
membri, 7 nemembri; vicar unu - membru de 30 ani; din 15 funcţionari de bancă=
10 membri; din 200 învăţători - nici un membru; din 145 preoţi = 9 membri, 136
nemembri.
/f. 10/ În decursul acestui raport îşi reclamă titula de membri doi domni, cari
susţin că-şi solvesc taxele regulat, iar în lista membrilor nu occur: dnii Medan,
proprietar în Şomcuta mare şi Petru Pop, protopop.
ad 4: Se decide a se căuta eroarea. Apoi preşedintele propune şi adunarea
primeşte să se aducă mulţămită dlui cassar pentru preciosul studiu făcut relative la
starea acestui despărţământ al Asociaţiunei.
Domnul George Pop de Băseşti repetă cele zise de dl preşedinte şi-şi
descoperă regretul pentru indiferentismul ce-l arată românii acestui ţinut frumos
faţă de cauzele noastre culturale.
Adunarea esprimă mulţămită protocolară dlui Andrei Cosma, director de
bancă şi cassar al despărţământului Şimleu al Asociaţiunei, pentru viul interes ce-l
are pururea faţă de această instituţiune culturală a noastră, îndeosebi pentru zelul cu
care a lucrat până să aducă în rând fundaţiunile "George Filep", care azi trece peste
frumoasa sumă de 44 mii corone şi fundaţiunea "Dimitrie (Tăncu)? (Sercu)?, care
trece peste 1O mii corone, din care, de la anul nou 1905 - conform dorinţi piilor
fondatori - se va folosi partea cuvenită pentru scopuri culturale.
a 5-a. Pentru censurarea rapoartelor de sub 3 şi 4 se alege comisiune
constătătoare din domni Vasiliu Pop, protopop în Oarţa, Ioan Gheţe prof. şi director
la gimnasiul din Năsăud şi dr. Gyurk6; ear comisiunea pentru înscrierea de membri
noi şi încassarea de taxe /10 v/ se alege în persoanele domnilor: dr. Aurel Nilvan,
George Radocea şi Atanasiu Mateiu.
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Şedinţa a II-a
începe la orele 4 după prânz sub presidiul dlui Andreiu Cosma, notar Ion
Pop Reteganul.
ad. 4: în raportul comisiunei pentru înscrierea de membri se vede că astă dată
s-au înscris 13 membri ordinari şi 5 membri ajutători, de la care s-a încasat summa
de 140 corone.
Adunarea ia raportul spre plăcută cunoştinţă şi propune ca domnii /: vezi
consămnarea nouilor membri la finele acestui proces verbal:/ să fie primiţi în
numărul membrilor ordinari ai Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura
poporului român ear On. Comitet central să binevoiască a provedea pe susnumiţii
domni cu diplome de memmbri ordinari.
ad 5. Raportorul comisiunei pentru censurarea rapoartelor de sub 3 şi 4,
domnul dr. Gyurko raportează că comisiunea a cărui raportor e Dsa, a censurat
rţiociniul cassariului şi confrontând toate documentele, la aflat corect întru
/f. 11/ toate; propune deci a se da dlui cassar Andreiu Cosma absolutor pe
anul de gestiune 1903 - 1904.
Budgetul pro 1904 -1905 se lasă în grija subcomitetului.
În legătură cu raportul secretariului se notifică că, dacă fondul fie ertatului
"Nechita" a ajuns la starea în care se află, aceasta este a se muţămi comisiunei
fondului respectiv, compusă din domnii vicar Alimpiu Barboloviciu, George Pop
de Băseşti şi Andreiu Cosma, cari domni cu zel şi abnegaţiune au servit causele
despărţămintelor în genere şi a fondului în specie. Propune deci On. Adunări-şi
adunarea primeşte cu plăcere-ca On. comisiuni sus zise, pentru aranjarea fondului
"Nechita" săi se aducă mulţămită şi recunoştinţă protocolară, îndeosebi cassariului
dl Andrei Cosma, fără a cărui sprijin azi fundaţiunea "Nechita" - îmbinată cu
fondul cultural Sălăgean n-ar da frumosul venit anual de 900 corone şi deci n-ar
forma un capital de 29.000 corone.
Mai departe, raportorul dr. Gyurko, referitor la nepăsarea publicului român
al acestui ţinut faţă de interesele Asociaţiunei, propune On. Adunări ca să aducă
hotărârea ca On. Domni protopopi să recerce pe preoţi, învăţători şi popor să lepede
indeferentismul şi să nutrească interes mai viu faţă /f.11 v/ de Asociaţiune şi causele ei.
La obiectul acesta iau parte mai mulţi oratori; aşa dl Andrei Cosma
modalitatea asta nu o află suficientă, ci propune On. Adunări ca să însărcineze pe
subcomitetul despărţământului să provoace în scris pe advocaţi, protopopi şi pe
proprietari mai cu dare de mână, să-i recerce adeca de-a dreptul, tot asemenea pe
funcţionarii celor 3 bănci aflătoare pe teritoriul acestui despărţământ să-i recerce
prin directorii lor, ear domnii protopopi, la recercarea subcomitetului
despărţământului vor influinţa asupra proţilor şi învăţătorilor din tractele Dsale.
Dl Nicolau Nilvan e de părere ca toţi preoţi şi învăţători să fie recercaţi de-a
dreptul din partea subcomitetului despărţământului întocmai ca advocaţii, medicii,
amploiaţii bancelor, proprietarii mai cu bună stare materială şi alte persoane mai
alese.
Să
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Adunarea decide ca On. Comitet al despărţământului să binevoiască a
recerea în scris pe toţi - conform lămuritei opinii a dlui Nicolau Nilvan - ca să
dispară indiferentismul de /f.12/ pe teritoriul acestui despărţământ, faţă de această
instituţie culturală naţională.

Raportul dl dr. Gyurk6 continuă: din actele ce ni s-au dat spre censorare am
Onoratul subcomitet al despărţământului nostru conduce agendele
oficioase ale aceluia cu cel mai mare zel şi cu cea mai mare conştinciozitate
posibilă, deci propune On. Adunări - ear adunarea primeşte cu plăcere şi mulţămită
văzut că

şi recunoştinţă protocolară.

La adunarea generală a Asociaţiunei, ce se va ţinea în septembrele acestui an
în oraşul Timişoara, Despărţământul (Sălagiu-Chioar) Şimleu va fi reprezentat prin
acei On. membri, cari vor putea participa având a o notifica aceasta presidiului.
Preşedintele dl Andreiu Cosma anunţă că Adunarea viitoare a
despărţământului 9Sălagiu-Chioar) Şimleu al Asociaţiunei va fi în Bucium preste
Meseş, unde este deja invitată. Timpul îl va defige s. comitetul în /f. 12v/
conţălegere cu domnul Vasiliu Popu, protopopul de acolo.
Adunarea primeşte cu lăcere invitarea de a merge pe anul viitor în Bucium
preste Meseş.
a 6-a. Domnul Augustin Paul, redactor la Gazeta Transilvaniei din braşov,
ţine o conferinţă despre Ioan Popescu fiu al Chioarului, fost om de şcoală şi
profesor în România.
Adunarea ascultă cu multă plăcere instructiva conferinţă, şi la propunerea
presidiului primeşte ca această conferinţă să se publice în foiţa "Gazetei de
Duminecă", unde s-a publica şi fotografia aceluia şi de unde potend s-a numeţi ca
broşurică în 1OOO es. care se vor împărţi gratuit între fii Sălagiului şi Chioarului,
care sunt moralminte detori a păstra memoria acelui brav Român din Chioar.
Celelalte doue conferinţe anunţate pentru /f. 13/ această adunare, ale
domnilor Nicolau nilvan şi Ioan Pop Reteganul, la propunerea domnului A. Cosma,
asemenea se vor publica în "Gazeta de Duminecă", nefiind timp a se ceti acum. ori
se vor ceti la adunarea viitoare în Buciumi peste Meseş.
Membri verificatori ai acestui Proces verbal se aleg domnii Pintea şi Nicolau
Nilvan.
adunarea Despărţământului Sălagiu-Chioar se închide prin un cuvânt potrivit
al presidiului dl Andrei Cosma. D.V.S. /ss./ Alimpiu Barboloviciu, vicar şi
directorul despărţ. Sălagiu-Chioar, preşedinte al Adunării. Ion Pop Reteganul, notar
al adunării. S-a verificat, Şimleul Silvaniei, august 1904. /ss./ Nicolau Nilvan.
Simeon Pintea.
A. N.-D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 1212/1904, f. 1 - 13.

19.
Nr. 1284-1904

/f. li
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Secretarul I
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introducerii ortografiei stabilite de Academia

Asociaţiunii

Română
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în scopul

în anul 1904

raportează, că

şi

în conformitate cu dispoziţiunile cuprinse în decisiunea Nr. 12 din
13 şi 14 Iul. 1902 a tipărit acest apel împreună cu regulele ortografice şi cu glosarul
compus de comisiunea Academiei şi l-a editat atât în "tarnsilvania" cât şi ca un
fascico al "Bibliotecii poporale" (Nr. 19). - Se aprobă dispoziţiunile luate şi să
decide, ca cu începere de la 1 Ian. 1905 ortografia nouă să se introducă în toate
actele şi publicaţiunile Asociaţiunii, atât în centru cât şi în despărţăminte, precum şi
la şcoala Asociaţiunii.
Nr. 19 al "Bibliotecii poporale" se va trimite tuturor despărţămintelor,
direcţiunilor /f. 1v/ de la şcoalele rom. secundare şi de fete, la consistoriile ambelor
biserici române, la băncile românesci şi la redacţiunile ziarelor şi revistelor rom.
din ţară.
22/12 1904. /s. indescifrabilă/
Exped. 20 I - 1905 Regulele ortografice :
1.) La 22 redacţii în patrie câte 1 ex.
= 22 ex.
2.) " 46 direcţiuni de desp. " 3 ex.
= 138 "
3.) " 7 şcoale medii
5"
= 35"
4.) " 3
Super. de fete (Sibiu, Braşov şi Beiuş) 5 ex
= 15 "
5.) " Instit. pedag. Blaj, Sibiu, Gherla, Caransebeş,
Arad şi Orade câte 5 ex
= 30 "
6.) La Instit. teologice: Blaj, Sibiu, Arad, Gherla şi
Caransebeş câte 5 ex.
= 25 "
7.) Consistoriilor gr. or. şi gr. cat. Sibiu, Blaj, Gherla,
Orade (2), Arad, Lugoj şi Caransebeş câte 5 ex.
= 40"
8.) Institutului "Albina" Sibiu
= 10 "
9.) Fii. Inst. "Albina" Braşov
= 2 "
10.) Patria Silvania şi Victoria câte 5 ex.
= 15 "
11.) Ardeleana, Auraria, Bihoreana, Cassa de păstr. Selişte,
Dornia, Furnica, Olteana, (Oraniciana), Sebeşana (Sebeş), Sentinela
şi Someşana câte 3 ex.
= 33 "
12.) Chişodana, 1 ex.
= 1 "
13.) La alte 86 bănci câte 2 ex. (Conform Anuar pe 1905)
= 172 "
= 538 "
Exp. 22/1 905 /s./ RSimu
A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 1284/1904, f. 1 - 1v.
20.
Nr. 137-1905
/f. 61
Pre Venerat Comitet!
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Repasatul Georgiu c. Filepp, fost advocat în Tasnad, în testamentul său, pe
câteva legate făcute în favorul naţiunei, mi-a testat şi mie, ca la un nepot de
frate, o moşioară,circa de 35 jugh. cdr. Ceilalţi eredi eschişi din testament, aţiţaţi şi
ajutoraţi de câţiva inimici a causei pentru care şi-a testat cea mai mare parte a
averei, au intentat proces pentru nimicirea testamentului, în urma căreia proces
plenipotenţiatul Pre Vener. Comitet, Sp. D. Andreiu Cosma a intrat cu petenţii la
tranzacţie, cu cari apoi - cu escepţiunea unuia - i-a şi succes a aplana afacerea,
abdicând respectivii de pretensiunile lor pentru anumită recompensă,
abdicând în folosul "Asociaţiunei" de toate beneficiile ce le-ar compete din
testament.
Eredele Octavian Papp, neindestulindu-se, cu suma lui oferită, a susţinut şi
mai departe procesul. "Asociaţiunea" prin pactul făcut cu eredii e asigurată în
contra tuturor eventualităţilor, dar cu sum cu totul în mâna "Asociaţiunei" la
eventuala nimicire a testamentului şi deşi legalmente nu este nimic pentru
nimicirea testamentului, totuşi adv. dr. Georgiu Pop din Zelau, adi me avisează, că
sunt multe motive politici, cari periclitează justarea în vigoare a testamentului.
Când dar la scutul legei nu mai pot conta, toată încrederea mi-o pun în Pre
Vener. Comitet A Asociaţiunei pentru cult. şi lit. pop. rom. cătră care mă adresez
cu umilită rogare, că luând în considerare menirea sa frumoasă şi nobilă de a sta în
ajutoriu atât /f. 6v/ cultural cât şi material, privind la starea mea critică care cu o
familie constătătoare din 7 membri, mă lupt cu greutăţile traiului de toate dilele,
considerând intenţiunea nobilă a defunctului, care m-a vădiut demn de ajutoriul
său, considerând dauna mare ce mi s-ar causa, când Pre Vener. Comitet profitând
de ura înverşunată ce pare a conduce pe judecători în dejudecarea causei de sub
întrebare, cari mai mult ar dori să prăbuşească "Asociaţiunea" decât pe mene, toate acestee luându-le în cumpănă, să binevoiascvă Pre Yen. Comitet a mă linişti
şi afida, că eventual niminindu-se testamentul, acea parte a pactului făcut prin dl
Cosma cu eredii împăciuiţi, prin care competinţa lor obvenientă din moşioara mie
testată o conced "Asociaţiunei"; Pre ven. Comitet-cu respect la cele mai sus espusă
să o desconsidere,- să nu Ieie de la mene acea parte de moşie la care prin pactul
făcut are drept decă se nimicesce testamentul, se considere intenţiunea nobilă a
testatorelui şi nu eventualele motive sucite a judecătorilor şovinişti; cu atât mai
vârtos, căci nu pot să presupun că "Asociaţiunea" să voiască a se înavuţi, prin
lipsirea unuia membru a naţiunei de drepturile garantate prin ultima dorinţă a
junitului său.
În acea firmă speranţă că ânimilele nobile Pre Veneraţilor membri a
Comitetului vor considera mai mult legile iubirei crestinesci, decât litera moartă a
legei făcută prin oameni repeţindu-mi umilita rogare şi recomendat bunăvoinţiei
Pre Vener. Comitet sum Er. Kavas (Szilagy) la 30 ian. 1905.
Al Pre Veneratului Comitet, deosebit onorătoriu: Georgiu Filepp, preot gr.
cath.
lângă
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A.N.-D.J. Sibujond Astra, doc. nr. 137/1905, f. 1-1 v.
21.

/f. 4/

Nr .285-1905
Onoratului

Comitet central al "Asociaţiunei p.1.r. şi c.p.r." Sibiu
procesul urzit lăsărnântului "Georgiu Filep" n-ar fi stând deoarte
de pronunţarea sentinţei şi având o mulţime de motive a cede, că n-ar fi avantagios
pentru "Asociaţiune" a nu preveni această sentinţă,- de noi ş cu deosebit respect rog
Onoratul Comitet, să binevoiască a face tot ce i-ar fi posibil, ba să nu pregeteze a
aduce şi oarecare jertfă, ca să evite pronunţarea sentinţei, împăcând şi pe acest
ultim şi singur actor, pe iuristul Octavian Pap.
Provocându-mă şi la reşpectuoasa mea representaţiune din anul trecut (Febr.)
aş crede, că arangearea pacinică a cauzei ar fi bine să nu se amâne peste 20-22 a.Le.
Cu deosebit respect sunt al Onoratului Comitet central, Sărăuad, 10 Mărţişor,
1905. T. Szarvad. plecat serv: Georgiu Stanciu!, preot gr. cath. loc.
Aflând

că

A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 285/1905, f. 4.
22.
Nr. 418-1905
/f. 1/
84 din 18 Maiu 905
D. Andrei Cosma, plenipotenţialul "Asociaţiunii" în afacerea succesiunii
după Georgiu Filep, prin scrisoarea sa din 10 Aprilie a. c. înaintează raportul ce i sa cerut asupra stării pertractărilor pentru lichidarea succesiunii, şi a cercărilor
intrate la Comitetul central în această afacere.
Se ia act cu mulţămită de raportul dlui Cosma. În vederea stării prezentate de
dânsul se decide:
a) a răspunde dlui G. Stanciu că Asociaţiunea este aplecată a finaliza
procesul început de moştenitorul Oct. Pap pe calea unei împăciuiri în marginile
echităţii şi că a încredinţat tranşarea afacerii plenipotenţiatului ei, dlui Andr.
Cosma, la care vor avea să se adreseze şi părţile interesate;
b)856/904, (137, 215/904, 285) 1905. a răspunde dlui Georgiu Filep, ;preot
în Er. Kavas, că Comitetul central nu se crede în drept a renunţa a priori la dreptu/f. 1v./rile câştigate, pentru fundaţiunea Filep, de la ceilalţi moştenitori, însă în
casul nimicirei testamentului va ţinea cont de dorinţa fundatorului şi va arăta dlui
G. Filep toată bunăvoinţa şi echitatea posibilă; aşteaptă însă de la dânsul ca să
sprijinească pe plenipotenţialul Asociaţiunii la lichidarea cât mai apropiată a
succesiunii în fine;
c) se va respunde dnei văduve Ana Filep n. Poruţiu, că Comitetul central, ori
cât de mult apreţiază abnegaţiunea ce a dovedit-o Dsa pentru realisarea dorinţei şi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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intenţiunilor fericitului ei soţ, şi ori cât de justă ar fi dorinţa ei de a i se elibera
interesele după capitalul fundaţional, nu poate dispune de avere, cât timp
succesiunea se află sub proces.
18/5 1905. /s.s indescifrabilă/
Nr. 418-1905
/f. 2/

Măritului

Comitet central al

Asociaţiunei

pentru literatura

şi

cultura poporului

român.
în Sibiu
În afacerea de succesiune după fericitul Georgiu Filep, fost advocat în
Tăşnad au primit preţuitele d-voastră dto 5 Aprilie 1904, nr. 215/1904, a februar
1905 nr. 137/1905 şi 14 marţiu 1905, nr. 285/1905.
Anexat retornând comunicatele şi anume:
a, scrisoarea dlui dr. J. Funyadi cătră dl Georgiu Stanciu de dto 5
februar 1904/nr.215/ 1904.
b, rogarea dnei văd. Anna Filep n. Porutiu dto. 15 august 1904/nr. 147/1905.
c, rogarea dlui Georgiu Filep, preot' în Er-Kâvâs dto. 30 ianuar 1905,
nr.13711905.
d, scrisoarea dlui Georgiu Stanciu preot în T. Szarvad dto. 10 martiu 1905,
235.
Am onoare a vă raporta următoarele:
1. Din rapoartele mele anterioare, în special din raportul dto 20 maiu 1903 şi
din actele anexate la acel raport se pote costala, că afară de dl. Georgiu Filep, preut
în Er-Kavas, a cărui rogare cătră măritul Comitet /nr. 137/1905/ se remite sub c, şi
de Octav Pop, care a intentat proces pentru anularea testamentului, toţi ceilalţi erezi
numeroşi sunt deja escontentaţi şi conform declaraţiunilor transpuse afară de
eredele Georgiu Filep din Stârci toţi ceialalţi în favorul Astrei renuncia de
eventualele drepturi, ca şi ar mai pote forma din acesta afacere.
2, Fiindcă abintestato ar compeţi dlui G. Filep din Er-Kâvas 16/400 parte
respective din fundaţiunea de 40.000 corone celui dintâiu 1600, era celuilalt /f. 2v/
100 corone la casul, decă s-ar anula testamentul după părerea mea fundaţiunea
pentru escontentarea acestor 2 erezi ar ave să plătească 1700 corone şi interesele de
drepturi după această sumă, şnsă facia de aceasta sumă din averea imobilă testată
dlui Georgiu Filep preot în Er-Kâvâs, care avere azi valorează cel puţin 3000
coroane pre dreptul celorlalţi erezi ar pote pretinde 367/400 parte, din restul de
33/400 ar compeţi:dlui Georgiu Filep notar în Stârciu 16/400, dlui Georgiu Pop
l/400 parte.
3, Procesul intentat din partea lui Octavian Pop pentru anularea
testamentului conform instrucţiunilor primite de la dl dr. G. Pop, advocat în zeiau
încă nu este finalisat. Acum este în curgere ascultarea marturilor provocaţi din
ambele părţi. Eu cred că dacă la dejudecarea acestui proces nu vor juca rol
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decizelor considerante şiovanistice şi politice, actorele va fi respins cu cererea sa
pentru anularea testamentului.
Spre orientare nexez un esemplar din acţia ordinaria.
Zice-se, că tinerul Octav Pop ar fi numai păpuşa în mâna advocatului dr. J.
Hunyadi şi pretinul său dl, G. Stanciu în scopul ca să esploteze ceva suma mai
considerabilă. Aceşti doui domni au fost cari mi-au îngreunat mult trancţiunile şi cu
ceilalţi rezi.
După aceste constatări revin la scrisorile ce mi s-au comunicat pentru
opiniunare:
a, În urma scrisorei dlui dr. dlui dr. J. Hunyadi dto 5 februar 1904
comunicate cu mine sub nr. 215/1904 am avisat pre numitul advocat, că suntem
dispuşi a arangia afacerea şi cu tinerul Octav Pop între marginile echităţii şi în
special i-am pus în vedere, că încât pentru stipendiul cerut voi intraveni, cred cu
resultat la "Astra".
Dar aşia se vede pre asociaţi nu i interesează atât stipendiul pretins, ci mai
mult suma esorbitantă de 4000 coroane cerute de escontentare pentru un drept,
care ah intestate ar reprezenta ar representa 100 coroane, plus interesele de la 1896.
Primind ursorul dlui G. Stanciu comunicat cu mine sub nr. /f. 3/ 235/1905 ni
( ... ?) în atingere şi ca dsa, dar dânşii în loc de sute visând de mii coroane, sum de
convingere că cu ei pre motivul pretenşiunilor esagerate deocamdată nu se poate
tranşia afacerea.
Sum de părere, ca comitetul central în resolvirea celor doue scripte să
binevoiască a avisa pre dl. G. Stanciu, că e dispus între marginile ecuităţii a arangia
afacerea şi în partea ce priveşte pre tinerul O. Pop şi că cu conducerea pertractărilor
sum încredinţiat eu sau după alegerea D-voastre alt fruntaşiu selagian.
b, Relativ la cererea dnei văd. G. Filep n. Anna Poruţiu, susţin părerea-mi, că
la o cerere analogă în urma recercării Dvoastre dto 14 novembre 1895 am avut
onoarea a vă înainta la 7 decembrie 1895.
Având în vedere că afacerea lăsământară respective proceul intentat de O.
Pop nueste finalisat, în meritul causei, încă nu se poate lua decis merilor. Motivele
cari ar fi a se lua în considerare la deciderea meritorie, le-am desvoltat în raportul
meu acum amintit.
c, Dl. Georgiu Filep, preut în E-Kavas în rogarea sa din 30 ianuar 1905
presentată sub nr. 137/1905, ca "Astra" să-l afideze, că la casul dacă se anulează
testamentul fericitului G. Filep, nu va susţine faţă de dsa drepturile cai erezii
escontentaţi pre lângă între venirea mea au cedat "Astrei" /vezi p.2 din acest
raport/.
Dl. petinte prin cerbicia sa mi-a îngreunat foarte mult lucrarea întru
arangiarea afacerei, mi-a refuzat sfatul, ca şi dânsul, care a erezit avere frumoasă şi
valoroasă după unchiul său G. Filep, să jertfească ceva pentru escontentarea tânărul
O. Pop, azi afară de petinte, singurul erede neesontentat, deşi prea bine ştie, că
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procesul ce s-a pornit îl priveşte mai mult pre el, decât pre "Astra" şi nu e just cu
toate sacrificiele să la aducă numai fundaţiunea, eară dsa nimic.
După părerea mea modestă pentru eventualitatea accentuată în cererea
petintelui nu i se poate face nici o afidare, că ar fi să se avizeze, ca dimpreună şi
coinţelegere cu reprezentantul local al Dvoastre în interesul său să stăruiască ca
proce-/f. 3v/sul intentat din partea lui O. Pop să se arangeze pre cale pacinică şi faţă
de "Astra6 şi dânsul să primească arangiarnentul făcut cu ceilalţi erezi.
Pentru casul, dacă ar urma pace în ambele direcţiuni din partea "Astrei" i s-ar
pote pune în vedere bunăvoinţia şi ecuitate. Pân-atunci însă deciderea meritorie a
cererei să se ţină în suspans.
Dacă petintele ar primi transacţiunea închiată cu ceilalţi erezi, din
fundaţiunea de 40.000 coroane i s-ar veni 7 - 800 coroane, dacă din averea erezită
în valoare cam de 30.000 coroane ar mai pote adauge câteva sute, apoi ar mai
contribui şi fundaţiunea cu ore-şi care sumă, sperez, că s-ar pote face transacţiune
şi cu O. Pop respective cu aceia cari sub firma lui şi pre buze cu accentuarea
"marelor interese naţiunali" veneze interesele proprie.
Oferindu-mi serviţiul şi pentru viitor, vă rog primit asigurarea destinsei mele
stime, cu care vă sum, Şimleu, 10 Aprilie 1905, devotat, /s.s./ A. Cosma.
Aduse
23 Maiu 1905
/f. 15/
Domniei sale
Dlui Georgiu Filep, preot Er-Kavas
Comitetul nostru central în ultima sa şedinţă a decis să vi se răspundă, că nu
se crede în drept a renunţa apriori la drepturile câştigate pentru fundaţiunea Filep
de la ceilalţi moştenitori, însă în cazul nimicirii testamentului va ţine cont de
dorinţa fundatorului şi vă va arăta toată bunăvoinţa şi echitatea posibilă. Aşteaptă
însă de la Dv. ca să sprijiniţi pe plenipotenţialul Asociaţiunei, pe dl advocat Andrei
Cosma la validarea cât mai apropiată a succesiunii.
Sibiu, din şedinţa Comitetului central, ţinută în 18 Mai 1905. /s.s/ Ioan I.
Lăpădatu, secretar II. Şuluţ. Mudt. şi exped. 23/5-905. /s./ RSimu.
Nr. 418 - 1905

23 Mai 1905
/f. 16/
Nr. 418-1905
Domniei sale
Dlui Georgiu Stanciu, preot gr.-cath„ Sărăuad.
Comitetul nostru central în ultima sa şedinţă a decis să vi se răspundă că
Asociaţiunea este aplicată a finaliza procesul început de moştenitorul Oct. Pop pe
calea unei împăciuiri în marginile echităţei şi că a încredinţat tranşarea afacerei
plenipotenţiatului ei, dlui Andrei Cosma (advocat, şimleu) la care vor avea să se
adreseze părţile interesate.
•
Sibiu, din şedinţa comitetului central, ţinută la 18 Mai 1905. /ss./ Ioan I.
Lăpădatu, secretar II. Şuluţ. Mund. şi exped. 23N-905. /s./ RSimu.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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23 Mai 1905
Nr. 4128 - 1905
/f. 17/
Domniei sale
Dlui Andrei Cosma, advocat, Şimleu.
Prin presenta ne luăm voie a vă comunica decisul Comitetului nostru central
din şedinţa sa di 18 Mai a. c. cu privire la afacerea succesiunei după Georgiu Filep.
S-a luat act cu mulţămită de raportul dv. şi în vederea stărei ce aţi presentat
s-a decis:
a) a răspunde Dlui G. Stanciu, că Asociaţiunea este aplicată a finaliza
procesul început de moştenitorul Oct. Pap pe calea unei împăciuiri în marginile
echităţei şi care a încredinţat tranşarea afacerei plenipotenţiatului ei, dlui Andrei
Cosma, la care vor avea să se adreseze şi părţile interesate;
b) a răspunde dlui Georgiu Filep /f. 18/, preot în Er-Kavas, că Comitetul
central nu se crede în drept a renunţa apriori la drepturile câştigate pentru
fundaţiunea Filep de la cealalţi moştenitori, îsă în cazul nimicirii testamentului va
ţine cont de dorinţa fundatorelui şi va arăta dlui G. Filep toată bunăvoinţa şi
echitatea posibilă; aşteaptă însă de la dânsul ca să sprijinească pe plenipotenţiatul
Asociaţiunei dl Andrei Cosma la lichidarea cât mai apropiată a succesiunii;
c) să se răspundă dnei văduve Ana Filep n. Poruţiu, că Comitetul central
ricât de mult apreţiază abnegaţiunea aşa dovedită, Dsa penru realizarea dorinţei şi
intenţiunilor fericitului ei soţ şi oricât de justţ ar fi dorinţa sa de a i se libera
interesele după capitalul fundaţional, nu poate dispune de această avere, cât timp
succesiunea se află sub proces.
Aducându-vă acest decis la cunoştinţă, vă comunicăm că partidele interesate
de asemenea au fost avizate.
Sibiu, din şedinţa Comitetului central, ţinut în 18 Mai 1905. /ss./ Ioan I.
Lăpădatu, secretar II. Şuluţ. Mund. şi exp. 23N-905. /s./ RSimu.
A. N. - D. J. Sibiujond Astra, doc. nr. 418/1905, f. l-3v, 15-18.
23.
/f. 31
Nr. 562 - 1905
D. Sale dlui
Andrei Cosma, directorul Silvaniei, preşedinte al comitetului
fundaţ. dr. Ioan Nichita, Şimleu
Deoarece de la trecerea fundaţiunei fericitului dr. I. Nichita în
administraţiunea asociaţiunei numai o dată am primit de la institutul Silvania un
extras de cont şi aşa la compunerea budgetului pe a. v. nu suntem orientaţi cu
privire la starea de acolo a acestei fundaţiuni şi venitele ei. Vă rugţm să dispuneţi a
ni se face un estras de cont per 31 Decembre 1904, care apoi să se întregească cu
sumele intrate şi eşite din a. c. (f'ară calcularea intereselor) şi să ni se trimită cu
posibilă urgenţă.
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Ca informaţiune vă comunicăm, că fundaţiunea dr. I. Nichita are la noi un
bon de K 899 - de la cupoanele de dividendă încasate aici, din cari K 816-arn plasat
în 8 acţiuni "Economul" emisiunea III, usând de dreptul de optare, ce ne revine pe
baza acţiunilor vechi.
Sibiu, 24 Mai 1905. /s./ Şuluţiu. Mund. şi exp. 24N-905. /s./ RSirnu.
A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 562/1905, f. 3.
24.
657 - 1905

167 din 6NII 905
/f. li
desp. Şimleu înaintează procesul verbal al şedinţei corn. cercual
din 1 Iunie a. c., în care pe lângă diverse afaceri curente s-a decis ca
despărţărnântul să participe la expoziţie şi să se convoace adunarea cercuală. - Se ia
act cu aprobare. 6 Nil 905 /s. indescifrabilă/
Onor Direcţiunii a despărţărnântului Şirnle în Şimleu
Prin prezenta ne luăm voie a vă încunoştinţa, că comitetul nostru central prin
decisiunea sa Nr. 167 din 6 Iuliu a. c. a luat act de decizunile ce aţi luat în şedinţa
comitetului Dv. cercual din 1 Iunie a. c.
/f. 1v/Relativ la diferenţa ivită în chestiunea adunărei taxei de membru
ordinar a dlui Vasile Mica, constatăm că dânsul a achitat taxa pro 1905 direct la
cassa centrală prin mijlocirea institutului "Albina". N-am notificat aceasta separat,
deoarece n-a fost obiceiul a se face aceasta separat pentru fice care caz, ci numai cu
ocazia asta ... general, când se publică lista membrilor din care se poate vedea cari
s-au înscris de rest la biroul Asociaţiunei.
Sib. din şed. corn. central ţinută la 6NII 905 /s. indescifrabilă/ /s./ Şuluţiu/
Nr. 657/1905
/f. 2/
Pre venerat Comitet Central!
Sub ./. alăturat am onoare a vă transpune procesul verbal din şedinţa
subcomitetului despărţărnântului nostru, ţinută la 1 Iunie a. c. n. rogându-vă să
binevoiţi a lua spre cunoştinţă decisele adusă.
Referitor la obiectul de sub p. 1., find recercat dl Vasile mica, proprietar în
Odorheiu pentru legitimarea sa - ne-a încunoştinţat că pentru el taxa de membru
ordinar s-a plătit din partea Albinei, iar lui i s-a liberat libelul de membru ordinar nr
369/905.
Vă rog deci să binevoiţi a ne comunica, întrucât coresunde această
inforrnaţiune realităţii şi din ce motiv n-a fost încunoştinţat despre plătirea arnentită
şi cassarialul despărţărnântului nostru, ca pre această bază să se fie potul păstra
corectitudinea evidenţiei membrilor despărţărnântului.
Şimleu, la 12 Iunie 1905. Cu profundă veneraţiune /s.s./dr. C. Meseşian,
secretariul desp.
Direcţiunea
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131
Proces verbal
din şedinţa subcomitetului despărţământului "Şimleu" al Asociaţiunii, ţinută
la 1 Iunie 1905 st. n. în localitatea casinei române din şimleu, fiind de faţă memrii:
dnii A. Cosma, Vasile Pop, Gavril Trifu, Augustin Mărcuş, Ioan P. Lazăr, Eugen
Boroş şi dr. Coriolan Meseşian, secretar.
Preşedintele subcomitetului, Rev. D. Alimpiu Barboloviciu scusându-şi în
scris absenţia din cauza morbului-membri de faţă i-l aclamează de preşedinte pre dl
Vasile Pop, care primind încrederea deschide şedinţa.
Înaintea ordinei de zi dl cassar Andreiu Cosma atrage atenţiunea comitetului
asupra unui inserat din nr. 58 (811 1905) al Gazetei de Duminecă, unde dl director
al despărţământului rectifică răportul dl cassar apărut în numărul anterior (52) al
acestei foi cu privire la numărul membrilor ordinari ai despărţământului.
Rectificarea aceasta s-a făcut în senzul, că şi dl Vasile Mica, proprietar în Odorhei
e membru ordinar al despărţământului,-ear numele dânsului din răportul anterior al
dlui cassar din eroare ar fi scăpat.
Dl cassar prezintă în şedinţă registrul membrilor despărţământului, din care
apare că omiterea dlui Vasile Mica dintre membri ordinari ai Asociaţiunii n-a fost
de loc eronată, lară conform datelor oficioase, din cari nu se vede, că dl Mica să-şi
fie achitat la dl cassar taxa sa de membru ordinar. Drept acea cere ca comitetul să
lămurească în sfera competinţei sale chestia legitimării sau a nelegitimării intru
membru a dlui Mica şi apoi rezultatul să se publice şi în Gazeta de Duminecă, unde
s-a lansat de la început această afacere.
1., Comitetul înainte de toate examinează datele prezentate de dl cassar, care
le află pre deplin autentice şi din cari constatează, că dl Mica Vasile întradevăr nu
şi-a resuns taxa de membru ordinar al despărţământului nostru pe anul 1904 -1905.
Pe această bază comitetul decide, ca dl preşedinte al /f. 3v/ despărţământului să fie
rogat a lămuri această afacere în numărul proxim al Gazetei de Duminecă, fiind-că
la cazul contrar o atare lămurire ar urma din partea comitetului despărţământului în
mod oficios.
La ordinea de zi dl secretar prezentează procesul verbal din şedinţa
comitetului ţinută la 25 Aug. 1904 şi să roagă de autenticarea lui.
2., Comitetul acest proces verbal îl verifică în şedinţă şi decide ca dl
preşedinte să fie rogat a răporta cu privire la efeptuirea deciziunilor de sub p. 1 şi
2., amânate din acea şedinţă. Totodată comitetul insistă pe lângă executarea strictă
a acelei dispoziţiuni din statutele despărţămintelor, în înţelesul căreia comitetul în
toată luna barem o dată trebue să fie conchemat în şedinţă.
Decide mai departe, ca dl preşedinte să fie rogat a transpune lară întârziere la
secretar toate acelea scripte oficioase, cari privesc despărţământul.
Secretarul comunică rescriptul comitetului central Nr. 907/904.
3., Se ia spre cunoştinţă.
Secretarul comunică recercarea comitetului central Nr 1212/1904.

Nr. 657 - 1905
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4., Comitetul o ia spre ştire şi decide, ca budgetul pentru a. c. să să prezinte
pentru desbatere în proxima şedinţă a comitetului. Ear referitor la constituirea
proximă a comitetului decide ca constituirea cu valabilitate până la anul 1907,-să
treacă şi în programa adunării cercuale de est an a despărţământului.
Secretarul comunică apelul comitetului central adresat şi despărţământului
nostru pentru concurgere la espoziţia de est an a muzeului istoric-etnografic
românesc.
/f. 41 5., Comitetul întâmpină cu o adevărată mândrie românească acest apel
şi cu bucurie să angagiază la realizarea scopului,- ce-l urmăreşte prin-trinsul
Asociaţiunea. Decide, ca despărţământul nostru să fie reprezentat la espoziţia
comoarei naţionale prin fotografiile: a.) a casei natale a fiului Sălajului: marele
Simion Bărnuţiu, b.) a mormântului tot aceluia, c.) în doue ezemolare a câmpului
de bătălie întâmplate la anul 1601 la Guruslău între principele Mihai Viteazul şi
Basta de o parte, apoi principele Bathory de altă parte, d.) în două ezemplare a
castrului roman "Porolissum" din Moigrad.e.) a unei case ţărăneşti din comuna
Răstolţ. f.) a unui grup de ţărani români sălăjeni din Răstolţ. g.) a bisericei rom.
gr. cath. din Sărăuad, edificată de marele episcop, fiu al Sălajului:Grigore Maioreventual şi a casei natale a aceluiaşi.
Şpesele de fotografiare le va suporta despărţământul. Pentru espoziţie, reşp.
muzeu, să să comandeze câte 2 esemplare din toată fotografia.
Cu executarea acestei hotărâri să însărcinează dnii: Vasile Pop, Ioan P. Lazăr
şi dl secretar al despărţământului, cari despre resultat vor avea să răporteze deja în
şedinţa proximă a comitetului.
La interpelarea dlui cassar în privinţa fixţrii zilei adunărei cercuale de est an
a despărţământului: Comitetul decide, ca mai înainte să se ceară informaţiune de la
inteliginţa din partea locului, că în vederea adunării generale a Asociaţiunei, ce să
va ţinea la Sibiu în 19 Aug. a. c. st. n. să ne comunice pre când ar /f. 4v/ potea
primi în Buciumi despărţământul nostru şi apoi rezultatul să să comunice în şedinţa
mai apropiată a comitetului pentru fixarea definitivă a zilei pentru adunarea
cercuală.

Nefiind alte agende de pertractat, prezidiul ridică şedinţa cu enunţarea,
verificarea acestui protocol va urma în şedinţa proximă a comitetului. D.c.m.s.
/s.s./ dr. C. Meseşian, secretariul despărţ. Vasiliu Pop, preşedintele subst.
A.N.-D.J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 657/1905, f. l-4v.
25.
672 - 1905
/f. li
Măritului Comitet Central al Asociaţiunei pentru literatura
română şi cultura poporului român în Sibiu
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Conformându-ne pretinţiei DVoastre dto 24 mai a. c., nr. 562/905 am onoare
anexat a vă transpune estrasul contului de la "Silvania" asupra fundaţiunei
fericitului dr. Ioan Nichita pre lângă următoarele observaţiuni:
a.) Erogaţiunile făcute în acest cont se vor propti cu dovezi în ratiotiniul, ce
va subşterne comitetul fundaţional;
b.) Vă rog, ca la compunerea bugetului pe anul viitor să binevoiţi a lua în
consideraţiune, că darea după casa fundaţională de aici nu este încă achitată, din
afutoarele votate nu este încă radical un ajutor de C 100 şi ca la casa fundaţională
se recer reparaţiuni în suma cam C. 200.
Primiţi espresiunei destinsei stime cu care sum, al măritului Comitet central,
devotat /s.s./ A.Cosma. Şimleu 16NI 905.
/f. 2/ 94/IV
Fundaţiunea Dr. Ioan Nichita Astra în cont curent cu "Silvania", Institut de
credit şi economii
Debit
904

Ian.
Martie
Aprilie

4

li

Iunie

8

Sal do
stomo pos. contr. 11/111. 1904
darea orăşănească
" corn.
asecuraţie p.r. 1904
7 % interese până INII. 1904

4189
42
106
20
12
149
4519

48

Sal do
7 % interese

3462
121
3583

70
19
89

Saldo
pentru reparaturi lui Penzes
Ajutor la biserici, şcoale dlui Barboloviciu
"
Siciu
"

3177
12
687
63

7

44
50
16
58

o
904

Iulie
Dec.
1

"

Ian.
905
"

"

Martie
Iunie

4
2
2
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Credit
1904

Martie

1

"
"

"

11

Aprilie

"

4
7
8
"
14
30
"

rebonif. de interese
de la Nichita Aurel
după 60 buc. cuponi Silvania
"
4 "
" Kozepszolnokm Zilahi Tp
"
7 "
" Szilagycseh es videke Tp
5 "
"
" lpar es gazd bank
de la Moni Gyula chirie
solvim 5% interese
Sal do

Iulie
Nov.
Dec.
"

25
9
31
"

de la Moni Gyula chirie
"
" " "
"
solvim 5 % interese
Sal do

Ian.
Martie

24
27

"

"
"
Aprilie

29
31
3

de la Moni Gyula chirie
după 4 buc. cuponi Kozepszolnok zilahi Tp.
după 74 buc. cuponi Silvania
"
" lpar es gazd. bank
5 "
" Szilagy Cseh es videke Tp.
" 5 "
de la Moni Gyula chirie

"

"

26

"
"
"
"
"

1904
"
"
"

1905
"

"
"

"

"
"

Iunie
"

10
42
540
95
83
74
200
10
3462
4519
200
200
6
3177
3583
200
96
666
74
98
200

-

78
78

80
-

52
70
58

20
69
89

-

80

-

S. E. C. B
Şimleu la 16 Iunie n. 1905. "SILVANIA" Institut de credit şi economii.
Pentru ccontabilitate /s.s. indescifrabil/
A.N.- D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 672/1905, f. 1-2.
26.
/f. 2/
Preavenerat Burou!
Mi-iau permisiunea a vă aduce la preţuita cunoştinţia, cum că la loteria de
obiecte aranjată de cătră "var. Reuniune a femeilor române din Sibiu" am pus pre
alăturatele sub ./. 3 lozuri orii 346, 350 şi 2109 şi câştigând cu losurile nrii 346 şi
2109, drept aceea am onoare a ruga pre preaveneratul burou să binevoiască a
dispune să mi se trimită obiectele câştigate.
Cu distinsă veneraţiune. Sum Şimleul-Silvaniei, la 22 Iun. 1905. Sincer
venerator /s.s./ Alimpiu Barboloviciu, vicariul Silvaniei.
Primit bonurile /L. s./ Reuniunea femeilor române din Sibiu.
Nr. 685- 1905

A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 685/1905, f. 2.
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27.
Nr. 896-1905
/f. li
M. Onoratului Domn Andrei Cosma, dir. de bancă, Şimleu
În învălmăşala causată de aranjarea expoziţiei abia acum vă putem trimite
cărţile cerute şi achitate la 25 iulie a. c., pentru ceea ce vă cerem scuzele.
Ne-aţi cerut câte 10 ex. din Nri. 1, 2, 4, 6, 7, 8, şi 17 ai bibliotecii poporale,
din cari vă trimitem alăturat câte 10 ex. din nrii: 1, 4, 6, 7, 8, şi 17. Numărul 2 s-a
epuizat; în locul lui vă trimitem 10 ex. din nr. 20 al numitei biblioteci.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea distinsei noastre stime.
Sib. 3 lNIIl-905. Presidiul Asoc. /s.s. indescifrabil/
A. N.- D. J. Sibiu, fond Astra.doc. nr. 896/1905, f. 1.

28.
/f. li
Nr. 1064 - 1905
Vasiliu Mica, Someş-Odorhei, donează 21 bani de argint, 20 de aramă şi 3
bancnote; iar de la dl dr. Mihai Pop, adv., Ceul Silvaniei, transpune 4 manete de
argint.
S-a confirmat primirea atât dlui Mica cât şi dlui Pop.
Sibiu,24NIIl-905. /s.s./ RSimu. Şuluţ. /Rez. prez. 24NIII 905.
Nr. 1064/905
/f. 21
Someş Odorhei. 14NIII 905
Preaştimate Domnule!
Aci alăturat am onoare a trimite pentru museul naţional de la mine 21 bani
de argint şi 20 de aramă şi 3 bancnote, er de la dl dr. Mihai Pop, advocat în Ceul
Silvaniei 4 bani de argint.
Cu toată stima, I s.Nasiliu Mica.

A. N. - D. J. Sibiu.fond Astra, doc. n. 106411905, f. 1-2.
29.
I f. li
Nr. 1368/905
259 din 1O nov. 905
Direcţiunea desp. Şimleu înaintează:
I. Procesul verbal al şedinţei comitetului cercual din 20 Iulie a. c., în care s-a
decis convocarea adunării cercuale şi s-au resolvit diverse afaceri curente, între
altele s-au stabilit unele premii pentru învăţătorii cari -au distins pe terenul
învăţământului poporal.
II. Procesul verbal al şedinţei comitetului cercual din 27 Iulie a. c. în care sau presentat socotelile în regulă despre întrebuinţarea ajutorului de K 400 votat de
Asociaţiune pentru şcolaiii şi şcoalele sărace, s-a presentat proiectul de buget viitor
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şi

s-a luat act ca dl george Pop de Băseşti deasemenea a destinat un premiu pentru
pe terenul învăţământului poporal.
III. Procesul verbal al adunării cercuale ţinută în 6 Aug. în Buciumi. În
această adunare s-au presentat şi aprobat raportul comitetului, al cassierului şi
proiectul de buget viitor; s-au premiat pentru învăţători români pentru progresele cu
învăţământul poporal (şi anume dl Al. Olariu, un premiu constatator din2 vite de
lapte dăruite de dl George Pop de Băseşti), dl Valer Tufescu cu 20 cor., Gligor
Dobocanu şi Gheorghiu Niclula cu 1O cor. /s.s/ Şuluţ. /1 v/ s-a distribuit cărţi la
poporul prezent; s-a luat act că s-a înscris ca membru pe viaţă districtul
protopopesc al Almaşului, că s-au mai înscris 19 membri ordinari şi doi ajutători;
în fine s-a reconstituit comitetul cercual pentru restul periodului de 2 ani; alegânduse director dl Alimp Barbulovici.
Cu această ocaziune dl Simeon Gocan a ţinut o frumoasă conferinţă:"Scrieţi,
învăţători distinşi

vorbiţi româneşte".

IV. Procesul verbal al şedinţei comitetului cercual din 7 sept. a. c. în care s-a
constituit comitetul alegându-se vicepreşedinte dl Vasile Pop, cassar dl An. Cosma,
secretar dr. C. Meseşian şi bibliotecar dl Eugeniu Boroş şi s-au luat decisiuni
relativ la intreprinderea unei activităţi culturale pentru instruirea poporului prin
conferinţe poporale.
Ad. I. Se ia act.
Ad. II. " " " şi( ... ) despre întrebuinţarea ajutorului de K 400 se aprobă.
Ad. II. Se ia act. Raportul cassierului şi proiectul de buget şi alegerea
comitetului cercual se aprobă. Districtul protopopesc al Almaşului se declară
membru pe viaţă al Asociaţiunii.
Ad. IV. Se ia act şi constituirea comitetului cercual se aprobă.
10/XI 905 /s.s. indescifrabilă/

131

Nr. 1368/905

Proces verbal
din şedinţa subcomitetului despărţământului Şimleu al "Asociaţiunei" ţinută
în 20 Iulie a. c., stil nou, fiind de faţă domnii Alimpiu Barboloviciu, vicar, Andrei
Cosma, Vasile Pop, Gavril Trifu, Eugen Boroş şi Dr. Coriolan Meseşan.
Preşedintele deschide şedinţa şi să dă loc cetirei procesului verbal din şedinţa
anterioară a subcomitetului, care proces verbal se verifică.
Secretarul referitor la punctul prim din procesul verbal anterior raportează că
legitimarea înre membri ordinari a dlui Vasile Mica, proprietar în Odorhei i-a
succes a lămuri prin adresa comitetului central, Nr. 657 ex 1905, din care apare că
numitul membru s-a achitat taxa sa direct la cassa centrală; ear subcomitetul nostru
despre aceasta achitare special n-a fost încunoştiinţat.
Comitetul în vederea adresei comitetului central îl învită pe dl preşedinte, ca
chestia de pe tapet în conformitate cu starea reală să o lămurească în Nrul proxim al
"Gazetei de Duminecă".
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Referitor la decisiunea subcomitetului de sub punct doi a procesului verbal
din 1 Iunie a. c. dl preşedinte şi ddl cassar reportează, cumcă din suma de 400 cor.
puse la dispoziţia despărţământului nostru de cătră comitetul central pentru
agvirarea de cărţi şi reqizite şcolare, au şi făcut comande, cărţile şi reqiuzitele le-aa
şi distribuit şi cum că din suma indicată mai stau la dispoziţie cam 39 cor. 29 f.
/f. 3v/ Deoarece însă quitele şi reversele încă n-au sosit toate de la şcoalele
ajutorate, să roagă că pentru prezentarea unui raţiouaţiniu în regulă să li să dee un
morator până la şedinţa proximă a subcomitetului.
Subcomitetul acest răport îl ia spre cunoştinţă şi cererea dlui director şi dlui
cassar o încuviinţeazţ cu acel adaus, că dl cassar tot în acea şedinţă va avea să
prezenteze şi raţioţiniul pentru a. c., precum budjetul pentru anul viitor.
To în legătură cu decisul de sub punct doi al procesului verbal anterior, dl
preşedinte răportează că s-a lansat un apel călduros cătră inteligenţa din Sălagiu şi
Chior pentru sprijinirea "Asociaţiunei" şi că acest apel a şi avut un răsunet
satisfăcător.

Subcomitetul cu bucurie întâmpină acest răport al dlui preşedinte.
Dl secretar comunică, că în vederea scurtimei intervalului până în diua
adunărei cercuale proiectate pe est an făcut deja dispoziţii pentru publicarea dilei
adunărei pe 6 August a. c. şi că în programa adunărei cercuale s-a luat şi
constituirea subcomitetului qualabilitate până în 1907.
Subcomitetul aprobă convocarea deja lansată având în vedere chiar epistola
dlui protopop Vasile Pop din M. Sângeorgi, prin care inteligenţa din Buciumi şi jur
doreşte a primi despărţământul nostru pe 6 august curent.
Secetarul reportează că fotografiile comandate în urma decisului
subcomitetului din şedinţa ţinută au sosit în escepţiunea fotografiei de pe casa
natală a fericitului episcop Grigoriu cândva Maior, care casă fiind deja de mult
ruinată nu s-a putut fotografia. Fotografiile le espune în şedinţă.
Subcomitetul ie aceste fotografii în primire şi decide că dlor George Stanciu,
Ioan P. Lazăr şi dr. George Pop, advocat să li se esprime mulţămite subcomitetului,
pentru serviciul desvoltat în interesul causei de obşte. Decide ca dl dr. George Pop
să fie rugat a suporta peregia proprie contra fotografiilor din Răstolţ cu
considerarea la starea foarte modestă a butjetului de care dispune despărţărnântul.
Decide ca dl secretar să se îngrijească de comandarea tablourilor, cari apoi la tim
potrivit vor fi a se trimite biroului "Asociaţiunei" deodată cu fotografiile institutului
"Silvania".
Dându-se loc cetirei epistolei dlui protopop Vasile Pop din M. Sângeorgi
referitor la publicarea convocărei pentru adunarea cercuală, precum la premierea
învăţătorilor mai bine meritaţi pe terenul învăţământului poporal.
Subcomitetul decide ca:
1. convocarea pentru adunarea cercuală de est an să se publice şi în diarele
"Gazeta Transilvaniei", "Foia Poporului", "Revaşul", "Familia", "Unirea" şi
"Telegraful Român".
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2. Va îngrigi de formarea premiilor pentru învăţătorii mai harnici din tractul
Sângeorgiului şi în acest scop decide ca să fie rugat şi mecenatele român dl George
Pop de Băseşti.
/f. 4v/ cu transpunerea unui duplicat de pe epistola dlui protopop Vasile Pop.
Dl cassar Andrei Cosma, dl preşedinte Alimpiu Barboloviciu şi dl Vasile
Pop,stabilesc deja în şedinţă câte un premiu de câte 10 corone.
Sulevându-se chestia disertaţiunilor ce vor avea să se ţină cu occasiunea
adunărei cercuale.
Subcomitetul decide ca să se facă îngrijirea pentru o disertaţiune strict
poporală atât ca object cât şi ca limbaj.
Nefiind alte agende preşedintele rădică şedinţa cu aceea, că verificarea
procesului verbal de faţă va urma în şedinţa proximă a subcomitetului. D. C. M. V.
/s.s./ Dr. C. Meseşian, secretariul subcomitetului. Alimpiu Barboloviciu, vicariu şi
preşedintele subcomitetului.
Nr. 1368/905
Prea Venerat Comitet Central!

lf.51

Sub II. 21. 3. şi 4/1, alăturat am onoare a Vă transpune procesele verbali sin
comitetului despărţământului "Şimleu", ţinute la 20 Iulie, 27 Iulie, 6
august şi 7 septemvre a. c. împreună cu lista membrilor pe anul curent 1905/1906,
apou cu raţiociniul de pre anul 1904/1905 şi budgetul pre anul 1905/1906.
Şimleu, la 30 Octobre 1905. Cu distinsă stimă: /s./ Dr. C. Meseşian,
secretariul despărţământului.
şedinţele

/f. 61

Nr. 1368/905

Proces verbal
din şedinţa comitetului desp. Şimleu al Astrei ţinută la 27 Iulie a. c. st. n.
fiind de faţă dnii A. Barboloviciu, A. Cosma, Vasile Pop, Gavril Trif, Eugeniu
Boroş şi dr. C. Meseşian.
După deschiderea şedinţei să dă loc cetirei procesului verbal din şedinţa
ţinută la 20 Iulie a. c.
Acest proces verbal să verifică în şedinţă.
Dl preşedinte răpărtează, că a făcut dispoziţii pentru rectificarea
publicaţiunei sale făcute în nrul 03 al Gazetei de Duminecă" (de data 8 Ian. 1905)
referitor la legitimarea de membru a Domnului Vasile Mica.
Să ia spre cunoştinţă.
Dl cassar A. Cosma presentează raţioţiniul despre întrebuinţarea ajutorului
de 400 cor. primit pentru anul 1905 de la comitetul central al Astrei. Împărtăşeşte,
că pentru acest ajutor au intrat total 27 cereri s-au comandat cărţi scolastice în
summa de 360 cor. 70 fil. conform contului. Reverse n-au sosit decât numai de la 6
direcţiuni şcolare. Pentru restul disponibil a comandat mai multe ezemplare de cărţi
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folositoare în scopul să fie distribuite între popor cu ocăziunea adunării cercuale.
Raţioţiniul îl alătură la protocol.
/f. 6v/ Să ia spre cunoştinţă comandele ulterioare să aproabă şi se dispune
înaintarea acestui raţionaţiuni cătră comitetul central.
Dl cassar A. Cosma presentează raţionaţiniul pe anul curent, din care resuită
faţă de intratele de 95 cor. 29 fil. erogaţiunile de 93 cor. 50 fil. Astfel remanenţa de
casă e 1 cor. 79 fil. Raţionaţiniul împreună cu toate documentele de legitimare,
precum budjetul pentru anul viitor 1905/906 îl alătură la acest proces verbal.
Comitetul ia act despre raţionaţiniul în budjetul presentat şi decide să fie
presentate în adunări cercuale din apropiere, apoi ratificate aci să se înainteze cătră
comitetul central.
Secretariul reportează, că a esprimat scrip ... mulţumirile comitetului faţă de
dl George Pop de Băseşti pentru prea frumosul premiu, ce la destinat pentru cel mai
brav învăţător din ambitul despărţământului. Să ia act.
Secretariul reportează, că a recercat pe dl protopop Vasile Pop din M. St.
Georgiu, ca să îngrigească de o disertaţiune poporală, pentru adunarea din
Buciumi. Să ie la cunoştinţă.
Nefiind alte agende să enunţă, că verificarea acestui proces verbal /f. 7/ va
urma în proxima şedinţă a comitetului. Şedinţa să rădică. D. c. m. s.
secretariul despărţărnântului. preşeinte.
/f. 8/

Nr. 1368/905
Consemnarea
membrilor Despărţământului
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Numele
Alimpiu
Barboloviciu
Ioan Cheseli
Dr. Coriolan
Ster
Ioan Lengyel

Caracterul

Şimleu

Locuinţa

vicar

Şimleu

protopop

Naprad

advocat

Tasnad

preot

Biik-Totfalu
Zeiau

advocat
Dr. Georgiu
Pop
Matei Moldovan preot
preot
Graţian Flonta
Augustin Vicas protopop
Teofil Dragomir posesor

pe anul 1905 - 6

Poşta

1&.

xa

Observă-

ultimă

cor.
10

fii.

tiuni

Sz.
Somly6
Sz. Udorhely
Tasnad

10
10

Sz-Cseh

10

Zsilah

10

Căţelul-

ârdog-kut
6. Keczel

10
10

rom.
Hidveg
Lupoaia

Sarmasag
Zsib6

10
10

Felegre11:v
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10.
11.
12.
13.

Dr. Augustin
Mircea
Dr.Victor Deleu
Iuliu Maxim
Vasiliu Pop

con.de
adv.
advocat
preot
protopop

14.
15.

Ioan Negrean
preot
Districtul protopopesc gr.cath. al Almaşului

16.
17.

Iuliu Pop
Simeon
Marincas
Alesandru Olar
Dr. Ioan Bozac

notar
preot
învătător

18.
19.
20.

Laurenţiu

medic
preot

21.
22.

Avram
Petru Ostate
Marian Timbuş

preot
notar

Bogdand

Hadad

Simleu
Buciumi
M.
Sz.
Gyorgv
Buciumi
M.
Sz.
Georgiu

Sz. Somlv6 10
Varmezo
10
Varmezo
10
Varmezo
Varmezo

10
250

Hadad
Bogdana
Kasapatak
dtto
Buciumi
M. Valko

Hadad
Varmezo

10
10

dtto
dtto
dtto

10
10
4

Unguraş

dtto
dtto

10
4

(M.
Egregy)
F.Szek
Tasnad
Zsib6

Csizer
dtto
dtto

10
10
10

dtto
de Sz. Cseh

10
10

Okorit6

10

23.
24.
25.

Laurentiu Sima
Vasiliu Oros
Emeric Pop

preot
pre to re
dir. de

26.
27.

Iosif Orga
Vasiliu Pop

comptabil
protopop

28.

advocat

Şimleu

Sz. Somly6

10

preot
preot

Er. Hatvan dtto
Bîrseu de Egerhat
Jos
Sz. Somly6
Şimleu

10
10

31.

Dr. Coriolan
Mesesan
Vasiliu Pătcas
Demetriu
Cionca
Ioan P. Lazăr

32.
33.

Eugeniu Baros
Augustin

dtto
dtto

dtto
dtto

10
10

dtto

10

dtto

2

120.

bancă

Zsib6
Oarţia

Jos

29.
30.

prim.
compt.
comptabil
cassar de

Mărcus

bancă

34.

Gavril Trif

35.

Alesandru
Mircea

secretar
dtto
d.b.
funcţ. de b. dtto

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

10

458

Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ioan E. Cucu
Georgiu Cadar
Demetriu Filep
Georgiu Major
Aurel Orian
Antoniu Băliban
Dr. Mihai Pop
Mihai Bohătiel
Florian Cocian
Dr. Octavian
Pelecan
Petru Cosmuţa

dtto
dtto
dtto
advocat
preot
preot
advocat
posesor
advocat
not. co mitatens
jude în
pensiune
posesor

dtto
dtto
dtto
Perecsen
Csizer
Ilyesfalva
Sz. Cseh
F. Szopor
Sz. Cseh
Zeiau

dtto
dtto
dtto
Sz. Somlyo
Csizer
Sz. Cseh
dtto
A. Szopor
dtto.
Zilah

2
2
10
10

Şimleu

Sz.Sornly6

10

433

10

10
10
10
10
10

594.

614
Total
Taxa de membru pe vieţia K 200
" membri ordinari K 414
Din taxele de la membri ordinari şi ajutători reţenemend pentru despărţărnânt
20 % = 82.80
- K200
Se transpun taxe: pre vieţia
de la membri ordinari şi ajutători
- K 331.20
total
- K 531.20 adeca cinci
sute treizeci şi una corone şi 20 bani - de la "Silvania" pe cheq postai.
Şimleu, 1 novembrie 1905.
/s.s/ A. Cosma, cassarul Despărţământului.
Nr. 1368/905
/f. 10/
Proces verbal
Susceput în adunarea generală a Despărţământului Şimleu al Asociaţiunei
pentru literatura română şi cultura poporului român ţinută în Buciumi la 6 August
1905.
După serviţiul divin îndeplinit în biserica gr. cal. din loc, la care au participat
numeroşi inteligenţi şi popor din localitate şi din alte părţi ale Sălagiului, dl Simeon
Gocan din încredinţarea preşedintelui al Despărţământului a ţinut conferinţa sa
asupra temei "Scrieţi, vorbiţi româneşte" ascultată cu încordată atenţiune de toţi
aceia, acri a participat la serviţiul divin.
Eară după închierea cconferinţei dl And. Cosma aducând la cunoştinţă, că
atât dl Alimp. Barboloviciu, directorul Despărţărnântului, cât şi actuariul secretar,
dl dr. Cor. Meseşian din motive sanitare nu s-au presentat la această adunare:
1. Roagă pre dni membri presenţi ai espărţământului, că în conformitatea
disposiţiiele paragrafului 41 din ştatule, pentru conducerea adunării de azi să aleagă
presedinte, eară pentru conducerea procesului verbal un notar. /f. 10 v/ Se aleg cu
unanimitate Andr. Cosma, presedinte şi dl Victor Deleu, notar.
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După

ocuparea scaunului presidial dl Andr. Cosma, prin o vorbire în care
activitatea de până acum şi menirea Despărţămintelor, declară adunarea
generală a Despărţământului de deschisă.
2. Nainte de a trece la ordinea de zi, se ceteşte telegrama sosită de la dl Geor.
Pop de basăşti în care salută pe toţi fraţii coadunaţi: dl president propune ca
telegrama să se ieie la cunoştinţă, ear dl George Pop de Băsăşti din incidentul
aniversării de 70 ani a naşteri.ii să se feliciteze din şedinţă.
Telegrama cu plăcere se ia la cunoştinţă, ear considerând meritele ce dl
Geor. Pop a desvoltat pentru cultivarea poporului român şi interesul viu faţă de
desvoltarea despărţământului se decide a fi felicitat din incidentul aniversării de 70
ani a naşterii.
3. Se trece la ordinea de zi, notari.ul ceteşte raportul secretari.ului, rogând
adunarea ca să-l ieie la cunoştinţă.
Raportul se ia la cunoştinţă şi se hotărăşte a se /f. 11/ da pentru censurare
comisiunei ce se va alege conform punctului 4 din programă.
4. Urmează raţioţiniul casariului şi proiectul de budget, precum şi raportul
asupra folosirei alor 400 de coroane primite de la Asociaţiune pentru procurarea de
desvoltă

cărţi şcolastice.

Se ia l-a cunoştinţă şi se decide a se da spre censurarea comisiunei ce se va
esmite conform punctului 4 din programă.
5. Dl dr. Geor. Pop propune să se esmită una comisiune pentru censurarea
rapoartelor, una pentru înscrierea membrilor şi încassarea taxelor.
În comisiunea pentru censurarea rapoartelor se aleg dnii: dr. Vas. Vajda,
Iuliu Lobonţiu şi Ioan Nosa. În comisiunea pentru înscrierea membrilor şi
încassarea taxelor dnii: dr. A. Pop, Vas. Pop şi Matei Moldovan.
6. Preşedintele predă, ca în acel an din nou s-a luat hotărârea de a premia pe
învăţătorii harnici de pe teritoriul subcomitetului şi aduce la cunoştinţă că premii au
dat: dl /f. 11 v/ George Pop de Basăşti, una vacă cu viţel, dl. dr. Geor. Pop, 20 cor„
dnii: Vas. Pop, Alimp. Barboloviciu, Aug. Mărcuş şi Andrei Cosma câte 10
coroane.
Se votează mulţămită dlor cari au contribuit la compunerea premiilor şi apoi
conform propunerilor din partea preşedintelui se votează premiile precum urmează:
Premiul prim; vaca cu viţelul dlui Alesandru Olariu din Bogdana, dlui Valer
Tufesc, înv. în Agriş 20 cor„ dlor: Gligor Dobocan din St. Georgiu, Georgiu
Nichita din Supurul de sus, Teodor Vlaic din Buciumi şi Vas. Mihalca din Bîrsa
câte 1O coroane. Premiile în bani celor presen ţi s-au şi împărţit în faţa adunării pe
lângă cuvinte de încuragiare adresate cătră învăţătorime din partea preşedintelui.
Şedinţa, pe timpul cât comisiunile esmise cor censura rapoartele şi înscrie
membri se suspinde şi în intervalul acesta se împărţesc cărţi de cetit, peste osută de
esemplare, pentru şcolari şi ţeranii presenţi.
/f. 12/ după intervalul de 10 minute şedinţa se declară din nou deschisă.
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7. Dl dr. Vasiliu Vajda face raportul comisiunei pentru censurarea
rapoartelor şi a cassei şi propune ca casariului să i se voteze mulţămită protocolară,
ear budgetul pe anul viitor să se primească conform propunerei cassariului.
Conform raportului dat de dl dr. Vas. Vajda: aO sm ia la cunoştinţă raportul
secretariului, bO se aprobă raţioţiniul şi proiectul de budget presentat de cassariu şi
relativ la raţioţiniu i se dă absolutoriu îndătinat, c) se aprobă raportul aceluiaş
cassar asupra folosirei celor 400 cor., primite de la Astra şi se decide a se susterne
comitetului central, d) cassariului i se votează mulţămită protocolară.
8. Dr. A. Pop răportează despre membri înscrişi şi află că s-au înscris:
membri pe viaţă - districtul protopopesc al Almaşului; membri ordinari-19; ear
membri ajutători-2; conform listei acludate, suma totală din taxele /f. 12 v/ intrate 398 coroane.
Adunarea ia la cunoştinţă raportul şi decide că după substragerea alor 20 %
să se trimită suma comitetului central al Asociaţiunei.
9. Venind la ordinea zilei constituirea subcomitetul Despărţământului
preşedintele considerând că subcomitetul era a se alege încă în anul trecut pre 3 ani,
propune că acele se alege numai pe 2 ani.
Propunerea se primeşte şi se alege de director al Desp. R. D. Alimp.
Barboloviciu, de membri dnii: dr. Cor. Meseşian, Gavril Trif, Aug. Vicaş, dr.
Victor Deleu şi Graţian Flonta cu mandat pe 2 ani. În sensul statutelor fac parte în
comitet membri fundatori şi pe viaţă al Asociaţiunei.
10. Presidele roagă, casă se hotărască locul adunării anului viitor şi propune
că acela să fie Şimleul-Silvaniei.- Propunerea se primeşte.
11. Dl dr. Georgiu Pop propune, că la adunarea Astrei din Sibiu să tri- /f. 13/
mită Despărţământul delegaţi. - Propunerea se primeşte şi ca delegaţi se aleg dnii;
Georgiu Pop de Băsăşti şi Andrei Cosma.
12. Preşedintele propune să se aleagă 2 membri pentru verificarea
protocolului. - Se aleg dnii; Augustin Vicaş şi Laurenţiu Avram.
Nefiind alte propuneri şedinţa se declară de închisă.
/s. s./ dr. Victor Deleu, notariu. A. Cosma, preşedinte.
Acest proces verbal să verifică. Şimleu, la 8 septemvre 1905. /s.s./ Laurenţiu
Avram. Augustin Vicaş
Nr. 1368/905
/f. 14/
Onoratului subcomitet a "Despărţământului Şimleu" în loc.
Din partea comitetului central al "Astrei" s-au pus la dispoziţia
"Despărţământului" 400 coroane în scopul că până la această sumă să se procureze
cărţi scolastice pentru şcoalele române din raionul "Despărţământului".
Din această sumă, conform contului de sub a) s-au procurat 200 abecedare,
Petri, 50 legendare, 25 Istoria patriei, 25 aritmetică, 50 catechisme mici, 25
catechisme de mijloc, 25 Istoria biblică, 5 mapa Ungariei şi 5 mapa Europei, în
suma de 360 coroane 71 fileri, cari cărţi computând aci şi răbatul s-au împărţit între
şcoalele poporală dintre "Despărţământ" conform conspectului de sub b).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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De la respectivele şcoale s-au poftit reversal, durere însă că acestei recercări
abia au satisfăcut 9 din petinţi. Petiţiunile şi reversalele sosite să adnexase.
Pentru restul de 39 coroane 29 filleri, conform contului de sub c) s-au
procurat 20 exemplare din opul "Pomăritul" de Ioan Pop Retegan ul şi 60 exemplare
din biblioteca "Victoriei" cari succesive să vor împărţi între şcoale şi poporului cu
ocasiunea adu-/f. 14 v/nărei generale a "Despărţământului" ce se va ţinea în 6
august a. c. în comuna Buciumi.
Vă rog să binevoiţi a censura acest răport raţionaţiniu şi pentru aprobare al
susteme la comitetul central.
Şimleu, 27 iuliu 1905. /s./ A. Cosma, cassarul despărţărnântului.
Socotelile cuprinse în acest raport, revăzute şi censurate de comitetul
Despărţământului s-au aprobat în adunarea generală de azi.
Buciumi, la 6 aug. 1905 /s.s./ A. Cosma, preşedinte; dr. Victor Deleu, notar;
Augustin Vicaş.
Nr. 1368/905
/f. 15/
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2
1
1

1

1

5

Despărţământului

/f. 17/

Anul 1904/5
Taxe încassate de la membri "Astrei"
Locuinţa
Numele şi prenumele Ocupaţiunea

Taxe
cor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Membri ordinari
Dr. Victor Nilvan
Vasiliu Dragos
Izidor B. Hengea
George Radocea
Ioan Andreica
Athanasiu Mateiu
Augustin Dragosiu
Ioan Serb
Ioan Nistor
Alimpiu Barboloviciu
Vasili Pop
Petru Pop
Dr. Vasili Gvurco
Florian Cocian
Vasili Pop

vicar
protopop
preot
advocat
advocat
protopop

16.
17.
18.
19.

Ioa Ch. Dragomir
Teofil Dragomir
Augustin Vicasiu
Vasiliu Oros

protopop
posesor
protopop
pre tore

Năpradea

20.

Demetriu Cionca

preot

Bârsău

21.

Simeon Marincas

advocat
"
preot
comp tabii
preot
cassar
proprietar
protopop
"

Siomcuta
"
Torokfalu
Siomcuta
Varaiu
Siomcuta
"
"

Baiasprie
Simleu
Oartia de jos
Babtia
Jibou
Ceh
M.
Sângeorgi
Lupoaia
Hi dig
Tăsnad

suma

"

de
jos
Bogdana
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10
10
10
10
10
10
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22.
23.
24.

Vasiliu Pătcasiu
Dr. Coriolan Mesesan
Gavril Trif

25.

Ioan P.

Lazăr

36.
37.

Augustin Mărcus
Dr. George Pop
Emeric Pop
Iosif Orga
Antoniu Băliban
Eugeniu Baros
Aurel Orian
Georgiu Maior
Dr. Mihai Pop
Dr. Octavian
Pelecan
Gavril Mesesan
Ioan P. Papiriu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Membri ajutători
Vasiliu Andrecan
Vasiliu Muntean
George Lengyel
Ioan Butean
Simeon Pintea
George Cadar
Demetriu Filep
Alesandru Mircea

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

"

Hotoan
Simleu
"

10
10

"

10

"

Simleu
Csizir
Periceiu
Ceh
Zeiau

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

preot
protopop

Chiesd
Siciu
Total

10
10
370
2
2
2
2
2
2
2
2
386
cor.

advocat
prof. pens
secretar

şi

şef

comp tabii
cassar
advocat
director
comptabil
preot
comp tabii
preot
advocat
"

notar comit.

Zeiau
Jibou
"
Băsesci

preot

Gaura

învătător

Lăpus

"
"
preot
functionar
functionar
"

Prislop
Fersig
Giumelcis
Simleu
Simleu
"
Total
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Din această sumă 80 % s-a trimis la centru 308 cor. 80 bani
a remas pentru Depărţământ 20 %
77 cor. 20 bani; 386 cor.
a) Membri fundatori:
George Pop de Băseşti, Nicolau Nilvan şi "Silvania", Institut de credit
economu.

şi

b) Membri pe viaţă:
Andrei Cosma, Francisc Cosma, Parochia Şomcuta mare, Ales. Pop de
Băseşti, Teodor Pop, protopop şi Vasiliu Pop, advocat.

Socotelele Despărţământului
p erceptmm
..
Transpus din anul trecut
20 % de la taxele încassate
Interese depuneri
Erogatiuni
Monografia Selagiului, IV-VI
Dr. I. Serb, Michai Viteazul
Dlui I. P. Lazăr-călătoria la Bocsa
Fotografistului Sa--iter - fotografii pentru expozitie
Dlui G. Stanciu, fotografii oentru esoozitie
Diverse - porto
70 brosure din biblioteca "Astrei"
Rest la dispozitie depusi la "Silvania"
Rest la dispozitie depusi la "Silvania"

cor.
7
77
10
6
16
18
14
25
2
14

bani
77
20
32

c.

b.

95

29

93
1

50
79
79

50

1

Şimleu la 26 iuliu 1905.
Aceste socotele revăzute de comitetul Despărţământului s-au aprobat în
adunarea generală de azi. Bucium, la 6 Aug. 1905. /s.s./ A. Cosma, preşedinte.
Augustin Vicaş. Dr. V. Deleu, notar. A. Cosma, cassarul despărţământului.

Buget pe anul 1905/6
Venite
1

20 % din taxe
Diverse
Erogate
Dlui Dr. G. Pop conta fotol!rafielor oentru esoosetiune
Cărti pentru biblioteca despărtământului
Porto si diverse
Şimleu, 26 Iuliu 1905.
Acest buget censurat de comitetul Despărţământului
generală de azi. Bucium, la 6 august 1905.
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/s.s./ A. Cosma, preşedinte. Aug.
cassarul despărţământului.
Nr. 1368/905

Vicaş.

Dr. V. Deleu, notar. A. Cosma,
/f. 19/

Cuitanţiă

preste 18 adecă optsprezece coroane, acre sumă, cum că am primit-o astăzi
de la dl Andrei Cosma cassariul despărţământului Sălăgian-Chioran al
"Asociaţiunei pentru literatura şi cultura poporului român în spesele pentru
fotografierea monumentului lui Bărnuţiu şi a locurilor de luptă între Mihai Viteazul
şi Basta la a. 1601 August 8 întâmplată între Gwuslău şi Hereclean - adeveresc.
Celea 18 coroane s-au folosit astfel: K 8 - este diurnul fotografului; KIO este preţul
trăsurei.

Şimleu,

la 23 !uniu 1905. /s./ Ioan P.

Lazăr,

esmisul comitetului desp.

Sălăgian-Chiorean.

lf. 21/

Sărăuad,9/VI,

1905

Iubite frate Coriolan!
Avem noi un cusur naţional, de care, nu-i chip şi putinţă să ne desbărăm,
înţeleg pripa, vulgos: elhamarkodottsag.
Ieri am primit preţuita ta recercare şi noroc că pripa naţională a fost
drăgostită de astădată de un noroc naţional, căci tocmai am potut prinde, înainte de
plecare, pe fotograful Wagner din Oradea, în Tăşnad; astfel, am comandat, să
pregătească ca 3 es. icoana bisericei de aici în dimensiunile cerute.
Acest tablou car va prezenta pe preot, preoteasă, dascăl, făt, curatori, câţiva
fruntaşi prinşi în grabă mare şi tineretul satului, adice de la dorit cu lăutari cu tot, aşezaţi în giurui bisericei coastă, în 3 esempl. 24 cor. pl. 1 cor. porto, conform
biletului alăturat, va sosi în 17 a. 1. c., deci ... în 18, 19 luniu, va sosi la voi.
Nefăcând diferenţă în preţ, gruparea oamenilor /f. 22/ în faţa bisericei, am
crezut că va fimai la loc-să se vadă şi portul de aici, figurile oamenilor.
Casa naşterei lui Gr. Maior nu mai există. Ar fi meritat să o fotografiem şi
şcoala noastră, care ne-a costat vreo 2800 fl., care sumă bătrânul Ştefan Oşan din ...
a contribuit cam 1600 fl., la aceasta n-am fost facultat. ... că ar fi meritat din
motivul, că ... acel Şt. Oşan şi-a dăruit estimp .. .toia-mare, întreagă averea sa de ... a
70.000 fl. bisericei din Cluj .... za lui Şt. Oşan să află şi în "Cartea ... ăn6lui" din
Şimleu. Ca mecenat român, originar de la noi, ar merita să fie eternizat.
Deci te rog ca costul fotografiei să ai bunătate a mi-l speda încoace. Trăsura
la Tăşnad cu fotograful în 2 rânduri n-am dat eu; deci aceasta n-a costat nimic.
Fotograful Wagner original din ... are în posesiune o taşcă cumpărată la
licitaţie din lăsământul baronului ... u. Zice, că îndată la licitaţie Bunea a dorit să o
răscumpere fiindcă aceea taşcă i-ar fi fost baronului Ursu tovarăşă bună pe toate
câmpiile de luptă. Acum zice, fotograful, că el o ar ceda muzeului contra 100 fl.; el
o cumpăra-se cu 13 fl.
Te salut cu drag, iubitor prietin: /s.s. indescifrabil/
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Ps. Ce vreau cei din Sibiu, că datele ştatistice-numărul nostru-zic că le vor
scoate din statistica -minciună a statului? cum! dar noi în veci vom fi tot trei
milioane în loc de 4-4 Y2 - 3 milioane număraţi cum să cade. Ei! şi apoi noi pe, noi
să ne prezentăm după gustul lor, al patrihoţilor?
Spedeze coale încoace şi apoi fiecare popă într-o Dominecă, două, secundat
de dascăli, va conscrie sufletele.
Nr. 1368/905
/f. 27I
Gherla-Szamosujvar, 1904. 26/IX.
Librăriă.

Tot felul de cărţi din ediţiune proprie şi streine.
cari nu se află în deposit se procurează şi spedează în timpul cel mai
scurt şi fără urcare de preţ.
Tipografia "Aurora". A. Todoran.
Neguţătoriă de papir şi recuisite de scris.
În tipografia propriă efectuesce grabnic şi eftin ori-ce lucrări tipografice.
Cataloage şi computuri se trimit ori-cui gratis şi franco.
Pentru Despartamantu1 s·1m1eu a1 Asoctat.
. Trans1·1 vane
200 Petri, Abecedar român
50 100 Legendar "
1 50 50
Dariu, Istoria patriei
50
12 50
25
Geografia patriei, legată
72
18 25
Goldis, Const. patriei
40
25
10 Dogariu, Aritmetica practică
30
7 50
25
Catechism mic
20
50
10 "
de mijloc
li
25
10 G.
Pop,
Istoria
biblică
36
9 25
Koiu Fowtz, Mapa Ungariei
12 65
63 25
5
"
Europei
13 20
66 5
Cartă, timbru, porto
4 46
cor. 360.71
/s.s. indescifrabil/
Am primit suma de K 360.71. 18/XII 904. /s./ I. P. Lazăr. Porto a fost K 4,86
care l-a solvit dl A. Cosma. 18/XII 904.
Nr. 1368/905
/f. 28/
"Victoria", Inştitut tipografic, Şimleu-Silvaniei.
P. I. On. Presidiu al Despărţ. "Sălăgian-Chioran" al "Astrei", Şimleu
Mulţămindu-vă pentru comanda cu care a-ţi binevoit a ne onora, alăturat
avem onoare a vă servi cu notă preste preţul lucrţrilor efeptuite la noi, pre lângă
rogarea ca să binevoiţi a ne solvi K 39.29.
Dealtmintrea, rogându-vă de nouă comande şi asigurându-vă despre
pronpteaţa cea mai mare. cu stimă suntem "Victoria" inştitut tipografic. Ioan P.
Lazar.
Cărţi,
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Nota
Nr. cartei
de lucru
1916
1917

Numirea lucrărilor tipărite
Pomăritul de I. Pop Reteganul
Biblioteca "Victoriei" Nr. l. Povesti

alesă

Nr. esem
plarelor
20
60

Pretul
K.
f.
24 15
29
K 39 29

Suma de K 39.29 s-a primit cu mulţămită.
"Victoria", Inştitut tipografic,/s./ Laza/r/
Nr. 1368/1905

/f. 29/
Proces verbal

din şedinţa comitetului Despărţământului Şimleu al Asociaţiunei, ţinută la 7
sept. 1905 st. n. în localitatea casinei române din Şimleu fiind de faţă membri: A.
Barboloviciu, a. Cosma, C. Pop, Gavril Trifu, Dr. victor Deleu, Eugenio Boros şi
Dr. C. Meseşian.
Rev. domn A. Barboloviciu, preşedintele comitetului deschizând şedinţa,
ordonă cetirea procesului verbal luat la adunarea cercuală de est an în Buciumi. Se ie la cunoştinţă.
Se procede la alegerea oficianţilor comitetului. Cu.aclamaţiune se aleg: dl
Vasile Pop de vicepresident, dl A. Cosma, de cassar, dl dr. C. Meseşian de secretar
si dl Eugeniu Boros de bibliotecar.
'
În scopul arangiării bibliotecei despărţământului, Comitetul recearcă pe dl
bibliotecar, ca să se îngrigească de transmutarea bibliotecei în localul casinei, ca
loc stabil, aici să o arangieze şi apoi în modul ce-l va afla de cuviinţă să facă
cunoscut, că broşurile din bibliotecă pre lângă cari condiţie pot fi consultaţilor
împrumutate. /f. 29 v/. Tot la un loc cu biblioteca va fi să se păstreze şi arangieze şi
archiva despărţământului.
Secretariul ceteşte lista membrilor despărţământului pre anul curent
1905/906. - Se ia act şi se decide, că membri: vechi, cari încă nu şi-au achitat
taxele, să fie provocaţi pentru răspunderea taxelor în scopul întregirei listei. Lista
întregită, împreună cu procesul verbal din şedinţa adunărei cercuale, să se suştearnă
la comitetul central.
Dl Vasile Pop, în vederea festivităţilor, ce să aşteaptă a le arangia cu
ocasiunea adunărei generale viitoare reuniunea femeilor române sălăgiene, propune
ca şi despărţământul nostru să concurgă la asigurarea succesului acelor festivităţi
prin îngrigirea de cor vocal, concert, representaţiune teatrală, ... - Comitetul enunţă
că aşteaptă luarea iniţiativei din partea reuniunei femeilor ca nu cumva să se
prejudece din parte-ne planurile reuniunei. Ca însă comitetul să poată fi informat
despre pregătirile, ce are de gând a le face reuniunea, să alege comisiunea
constătătoare din domnii Vasile Pop, Gavril Trifu /f. 30/ dr. Victor Deleu, carea va
avea să ceară informaţiunile necesare de la reuniune şi apoi să vină în faţa
comitetului cu o programă fixată a festivităţilor din anul viitor.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Secretariul, având în vedere scopul ce-l urmăreşte Asociaţiunea şi sub
controlul ei despărţămintele, că anume să se cultiveze şi desvolte literatura
naţională şi să promoveze cultura poporului român, constatează că străduinţele ce
le-a desfăşurat despărţământul nostru până acum pentru atingerea acelui scop, neci
pe departe nu să pot numi îndestulitoare. Lucrările de până acum d-abia au trecut
peste isprăvirea în birou, la masa verde a afacerilor curente de natură
administrativă, căci urmele ce le lasă adunările cercuale, ţinute în deosebitele
colţuri ale despărţământului, sânt foarte blajine. Massa mare a poporului, pentru a
cărui cultivare şi aridicare s-a înfiinţat Asociaţiunea şi prin ţinta despărţămintelor,
nec până azi n-are măcar idea despre însă-şi ezistinţa Asociaţiunei, cu atât mai
puţin e pătruns de sublima deciză, ce şi-a înscris pe stindardul seu. Adunările
noastre culturali, în genere, sunt considerate de popor, ca drept titluri de convenire
şi distracţie pentru domni, pentru inteliginţă, faţă de cari adunări nici un interes nu
are, neci o atragere nu simte. Afară de ţinerea adunărilor cercuali ne-am îndeletnicit
şi cu distribuirea cărţilor folositoare pentru popor şi de cuprins practic-instructiv.
Cu regret a trebuit însă să vedem că în multe locuri n-am găsit oameni cărora să le
fim potut octroia broşurile gratuite. Cauza acestui incovenient este de /f. 30 v/ a se
cerea în alegerea modalităţilor de procedare nu destul de potrivite din partea celor
chemaţi. Până ce anumea Asociaţiunea cu despărţămintele ei şi inteligenţa întreagă
română nu va uza de de toate ocaziunule binevenite pentru de a să une în contact
continuu şi nemijlocit cu poporul, a cărui arădicare o ahtiăm cu toţii,- până tunci
poporiiul în mod firesc- să va năo a regionalizac;ăo!ţi străin de toate străduinţele
noastre, să va închina spre profeţii mincinoşi, cari nu se sfiesc a să <limite ba
straturile poporului de rând ca să-l infecteze cu doctrinele veninoase ale
destrăbălării sociale,- îşi va pierde toată încrederea şi alipirea către conducătorii săi
fireşti, cătră inteliginţa sa şi astfel toată cauza de obşte va rămâne compromisă.
Deci de la bibliotecile poporali, ce încep în belşug a se înfiinţa nu suntem în drept a
aştepta de pre acum roade durabile, prielnice dat fiind cu regret, că poporul nostru
până în ziua de azi a rămas analfabet, deci nu să poate ajuta şi lămuri de poveţele
depusă în cărţile folositoare, precum cu succes le consultă acestea masele maari a
poporului germân, francez etc., bine introdus în arta scrierei şi cetirei.
Deci drept baza cea mai sigură, cea mai radicală, mai durabilă şi mai
pozitivă pentru opera regenerării poporului nostru va trebui să încălzim şi
alimentăm ideia contactului frecvent şi nemijlocit cu poporul ţărean, ca astfel
să-i dăm prilejul a se convinge, că Asociaţiunea şi prin trânsa întreaga inteligenţă
română e cel mai sincer drept şi binevoitor povăţuitor al lui.
În vederea acestor stări de lucruri secretariul face următoarea propunere: 1.
Comitetul despărţământului nostru să roage pre toţi Dnii protopopi tractuali,
precum şi prezidiul reuniunei învăţătorilor români din /f. 31/ ambitul
despărţământului "Şimleu", ca de aci înainte să binevoiască a să îngrigi ca cu
ocaziunea adunărilor tractuali proţeşti resp. a reuniunei învăţătorilor, precum la
sfinţirilor de biserici şi alte întruniri să se ţină conferinţe poporali având de obiect
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esclusiv lucruri la înţelesul, de interesul şi folosul practic al poporului, precum
diferiţi rami economici, cultul bunelor obiceaiuri strămoşeşti, ambiţionarea
continuă spre curăţirea graiului românesc, păstrarea întocmai a portului naţional,
combaterea ponirilor dăunoasă sociali-familiari, lăturirea legilor ţării cari privesc
mai de aproape pre poporul ţărean.
2. Preşedinţii adunărilor să fie rogaţi a ne aviza despre terminul adunărilor
conchemate, ca eventual şi comitetul despărţământului să se poată representa acolo
şi să ne comunice numele conferenţiarului, precum obiectul conferinţei poporale.
3. Dnii conferenţiati să fie în public rogaţi că înainte de adunare, unde vor să
debuteze, barem într-un ezemplar să ne trimită dizertaţiunile lor în scopul păstrării
lor în arhiva despărţământului.
4. Pentru conferinţele poporali mai valorează an de an să se facă premii, ear
disertaţiunile premiate, ajungând un număr mai mare, să se broşureze în fascicule
curzive sub numirea "Almanahul cultural al despărţământului Şimleu".
Dl Andrei Cosma e pre deplin de acord cu vederile, propunerea şi motivele
secretarului. Ca întregire recomandă însă, ca preşedinţii adunărilor şi pentru aceea
să fie rogaţi a ne aviza despre terminul adunărilor, ca eventual în lipsă de
conferenţiari, însuşi despărţământul să se poată îngrigi de atari/f. 31 v/. Întregeşte
apoi propunerea cu acea, ca iniţiativa pentru conferinţele poporali să se facă din
sânul comitetului est-fel, ca din luna Octobre a. c. începând peste lunile de iarnă în
toată luna barem o dată să se ţină o atare conferinţă în Şimleu.
Dl Gavril Trifu propunerea secretariului o află de nerealizaveră din simplul
motiv, că adunările contemplate în punctul 1 să ţin de comun vara, pre timpul
lucrţrilor de câmp, când poporul nu poate participa la atari adunări. Propunerea
deci, ca să fie rogat fie care preot şi învăţător, ca în comună sa la ocasiuni potrivite
să-şi ţină drept dătorinţă naţională a înstrua poporul prin prelegeri folositoare. Comitetul la observarea din partea dlui Vasile Pop, că propunerea dlui G. Trifu
propriaminte nu e propunere contrară, fără de cea făcută de dl. secretar, numai în
privinţa modalităţilor de realizare să deosebeşte, primeşte propunerea făcută de dl
secretar, o dechiară cu întregirile făcute de dl A. Cosma de hotărârea sa şi dispune
executarea ei.
Nefiind alte agende presidiul rădică şedinţa cu enunţarea, că verificarea
acestui proces verbal va urma în proxima şedinţă a comitetului. D. c. m. s.
secretari ul despărţământului.
A.N.-D. J. Sibiu.fond Astra, doc. nr. 1368/1905, f. 1-31 v.
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DOCUMENTS REGARDING THE ACTIVITY OF ASTRA'S BRANCH
FROM SALAJ (1901-1905)
(Summary)
The article unfolds the documents referring to the actlVlty of the xvrtlt
Department of the Association for the Romanian Literature and the Culture of the
Romanian People (abbreviated ASTRA) between 1901-1905. These testimonies
were found in ASTRA's fund from the National Archives Department from Sibiu.
The 29 enclosed documents reveal a rich and diversified activity during those
years. This was due to the improvement of the activity of the association as well as
its practicai application at the levei of each regional department and not last to the
local initiatives.
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CONSIDERATII PRIVIND PREZENTA
'
'
ETNICILOR MINORITARI DIN TRANSILVANIA
INTERBELICĂ ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI
SISTEMUL DE CREDIT
VIRGIL PANĂ

Prin unirea Transilvaniei cu România, pe lângă aportul teritorial (102280 km 2)
şi demografic (5208345 locuitori), provincia de peste munţi venea şi cu un
considerabil patrimoniu economic.
În anul I 9 I 9, în Transilvania se aflau 42% din numărul întreprinderilor
industriale, care concentrau 37% din totalul capitalului, 55% din forţa motrice şi 52%
din personal. Unităţile industriale din Ardeal dădeau 38% din producţia industrială a
- „1
ţăTll .

La momentul Unirii, mica industrie, cea mijlocie şi comerţul transilvănean
erau reprezentate prin 3 7 I I 5 întreprinderi şi firme, pentm ca, în I 940, număru 1
acestora să se ridice la 96111, înregistrându-se deci o creştere de 160,3%. In ceea ce
priveşte marea industrie, aceasta număra, în 19 I 9, I I 6 I întreprinderi, cu un capital
de I 048468000 lei şi un personal de 8 I 589 salariaţi. Valoarea producţiei anuale se
ridica la cifra de 446411000 lei. În anul 1937, se înregistrau 1691 întreprinderi mari
cu un capital de 16683148000 lei. Acestea foloseau 129603 salariaţi şi ofereau o
producţie anuală de 24850322000 lei2.
Aşadar, numărul marilor întreprinderi crescuse, într-un interval de 18 ani, cu
45,65 procente; al personalului, care le deservea, cu 58,84%; al ·capitalului de 14,91
ori, iar al producţiei anuale de 5,38 ori.
În anul I 930, situaţia întreprinderilor industriale şi comerciale din
Transilvania, după vechimea acestora, se prezenta astfet3:
C.S.Negoescu, Ardealul nostru. Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, Bucureşti, 1919, p.
45, 48, 50, 53; pentru detalii vezi Istoria Romaniei, Transilvania, voi. II, Cluj-Napoca, 1999, p. 932992.
2
Virgil Pană, Minorităţile etnice din Transilvania între 1918-1940, Târgu-Mureş, 1996, p. 19.
1

3

Vezi în acest sens, Sabin Manuilă, Aspects demographiques de la Transylvanie, în La
Transylvanie, Bucureşti, 1938, p. 793-856.
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Tabel nr. 1

Provincia

Pe ansamblu
Transilvania istorică
Banat
Crişana - Maramureş

Total
intreprinderi
O/o
Nr.
96611
55045
18854
22712

100
100
100
100

Vechimea%
înainte de
1918
33,9
34,8
31,7
33,4

19141918
4,5
4,4
4,2
5,1

1919 1930
54,3
52,8
56,7
55,8

Nedeclara tă
7,3
8,0
7,4
5,7

Cele 96611 întreprinderi foloseau un număr de 362125 de salariaţi. Rezultă că
media pentru o unitate industrială sau comercială era de 7,37 persoane, ceea ce
însemna că predomina industria mică şi mijlocie.
Cei 22 de ani care au separat momentul Unirii de vremelnicul Dictat de la
Viena, au permis, aşa cum demonstrează cifrele, realizarea unor progrese remarcabile
în toate sferele activităţii economice, îndeosebi în cea industrială. Avântul înregistrat
în acest plan se datorează şi regimului românesc, fiind cunoscut faptul că această
provincie, a fost marginalizată în Ungaria antebelică din punctul de vedere al
activităţii industriale, fiind luată în calcul doar ca o sursă de produse agricole şi de
materii prime care alimenta industria ungară, concentrată în jurul Budapestei.
Libertatea pe plan politic şi egalitatea de şanse în obţinerea diferitelor avantaje
de la stat au menţinut, şi în perioada investigată, superioritatea elementelor
minoritare care activau viaţa economică a Ardealului, faţă de elementul autohton,
întrucât, cu toate că românii şi etnicii minoritari s-au angajat pe acelaşi drum al
economiei capitaliste, nu toţi s-au bucurat, la start, de condiţii identice. "Capitalul şi
comerţul maghiar - scria Erdelyi Jeno în 1928 - şi-au menţinut pretutindeni
superioritatea lor în statele succesorale. Asţfel, în Ardeal, din 61 OOO de întreprinderi
industriale, 46000 sunt în mâini maghiare sau germane; din 1780 întreprinderi
comerciale, 1312 sunt în posesia maghiarilor, iar din 21 OOO de comercianţi, 18000
sunt maghiari sau germani/.../ Cointeresările capitalului maghiar au rămas neatinse
în statele succesorale şi astfel veniturile capitalurilor investite acolo curg mereu spre
Ungaria, sub formă de dividend tantieme şi câştiguri sporind averea naţională a
Ungariei. Totodată şi comerţul din teritoiile pierdute a rămas dependent de
Budapesta4 •
Situaţia sesizată de autorul maghiar în primii ani după Unire, s-a menţinut, cu
doar mici diferenţe, neschimbată pe toată durata perioadei analizate.

4

Erdelyi Jeno, 1918-1923. A magyarsag az utodallamokban es Magyarorszagon, Kultura, Bratislava,
1928, p. 13; vezi şi dr. C. Grofşorean, Situaţia politică şi culturală a minorităţilor etnice din România
la finea anului 1930, Timişoara, 1934, p. 47.
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De remarcat este faptul că poziţia economică a etnicilor minoritari din
Transilvania era solidă chiar şi în regiunile în care, fără să întrunească majoritatea
demografică absolută, aceştia reprezentau, totuşi, o suprapondere în domeniul
industrial.
În judeţul Timiş-Torontal, de exemplu, una dintre unităţile administrativteritoriale cele mai industrializate ale Transilvaniei, din cele 330 de întreprinderi
industriale, doar 7 erau romîneşti (2, 12% ); din 3 13 societăţi anonime, doar 14
(4,24%) erau româneşti. Cele 42 de întreprinderi mari foloseau, în total, 8843 de
5
angajaţi, din care 7194 erau minoritari (81,35% ) • Aceasta, în situaţia în care
structura naţională a populaţiei judeţului prezenta, în 1930, urmatoarea configuraţie:
37,6% români, 15,4% maghiari, 34,9% germani, 1,7% evrei, 10,4% diverşi.
Personalul amintitelor întreprinderi era astfel repartizat:
Tabelnr.2

Total
personai

Funcţii

Consiliul de administraţie
Comisia de cenzori
Personal administrativ superior
Personal administrativ inferior
Personalul asimilat muncitorilor calificaţi
Muncitori calificaţi
Personalul asimilat muncitorilor

Din care
Români
Nr.

%

Minoritari
Nr.

%

244
123
54
89

59
24
3
8

24,18
19,51
5,55
8,99

185
99
51
81

74,82
81,49
94,45
91,01

469
1307

12
259

2,56
19,82

457
1048

97,44
80,18

Muncitori necalificaţi

88
6469

30
1231

34,09
19,03

58
5238

65,91
80,97

Total

8843

1621

18,39

7222

81,61

necalificaţi

Cazul

judeţului

Timiş-Torontal

nu era singular în peisajul industrial
transilvănean. Din totalul muncitorilor din Braşov, oraş a carui populaţie era formată
din 49,9% români, 26,6% maghiari, 19,8% germani, 1,5% evrei şi 2,2% alte etnii,
52% erau maghiari, 29% saşi, 2% evrei şi 17% romîni 6• Conform statisticii Camerei
de Comerţ şi Industrie din Cluj, din anul 1928, se poate stabili, cu o oarecare
Constantin Stoicănescu, Un aspect al vieţii naţionale la frontiera occidentală, în Revista Institutului
Social Banat-Crişana, 1936, nr. 15, p. 29.
6
Virgil Pană, op. cit„ p. 170.

5
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aproximaţie, că, în cele 5 judeţe arondate acesteia (Cluj, Năsăud, Sălaj, Someş şi
Turda), proporţia industriaşilor români era urmatoarea: 8,21 % în marea industrie şi
37,52% în mica industrie, faţă de 91,79% şi respectiv 62,48% pentru minoritari 7 •
În stadiul actual al investigaţiei nu dispunem de date complete referitoare la
structura etnică a capitalurilor şi nici a personalului din toate întreprinderile din
această provincie. Societatea anonimă constituia, din punct de vedere juridic, forma
de activitate economică a marilor unităţi industriale, deşi există o lege care prevedea
nominalizarea acţiunilor. Din cauza lipsei de fermitate, dovedită de ministerele care
trebuiau să o aplice, de multe ori chestionarele solicitate proveneau cu lipsuri sau, pur
şi simplu, nu se întorceau la solicitant.
În anul 1938, Victor Jinga a întreprins o anchetă la nivelul a 15 judeţe
transilvane, pentru stabilirea compoziţiei etnice a consiliilor de administraţie, a
comitetelor de cenzori şi a procuratorilor din societăţile anonime. Chiar dacă
informaţiile strânse sunt incomplete, din datele obţinute, coroborate cu alte surse
locale şi regionale, se pot desprinde concluzii cu valabilitate generală8 .

Tabel nr. 3
Număr
Judeţul

Braşov
Făgăraş

Trei Scaune
Ciuc
Odorhei
Târnava Mare
Târnava Mică
Mureş

Sibiu
Alba
Bihor
Satu Mare
Maramureş

Timiş

- Torontal
Severin
Total

societăţi

83
5
11
12
3
34
12
38
49
18
45
45
18
42
26
441

Consilieri
Cenzori
Procurişti
Români Minoritari Români Minoritari Români Minoritari

78
22
10
14
4
22
52
35
49
64
74
104
32
62
64
668

341
8
26
30
13
213
32
137
199
71
180
127
52
188
84
1611

38
4
4
6
3
8
23
22
34
41
35
47
6
26
40
337

143

-

-

11

4

I

-

-

5
47
19
85
115
27
109
91
35
98
37
824

2
1
2
2
8
3
11

12
52

61
3
10
1
1
33
6
19
23
10
28
43
6
61
30
325

Petre Suciu, Clasele sociale ale românilor din Ardeal, în Transilvania, Banatul, Crişana şi
Maramureşul 1918-1928, Bucureşti, 1929, voi. I, p. 292-293.
8
Victor Jinga, ibidem, p. 114.
7
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Aşadar,

din cei 3845 consilieri, cenzori şi procuratori, angajaţi la cele 441 de
socieţi anonime, românii reprezentau 27,96%, iar minoritarii 72,04%, în situatia în
care structura demografică a judeţelor analizate prezenta valori medii de 49,7%
români şi 50,3% minoritari.
Marea industrie germană din Transilvania, concentrată în oraşele cu pronunţat
caracter săsesc şi şvăbesc (Braşov, Mediaş, Sibiu şi Timişoara) a înregistrat, între
cele două războaie mondiale, o dinamică ascendentă.
Astfel, în judeţele în care germanii reprezentau o pondere demografică
considerabilă, statistica întreprinderilor industriale, care le aparţineau, se prezenta
astfel9 :
Tabel nr. 4

Judeţul

Total
întreprinderi

Din care
I o fiinţate
Între 1919înainte de
1930
1918

Vechimea
nedeclarată

Braşov

4332

1475

2541

316

Năsăud

2399

1024

1189

186

Sibiu

4462

1484

2474

504

TâmavaMică

1936

603

1177

156

Târnava Mare

2640

992

1430

218

Timiş

- Torontal

11892

4111

7022

759

Total

27661

9689

15833

2139

Făcând abstracţie de cele 2139 firme, care nu-şi declaraseră vechimea, din
tabloul prezentat rezultă că, din cele 27661 întreprinderi, germane, existente în 1930,
57,24% luaseră fiinţă după Unire, în numai 1O ani.
În activitatea lor economică, germanii din Transilvania au adus şi au
manifestat atitudini formate într-o îndelungată tradiţie de muncă şi onestitate. În
meserii, comerţ şi industrie au folosit din plin vasta experienţă a conaţionalilor din
Germania. Ataşamentul spiritual şi cultural faţă de ţara lor de origine a înlesnit
întotdeauna dezvoltarea activităţii economice a saşilor din România. În Germania,
aceştia au găsit tot timpul furnizori şi piaţă de desfacere, fapt pentru care industriile şi
comerţul acestei minorităţi s-a detaşat vizibil în raport cu celelalte etnii.
9

Ibidem, p. 115.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

454

VIRGIL PANĂ

La nivelul Transilvaniei, industriaşii saşi erau organizaţi în Asociaţia
din Transilvania (Bund der Siebenburgischen lndustriellen), fondată în
1928, care organiza, în diferite centre săseşti, cursuri de specializare. Din această
organizaţie centrală făcea parte şi Uniunea comercianţilor şi industriaşilor şvabi din
Banat (Deutschschwabischer Handels- und Gewerbebund), înfiinţată tot în 1928.
Interesele comercianţilor germani erau protejate de Uniunea corporaţiilor
comerciale germane (Verband deutscher Handelsgremien), fondată la Braşov, în
1923, care avea o şcoală proprie pentru educarea tinerelor generaţii de comercianţi
germani (Gremienhandelsschule), frecventată, în 1929, de peste 700 de elevi.
Organul de publicitate al acestei uniuni a fost săptămânalul "Siebenburgische
Handelszeitung" 10 .
România unită a creat un mediu favorabil şi pentru dezvoltarea sistemului
bancar din Transilvania. Instituţiile de credit de pe întreg teritoriul României s-au
unificat, băncile româneşti şi cele ale etniilor minoritare contribuind, într-un fel sau
altul, la realizarea complexului economic naţional.
Dupa o perioada de nesiguranţă şi dezorientare, care a urmat imediat după
încheierea primului război mondial ( 1918-1920), determinată, mai ales, de
dificultăţile create de procesul preschimbării coroanelor, a urmat o perioadă de
refacere şi de dezvoltare (1922-1930), urmată de o fază de regres, datorată crizei
economice ( 19311934 ), şi apoi de o nouă perioadă de avânt bancar 11 •
Integrarea tot mai organică a capitalului bancar transilvănean în noul mediu şi
spaţiu economic a avut loc prin conjugarea intereselor burgheziei româneşti,
îndeosebi a celei din Vechiul Regat, cu cele ale burgheziei maghiare, în special.
Reprezentanţii finanţei romîneşti cumpărau acţiuni ale băncilor ungureşti, iar
reprezentanţii maghiarilor cumpărau acţiuni de la băncile româneşti. Pe de altă parte,
marile bănci din Vechiul Regat au înfiinţat filiale în cele mai importante oraşe
transilvănene, fapt ce a creat o situaţie de inferioritate pentru băncile româneşti din
Transilvania, plasându-le într-un mediu concurenţial neloial.
Conform unui studiu întocmit de Jean Bancu, directorul băncii "Aurora" din
Năsăud, în Transilvania funcţionau, în anul 1930, 197 bănci minoritare cu un capital
social în valoare de 3395000 mii lei, faţă de 156 bănci româneşti (neluându-se în
calcul băncile populare) cu un capital social de 1163000 mii lei. În felul acesta, pentru
o unitate bancară românească revenea, în medie, 7455 mii lei, iar pentru o bancă
minoritară 17233 mii lei, adică de 2,31 ori mai mult.
Din studiul amintit rezultă şi faptul că, în timp ce băncile româneşti
beneficiaseră din partea Băncii Naţionale a României de credite de reescont în
valoare de 1205000 mii lei, cele maghiare primiseră 1308000 mii lei. Prin urmare,
industrială

10

11

Pentru detalii vezi Transylvanus Les minorites ethniques de la Transylvanie, Paris, 1935, p. 39-45 şi
Silviu Dragomir la Transylvanie roumaine et ses minorites ethniques, Bucureşti, 1934, p. 217-234.
Istoria Romaniei. Transilvania, voi. II, Cluj.Napoca, 1999, p. 1001-1006.
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băncile româneşti din Transilvania, care deserveau o populaţie de două ori mai mare
decât cele maghiare, primiseră mai puţin cu I 00103 mii lei. Reescontul unităţilor
bancare maghiare a fost majorat cu cel pe care îl primeau de la băncile budapestane.
În aceste condiţii, beneficiul net al băncilor româneşti, în 1930, a fost de 7641 mii lei,
pe când al celor maghiare de 73000 mii lei, adică de 9,6 ori mai mare decât al celor

româneşti.

De remarcat este faptul că situaţia înfloritoare a băncilor maghiare, în raport
cu cele româneşti, nu s-a datorat, în mod special, patrimoniului pe care îl moşteniseră
de la fostul regim, ci însăşi condiţiilor create de regimul românesc. Astfel, dacă în
anul 1922, cele 196 bănci maghiare dispuneau de un capital în valoare de 178000 mii
Iei, în 1929, cele 197 unităţi maghiare de credit îşi măriseră capitalul la 625000 mii
lei, deci de 3,5 ori mai mult. În ceea ce priveşte rezervele, în 1922, acestea se ridicau
la 54000 mii lei, iar în 1929 la 300000 mii lei, deci de 5,5 ori mai mult. În anul 1922,
trebuiau să primească de la debitori 1283000 mii lei, iar în 1929, 6000000 mii lei, de
l '2 .
4 ,6 on. mai. mut
Din punct de vedere numeric, situaţia instituţiilor maghiare de credit din
Transilvania interbelică se prezenta în felul următor: în 1922: 196; în 1923: 98; în
1925: 119; în 1926: 214; în 1927:214; în 1928: 207; în 1929: 197; în 1930: 89; în
1934: 116; în 1937: 99.
Faţă de anul 1911, când în Transilvania funcţionau 14 7 bănci maghiare, în
1927 numărul acestora sporise cu 41 %. În aceeaşi perioadă, numărul băncilor
româneşti (97 în 1911 şi 156 în 1930) crescuse cu 61%. În felul acesta, în 1911
revenea o bancă pentru 29992 români şi una pentru 14006 maghiari. În 1929, unei
banei maghiare îi reveneau 6871 clienţi, iar unei bănci româneşti 15209. Din această
situaţie rezultă atât insuficienţa băncilor româneşti, cât şi valoarea redusă a creditelor
pe care acestea le puteau oferi solicitanţilor, fapt ce s-a datorat şi reescontului mai
mic, primit din partea Bancii Naţionale a României. Atât criza economică, cât şi
legile conversiunilor din 1932-1934 au afectat, în primul rând, băncile româneşti,
întrucât acestea, spre deosebire de cele minoritare, şi-au plasat, în mare masură,
creditele în mediul rural, bazându-se substanţial pe o clientelă ţărănească şi pe mica
burghezie din Ardeal.
O dovadă în plus a puterii financiare a unităţilor bancare maghiare din
Transilvania, care au reuşit să depăşească cu mai mult succes criza conversiunii, spre
deosebire de cele româneşti, îl constituie un studiu al Sindicatului Băncilor maghiare,
întocmit de Gyarfas Elemer, în 1935, pentru 64 unităţi. Conform acestui document,
12

Octavian Goga, Discurs în şedinta Camerei de la 3 martie 1934, în Revista Institutului Social BanatCrişana, 1938, nr. 24, p. 79; în acelaşi sens se exprima şi Gyărfăs Elemer, afinnând că, în 1910, cele
142 de bănci maghiare din Transilvania aveau un capital de 34000 mii coroane (circa 1360000 mii
lei), pe când în 1922, numărul acestora crescuse la 196, cu un capital propriu de 2568626 mii lei, cu
imobile în valoare de 36928 mii lei, cu împrumuturi acordate în valoare de 1854275 mii lei şi cu un
beneficiu net de 43156 mii lei, adică de 12% (vezi Alexandru Olteanu, le mouvement economique
hongroise en Transylvanie, în Revue de Transylvanie, Cluj, 1938, IV, nr. I, p. 62.
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cifra totală a pierderilor, luând ca baza beneficiul conversiunii de 50%, putea atinge
suma de 948751197 mii lei, sumă care raportată la plasamentul integral de
2170067904 lei, plus imobilele, efectele şi acţiunile, adică la un activ total de
2431022208 lei, reprezenta doar o cotă de 43%. Chiar dacă beneficiul conversiunii sar fi majorat, în anii următori apariţiei legii, la 70%, pentru datoriile agricole, şi la
35% pentru cele urbane, pierderile totale urmau să se ridice la 60-70% din întregul
activ, fapt care, însă, "nu va periclita echilibrul financiar al celor 64 institute de
credit maghiar" 13 • Sub raport bancar, viaţa economică şi financiară a saşilor a fost
concentrată în jurul a trei mari bănci - din cele 36 câte aveau - şi anume: Kronstadter
Al/gemeine Sparkasse (Casa Generală de Economii din Braşov), fondată în 1834;
Hermannstadter A/lgemeine Sparkasse (Casa Generală de Economii din Sibiu),
fondată în 1841; BodenKreditanstalt (Creditul Funciar din Sibiu), fondată în 1872.
În perioada supusă atenţiei noastre, aceste instituţii financiare au înregistrat
considerabile progrese, atât în privinţa măririi capitalului, a rezervelor, a depunerilor
şi a operaţiunilor de credit, cât şi în ceea ce priveşte beneficiile nete. La baza acestor
dezvoltări s-au aflat, în primul rând, forţa financiară a minorităţii germane,
încrederea nelimitată a acesteia în instituţiile sale de credit, politica de încurajare şi
stimulare a economiilor, prudenţa plasamentelor şi dobânzilor cât şi condiţiile
favorabile create de statul român pentru realizarea egalităţii de tratament pentru toate
etniile conlocuitoare în România.
Tabel nr. 5
Situaţia marilor bănci germane din Transilvania în primul deceniul interbelic
Banca
Casa de
Economii
Braşov

Anul

Capitala

1920
1925
1930

5007000
30007000
100000000

Rezerve

1510402
15362284
40796339

Depuneri

43764757
165395956
648449841

14

Beneficii

453006
6784859
15652327

33029280
684938
1920
10000000
6113539
17923626
254776874
1925
50000000
10500372
154000000
80338062 1069812827
20578362
1930
14000000
4704875
36459941
1125923
1920
57000000
20946066
200841947
10679094
1925
55497602
1930
62500000
395255612
8716895
Din acest tabel rezultă că, în 1930, capitalul celor trei man bănci săseşti
crescuse de 11 ori faţă de anul 1920, rezervele de 15 ori, depunerile de 23 de ori şi
beneficiile de 2 ori.
Casa de
Economii
Sibiu
Creditul Funciar
Sibiu

13
14

Revista Institutului Social Banat-Crişana, 1935, nr. 13, p. 206.
Vasile M. Theodorescu, op. cit„ p 191.
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Necesităţile

economice ale şvabilor din Banat au fost susţinute, în ceea ce
creditele agricole, de Banater Bankverem (Uniunea Băncilor Bănăţene), iar
în ceea ce priveşte creditele comerciale şi industriale, de Schwabische Handels- und
Gewerbebank (Banca şvăbească pentru industrie şi comerţ), înfiinţată în 1919 15 .
Referitor la viaţa economică a evreilor, atât la nivel global-naţional cât şi pe
teritoriul Transilvaniei, statisticile oficiale sunt extrem de lacunare întrucât, spre
deosebire de maghiari şi germani, aceştia nu şi-au organizat instituţiile economice pe
baze naţionale 16 • Economistul D. Komorowsky, analizând stratificarea economică a
evreilor din România, indică un număr de 2000 de familii ( 1% din totalul populaţiei
israelite) care alcătuiau grupul magnaţilor industriali şi bancari. Aceştia erau
înfeudaţi politicii liberale sau ţărăniste, uneori chiar organizaţiilor de dreapta. În
consiliile de administraţie se găseau şi politicieni români de toate culorile. De
capitalul lor, sublinia Komorovsky, populaţia evreiască nu profita decât în mică
masură, numele celor din administraţia întreprinderilor şi a băncilor nefiind întâlnite
nici în instituţiile evreieşti de caritate, nici în comunităţile evreieşti, decât cu unele
priveşte

excepţii

17

•

Din statisticile întocmite de Camerele de Comerţ şi Industrie, îndeosebi după
anul 1936, rezultă că proporţia evreilor în structurile economiei transilvănene era
supradimensionată în raport cu ponderea lor demografică în ansamblul populaţiei din
provincie (3,2%).
La nivelul judeţului Timiş-Torontal, de exemplu, în care populaţia evreiască
reprezenta 1, 7% din totalul populaţiei din judeţ, din cei 9417 comercianţi, cabaretieri
şi meşteşugari, 2830 erau evrei, adică 30,5%. În consiliile de administraţie ale celor
42 de mari înreprinderi ale judeţului, analizate anterior, din numărul total al
membrilor (274), 164 erau evrei, adică 42,33%.
La nivelul oraşului Cluj, în care evreii reprezentau, în 1930, 12,95% din totalul
populaţiei, din cei 2621 meşteşugari, înregistraţi la Camera de Comerţ şi Industrie 18,
în anul 1937, 665 erau evrei, adică 46,65% 19 .
Preponderenţa elementului evreiesc în industria şi comerţul transilvănean îşi
avea originile în deceniile anterioare, datorându-se, în cea mai mare parte, politicii de
maghiarizare a naţionalităţilor din Ungaria antebelică. În acest sens, cunoscutul om
politic Beksics Gustav, afirma că: "maghiarizarea industriei şi comerţului nostru se
datorează, în primul rând, maghiarizării populaţiei izraelite. Dacă comerţul este 54%
maghiar, acest frumos rezultat este opera incontestabilă a evreilor, dat fiind că acei
negustori unguri sunt în realitate evrei 1120 •
15

Ibidem.
Livia Dandara, ibidem, p. 91.
17
D. Komorovsky, Specificu/ evreiesc în economia mondială şi în economia României, în Almanahu/
ziarului Tribuna evreiască, Iaşi, 1937, p. 112-115.
18
C. Stoicănescu, ibidem, p. 22.
19
O. Buzea, Clujul 1919-1939, Cluj, 1939, p. 216.
20
Beksics Gustav, Magyarosodas es magyarositas, Budapest, 1883, p. 58.
16
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CONSIDERATIONS RELATIVES A LA PRESENCE D'ETHNIQUES
MINORITAIRES DE TRANSYL V ANIE D'ENTRE LES DEUX GUERRES
EN INDUSTRIE, COMMERCE ET LE SISTEME BANCAIRE
(Resume)

La liberte en plan politique et l'egalite de chances dans l'obtention des diverses
avantages de l'Etat ont mentenu la superieurite des elements minoritaires dans
!'economie de Transylvanie. Celon l'affirmation de Erdelyi Jeno, en 1928, de celles
61.000 d'etablissements industrielles, 40.000 il y a avaient dans la possesion des
hongrais et des allemendes; de celles 1780 etablissements commerciales, 1312
appartenaient aux hongrois et de 21.000 commer\:ants, 18.000 etaient hongrois,
allemands ou juifs. Une situation pareille on enregistrait egalement dans le sisteme
bancaire. Durant l'epoque investigue, des banques minoritaires ont ete toujours plus
riches que Ies banques roumaines a tous les chapitres.
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PROBLEMA AGRARĂ ÎN COMUNA MIRSID ÎN
'
PERIOADA 1945-1962
MARIN POP

Deşi

agrară din anul 1921 a produs schimbări profunde în structura
rurale, ea nu a putut rezolva însă problemele fundamentale ale
ţăranilor. De aceea, la sfârşitul celui de al doilea război mondial mai multe partide,
nu numai cel comunist, recunoşteau necesitatea unei noi reforme agrare'.
Însă, exproprierile făcute pe baza legii de reformă agrară din 23 martie 1945
au reprezentat o primă etapă a politicii P.C.R de distrugere a bazei materiale a
marilor proprietari şi a trecerii la agricultura socialistă.
În comuna Mirşid, doar pe data de 16 septembrie 1945 s-a constituit
comitetul agrar local, format din 15 membri.
Comitetul local agrar s-a întrunit, pe data de 27 martie 1946, pentru a lua în
discuţie situaţia proprietăţilor, de pe raza comunei Mirşid, conform legii agrare.
Preşedinte al acestui comitet era Moş Gheorghe.
S-a luat în discuţie situaţia proprietăţii lui Wesselenyi Ştefan, a cărui
domiciliu nu se cunoştea, la aceea dată, fiind declarat absenteist, în conformitate
cu articolului 3, litera c., din legea de reformă agrară, care prevedea faptul că "se
expropriază pământurile celor refugiaţi în ţările cu care România este în stare de
socială

a

reforma

populaţiei

război".

Baronul Wesselenyi Ştefan avea în proprietate o suprafaţă de 1452, jugăre,
428 stp., din care: 262,108 jug.arabil; 104,177 jug. fânaţe; 87,702 jug. livezi;
63,1129, jug. păşuni şi 1412 jug. pădure.
Comitetul local a hotărât exproprierea lui în totalitate şi a dat pământul spre
împroprietărirea următoarelor localităţi: Mirşidului - 304 jug.; Firminişului - 72
jug.; Moigradului - 71 jug. şi localităţii Cristur-Crişeni - 50 jug. Nu i s-a lăsat
rezerva de 50 de hectare, conform legii, deoarece a fost încadrat ca absenteist. Ca

1

Dumitru Şandru, Comuniştii, ţăranii şi marii proprietari funciari din România în lunile
refonnei agrare din 1945, în Anuarul Institutului de Istorie A.D.
Xenopol, voi. XXX, Edit. Academiei Române, Iaşi, 1993, p. 363-383.

premergătoare legiferării
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preşedinte

al comisiei locale a semnat Moş Gheorghe, iar ca membru doar Duşcaş
Cornel2.
Într-un raport al comitetului local se menţionează faptul că, Wesselenyi
Ştefan, "nu a simpatizat cu ţara Rusiei sovietice, chiar a fost duşmanul Rusiei
sovietice" şi că "a fost susţinătorul regimului Horthy". Nu se cunoştea însă,
părerea lui despre "popoarele sovietice", deoarece acesta era plecat din ţară, la
data de 1 septembrie 1944.
Din aceste considerente bunurile sale au fost blocate, conform articolului 8,
din Convenţia de Armistiţiu şi administrate de către Casa de Administrare şi
Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.)
După ce l-a data de 1 august 1945, se face inventarierea proprietăţilor lui
Ştefan W esselenyi, acestea sunt predate, la data de 21 august, în paza şi
administrarea lui Fried Francisc, care este propus a fi custode al proprietăţilor].
Comisia de triere a refugiaţilor, din cadrul prefecturii judeţului Bihor,
adevereşte faptul că, Wesselenyi Ştefan, a intrat în ţară, la data de 21 iulie 1946,
prin punctul de la Episcopia Bihor, a fost triat şi a plecat spre Cluj, recunoscândui-se calitatea de repatriat4 •
Wesselenyi Ştefan trimite C.A.S.B.I., un memoriu în care cerea restituirea
bunurilor, care au fost expropriate, din comunele Gârcei, Mirşid, Firminiş, Brebi şi
Moigrad, "s-au oriunde la libera mea dispoziţie şi în posesiunea mea". În favoarea
lui aduce următoarele argumente: faptul că nu a făcut niciodată politică şi că a avut
"întotdeauna o ţinută dreaptă faţă de toţi semenii".
Cu ocazia intrării trupelor maghiare, în comuna Mirşid, subliniază faptul că
a intervenit şi a salvat comuna de la masacru, alăturând declaraţiile a doi locuitori,
pe care i-a salvat de la împuşcare; nu a făcut parte din nici o formaţiune
paramilitară, văzându-şi tot timpul doar de gospodăria sa. El menţionează faptul că
s-a refugiat, deoarece se apropia frontul, deci, din cauza "fricei de evenimentele de
război" •
5

Din declaraţia lui Baciu Gavrilă reiese, într-adevăr, faptul că acesta a fost
salvat de la moarte, de către Wesselenyi Ştefan.
În ziua de 8 sau 9 septembrie 1940, armata maghiară a intrat în comuna
Gârcei şi a înconjurat-o cu mitraliere, declarând că: "aici nu va rămânea nici un
român în comună şi nu vor cruţa nici copiii din leagăn". Pe el l-au arestat,
împreună cu alţi consăteni, şi au vrut să-l împuşte. Însă soţia acestuia a alergat la
Wesselenyi Ştefan, rugându-l să intervină în ajutorul celor arestaţi. Acesta a
intervenit imediat şi a cerut maghiarilor, "ca să lase în pace locuitorii români, cari
2

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sălaj (în continuare se va cita D.J.A.N.SJ.), fond Comisia

pentru aplicarea reformei agrare -1945, dos. 250/1946, f. 5.
Ibidem, f. 1-4 şi f. 21.
~ Ibidem, f. 27.
5
Ibidem, f. 28.
3
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sunt oameni cinstiţi şi astfel numai graţie intervenţiei numitului am scăpat eu şi
cei care am fost arestaţi, de a fi împuşcaţi, iar comuna asemenea numai din acest
motiv a fost cruţată de masacrări, ce s-a întâmplat în alte comune" 6 •
În ceea ce priveşte numărul de îndreptăţiţi, în localitatea Mirşid existau 131
de persoane îndreptăţite la împroprietărire, în conformitate cu legea de reformă
agrară. Foarte mulţi dintre ei nu aveau nici case unde să locuiască7 •
În localitatea Finniniş, care aparţine comunei Mirşid, la data de 5 iulie 1946
are loc închiderea lucrărilor de împroprietărire. Comisia locală a fost înfiinţată la
data de 1 martie 1946 şi era compusă din: Porumb Grigore, preşedinte; Iurechiş
Augustin şi Ştirb Ioan, membri; Herţe Vasile, primar şi Cucu Alexandru, notar.
În Firminiş au fost împroprietărite 64 de familii, primind suprafeţe de
pământ cuprinse între 800 stp. şi maxim 2 jugăre. In total au primit 69 de jug. de
teren arabil, iar încă 3 jug. a reprezentat-o rezerva de stat8 •
În ceea ce priveşte castelul baronului Wesselenyi Ştefan, din Gârcei, care
era reşedinţa lui, acesta este confiscat de către noul stat totalitar comunist, din anul
1948, aici fiind instalat sediul Uni unii Tineretului Sătesc. Baronul era considerat
de către presa comunistă ca fiind "călăul lor de până eri" 9 •
Membrii P.M.R. şi alte organizaţii comuniste "au mobilizat întreg satul'',
pentru a instala un telefon, la castel, considerându-se că "acum este bun al
poporului" 10 •
Propaganda comunistă, în presa sălăjeană, dă numeroase exemple de "munci
patriotice" de la sate, efectuate din iniţiativa P.M.R. Mirşidul este dat şi el ca şi
exemplu, deoarece "plugărimea muncitoare(... ) a pornit la ridicarea satului ei, cu
munci voluntare". Echipele, organizate din iniţiativa P.M.R., au plantat salcâmi şi
au săpat şanţuri 11 •
Într-un articol al ziarului Graiul Sălajului, se recunoaşte faptul că în urma
aplicării legii de refonnă agrară, din anul 1945, s-au făcut multe greşeli, deoarece
au fost distruse multe bunuri, care au aparţinut baronului Wesselenyi. O mare
greşeală se consideră că a fost făcută prin distrugerea magaziei, "uriaşă", a
acestuia, deoarece se consideră că magazia putea fi folosită ca şi cămin cultural
sau ca sediu al cooperativei. După reformă, se subliniază faptul că în comună s-au
construit 38 de case noi, poduri şi drumuri, precum şi şcoala 12 , toate aceste succese
fiind considerate că se datorează noului regim, ceea ce nu era adevărat, deoarece
oamenii au fost cei care prin munca lor, de cele mai multe ori neplătită şi
considerată "voluntară", au construit toate aceste obiective.
A

6

Ibidem, f. 30.
Idem, dos. 251/1946, f. 1-5.
8
Idem, dos. 195/1946 şi 197 /1946.
9
Graiul Sălajului, an III, nr. 11 din 10 aprilie 1948.
10
Idem, an III, nr. 25 din 16 iulie 1948.
11
Idem, an III, nr. 44 din 26 nov 1948.
12
Idem, an IV, nr. 5 din 5 februarie 1949.
7

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

462

MARIN POP

Prin acest limbaj triumfalist, presa oficială încerca să acrediteze ideea
agriculturii socialiste.
La sfârşitul lunii aprilie 1948 lua fiinţă şi Sindicatul agricol, care era format
din ţărani lipsiţi de pământ, sau cu pământ foarte puţin. Astfel, lipsiţi de surse de
venituri proprii, ei puteau fi foarte uşor de manevrat de către activişti de partid,
care împreună cu presa locală au încercat să menţină, în toate satele sălăjene, un
climat de insecuritate şi de ură a ţăranilor săraci împotriva celor înstăriţi, denumiţi
de acum înainte cu termenul de chiaburi.
În presa sălăjeană se dau numeroase exemple din U.R.S.S., existând chiar o
rubrică specială intitulată: "Din viaţa colhozurilor din U.R.S.S. ", unde se arătau
"avantajele" agriculturii socialiste.
La data de 3 august 1948 a fost promulgat decretul nr. 176, care prevedea
trecerea în proprietatea statului a bunurilor bisericilor, congregaţiilor, iar la data de
2 decembrie 1948, prin decretul 358 s-a desfiinţat biserica greco-catolică.
Loturile bisericilor au intrat în stăpânirea statului, care le-a repartizat
aproape în totalitate fermelor sale, denumite Gospodării Agricole de Stat.
La data de 5 aprilie 1949, biserica din Mirşid a predat, în urma indicaţiilor
venite de la episcopia din Oradea, Direcţiei agricole judeţene suprafaţa de 12 ha
4175 ari, teren arabil. I-au rămas în posesie 4 ha şi 0285 ari, care însă din greşeală
a fost trecut alături de cel predat, biserica neputând să îl folosească din această
cauză. De aceea, biserica înaintează, la data de 20 aprilie 1954, o cerere către
Sfatul comunal Mirşid, pentru a-i permite să folosească această suprafaţă 13 •
În anul 1948 prin Decretul dat de către prezidiul M.A.N. se stabilea un nou
cuantum al cerealelor care trebuiau predate la stat. Prin aceasta se urmărea de fapt
ca ţărănimea să fie descurajată să mai producă, să părăsească pămâturile pentru ca
acestea să fie preluate de către stat.
La data de 26 iulie 1948, primpretorele plasei Buciumi, din care făcea parte
atunci comuna Mirşid, Ioan Buhaiu, în calitate de preşedinte al nou înfiinţatei
Comisii de plasă pentru colectarea cerealelor, a verificat planurile de colectare a
satelor comunei şi a constatat faptul că comisia comunală n-a ţinut cont de
categoriile şi în special de clasele de randament prevăzute de către Direcţia Studii
şi Planificare a Ministerului Comerţului din data de 30 iunie 1948 şi dispune
refacerea planului pentru satele Mirşid şi Firminiş. Pentru satul Moigrad se
propune să se aştepte decizia comisiei judeţene, deoarece satul fusese afectat de
14
grindină, producţia fiind deteriorată în proporţie de 50% •
Având experienţa anului 1947 şi a primăverii anului 1948, când planurile de
însămânţări nu fuseseră îndeplinite, în toamna anului 1948 se înfiinţează la nivel
de comună, dar şi la nivel de plasă şi judeţ, comisii de însămânţări.
superiorităţii

D.J.A.N SJ, fond Primăria Mirşid, dos. Corespondenţă de la Raion/ 1954 (Acest fond este
prelucrat doar primar din punct de vedere arhivistic).
14
Idem, dos. Instrucţiuni şi circulări;corespondenţă.1945-1949.
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în comuna Mirşid a luat fiinţă o astfel de comisie, care a întocmit,
cu organele de conducere locale şi cu consiliul politic local, planul de
culturi şi însămâţări pe anul 1949. Însă, ceea ce este semnificativ şi la acest
comitet de însămânţări este prezenţa în componenţa lui, pe lângă organele civile
locale şi a agentului agricol, a jandarmului local.
Planul urma apoi să fie repartizat pe gospodării şi să fie adus "la cunoştinţa
proprietarilor de pământ arabil în vederea executării planului în primăvara
anului 1949" 15 •
Un pas important în pregătirea colectivizării a fost legiferarea, în luna
ianuarie 1949, a legii privind introducerea pedepsei cu moartea, care a creat la sate
un climat de frică şi insecuritate. Ceea ce este semnificativ este faptul că legea
prevedea pedeapsa cu moartea nu numai pentru "crime împotriva securităţii
statului", ci şi pentru "crime", aduse împotriva "propăşirii naţionale". Deci, pentru
simplul fapt de a te fi opus colectivizării, puteai fi acuzat de sabotaj al economiei
socialiste şi condamnat. Astfel, având în mână un astfel de instrument cumplit, s-a
trecut deschis la colectivizarea agriculturii, lăsându-se la o parte orice mască.
Astfel, Rezoluţia Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949 privind
tramformarea socialistă a agriculturii prevedea printre altele: "politica noastră
faţă de ţărănime trebuie să fie clară: ne sprijinim pe ţărănimea săracă, strângem
alianţa cu ţărănimea mijlocaşă şi ducem o luptă neîntreruptă împotriva
chiaburimii".
Însă, cu toate aceste măsuri, la data de 22 octombrie 1949, preşedintele
Comitetului provizoriu al plăşii Buciumi, constată faptul că în comuna Mirşid
campania de însămânţări mergea foarte slab, dând vina pe comitetul provizoriu al
comunei, care nu ar fi luat nici o măsură în ceea ce priveşte îndeplinirea planului
de însămânţări. Din suprafaţa de 380 ha cât trebuia însămânţat la acea dată erau
însămânţate doar 25 ha.
Se ia ca măsură de pedeapsă reţineri din salariile preşedintelui comitetului,
Marian Ioan, pe 5 zile, a secretarului comunal pe 1O zile, lui lov Alexandru,
vicepreşedintele comitetului comunal pe 15 zile, iar şefii de sectoare au fost
pedepsiţi cu o amendă de 500 lei. Totodată li se atrage atenţia că dacă nu va fi
îndeplinit planul până la data fixată vor fi arestaţi şi deferiţi Parchetului, pentru
sabotarea planului economic de stat.
S-a dat dispoziţie ca toate vitele care erau bune de muncă să fie folosite la
campania de însămânţări, la fel şi păstorii lor care au fost trecuţi pe sectoare.
În final se promitea celor sancţionaţi că dacă vor lua "măsuri de îndreptare
a greşelilor făcute în termenul fixat li se va suspenda pedeapsa, fiindcă trebuiesc
să ştie că (ei - n.n) trebuiesc să.fie în fruntea maselor şi nu în coada lor" 16 •
împreună

15

Idem, dos. Registru de procese verbale ale Şedinţelor Sfatului comunal. Deciziuni, regulamente şi
ordonanţe.1948-1949.

16

Idem, dos. Instrucţiuni şi circulări; corespondenţă. 1945-1949.
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Planurile de cultură erau împărţite pe gospodării şi pe sectoare. Astfel,
fiecare sector cuprindea câte 20 de gospodării, fiind conduse de către un
responsabil de sector, care răspundea de toate muncile. De asemenea, fiecare sat
avea câte un resposabil sătesc, ales dintre deputaţii comunali, care îndruma munca
în sat şi supraveghea munca responsabililor de sectoare. Controlul executării
sarcinilor din planul de muncă, care era defalcat pe trimestre, luni şi chiar pe zile,
era făcut de către preşedintele şi de către secretarul Sfatului comunal 17 •
Şi în primăvara anului 1950 campania de însămânţări era în mare întârziere.
La data de 14 aprilie 1950, în comuna Mirşid erau însămânţate doar 30% din
suprafeţele planului de cultură.
Propaganda comunistă dădea exemplul comunelor Treznea, Agrij şi
Românaşi, unde se înfiinţaseră deja Gospodării Agricole Colective, subliniindu-se
faptul că aici se însămânţaseră 70% din suprafeţele planului de cultură stabilit.
Totodată se sublinia faptul că dacă nu se iau măsuri urgente, comisia de
plasă îi va pedepsi pe cei vinovaţi. Se stabilesc totodată norme zilnice pentru
fiecare atelaj, pentru ca până în ziua de 1 mai să se termine cu campania de
însămânţări, deoarece se luaseră angajamente în acest sens: "Aşa cum în fabrici şi
uzine muncitorii şi-au luat angajamente de îndeplinire a planului pentru cinstirea
zilei Internaţionale a muncii şi Dvs. veţi lua măsuri pentru a înscrie pe oglinda
satului textul: ÎN CINSTEA ZILEI INTERNATIONALE A MUNCII COMUNA
NOASTRĂ VA TERMINA CAMPANIA DE ÎNSAMÂNŢĂRI. După care natural se
arată rezultatul întrecerii între comuna re!ipectivă şi ~omuna cu care este în
întrecere, trecându-se evidenţiaţii, codaşii şi sabotorii. Inscrierea rezultatului se
va face zilnic pentru a se putea urmării mersul campaniei de însămânţări".
Însă, în paralel cu aceste campanii de însămânţări, ţăranii erau obligaţi să
efectueze şi alte munci de sezon şi anume: "- Întreţinerea culturilor de toamnă,
grăpatul lor cu grepi uşoare, culegerea cocenilor de porumb din aceste culturi.
- Repararea maşinilor şi batozelor conform instrucţiunilor date de noui
printr-un ordin anterior
- Transportul lemnelor pentru I.P.E.I.L. conform planificării făcute, cu 20%
din atelaje
- Curăţirea şi văruirea tuturor instituţiilor publice şi a dependinţelor cum şi
curăţirea şi văruirea locuinţelor particulare"18 •
Cei care din diferite motive nu reuşeau să-şi repare batozele şi să le
pregătească pentru campaniile de treieriş erau raportaţi posturilor de miliţie, fiind
pasibili de a fi deferiţi Parchetului pentru sabotaj.
De exemplu, Porumb Elena din Firminiş, care avea domiciliul în Cluj, este
somată de mai multe ori să-şi termine de reparat batoza de treierat, dar ea "nu a

17

18

Idem, dos. Instrucţiuni şi circulări primite de la organele superioare/1951, voi. II.
Ibidem, voi. II.
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pentru aducerea lor să

•

În vederea începerii campaniei de treieriş se făcea un plan pentru toate
batozele din comună, în funcţie de lăţimea acestora. Se stabileau norme zilnice
pentru fiecare batoză. De exemplu, în Mirşid, batoza S.M.T. avea masa de 1350
cm lăţime, având stabilită o normă de 15,5 ha /10 ore, având de treierat, în total,
167 ha de cereale. Se dădea ordin, din partea organelor care făceau aceste
planificări, să se lucreze câte 16 ore/zi, cu două echipe. Nu uitau să amintească
faptul că dacă nu executau normele fixate şi la timp va fi dat în judecată pentru
sabotaj.
În cadrul şedinţelor deputaţilor comunali, care aveau loc de obicei la
începutul fiecărei luni, fiind denumite pompos sesiuni, se dezbăteau aceleaşi
probleme şi anume: campaniile de însămânţare; campaniile de recoltare, treieriş şi
dezmiriştit; campaniile de colectări şi schimbul de mărfuri între oraşe şi sate. După
ce se făceau raportările, sau dările de seamă cu îndeplinirea planurilor la diferitele
munci agricole, se arăta importanţa întovărăşirilor cu S.M.T.-urile şi se propunea a
se duce muncă de lămurire a populaţiei pentru înscrierea în întovărăşiri.
În ceea ce priveşte colectările sau cotele, care trebuiau predate către stat,
acestea se făceau la cereale (grâu, secară, ovăz), floarea soarelui, cartofi, carne,
lapte de vacă şi de oaie, lână de oaie şi la fân 20 •
La data de 1 decembrie 1950, secţiunea comercială a Comitetulului
Provizoriu al Raionului Jibou dă ordin tuturor comitetelor comunale că de la aceea
dată nu mai aveau competenţe de achiziţionare a produselor agricole de pe piaţă,
"aceste autorizaţii fiind de competinţa Comitetului de stat pentru colectarea
produselor agricole" 21 •
Dacă un ţăran nu avea cultivat un anumit produs şi astfel nu-şi putea
îndeplini planul de colectare impus, statul comunist "în marea lui mărinimie", îi
dădea voie să schimbe cotele de la un anumit produs cu altele.
Şi pentru comuna Mirşid se întocmeşte un tabel cu produsele care se puteau
schimba şi echivalentul în alte produse. Astfel, în loc de 1 kg de porumb se putea
da: 0,900 kg de grâu de toamnă sau de primăvară; lkg. de secară; 1,200 kg orz;
2,500 kg. cartofi de sămânţă; 3kg. cartofi de hrană sau 0,600 kg de floarea
soarelui. În schimbul unui 1 kg. de floarea soarelui se putea da: 1,200 kg. grâu de
toamnă sau primăvară; 1,300 kg. porumb; 1kg. seminţe de in; 1 kg. seminţe de
rapiţă; lkg. seminţe de cânepă; 0,800 seminţe de dovleac; 0,800 kg. seminţe de
ricin sau 1 kg. de seminţe de soia.

19
20

21

Ibidem, voi. IV.
Ibidem, voi. II.
Idem, dos. Instrucţiuni şi circulări primite de la organele superioare/1950, voi. I.
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Pentru producătorii care nu aveau vaci sau bivoliţe, dădeau în schimbul a 20
de litri de lapte, un kg. de unt, dar care trebuia să fie proaspăt şi să aibă 98 de
grade grăsime.
Pentru cotele de lapte existau carnete de predare care reprezentau cantitatea
de lapte pe care trebuiau să o predea pe parcursul unui an.
Semnificativ pentru aceste planuri de colectare este faptul că ele se
întocmeau odată cu însămânţatul, pe baza unor previziuni, sau cantităţi probabile,
în funcţie de randamentul terenului. De exemplu, proprietarului Porumb
Alexandru, care avea 5,58 ha„ din care 1 ha era cultivat cu floarea soarelui, i se
dădea ca producţie probabilă 150 kg„ din care trebuia să predea statului 86 de kg.
Însă, indiferent dacă producţia era mai mică, cota rămânea aceeaşi. În funcţie de
randamentul terenului, în comuna Mirşid s-au stabilit cote între 35 kg/ha, până la
280 kg/ha22 •
În luna octombrie 1951, Directoratul raional statistic Jibou a început o
anchetă în toate satele raionului denumită "Stabilirea producţiei de lapte şi ouă",
prin care s-au ales anumite gospodării unde a fost urmărită producţia de lapte şi
23
ouă în vederea stabilirii cotelor la aceste produse •
În ceea ce priveşte colectările la lapte, în comuna Mirşid, se menţionează
faptul că doar în satul Moigrad au existat probleme, deoarece aici sătenii au
"neglijat complet colectarea laptelui", dar "în unna muncii de lămurire a tov.
deputat Pop Constantin, secretarul sfatului popular, locuitorii din Moigrad au
început să-şi predea cotele regulat" 24 •
Predarea cotelor către stat era considerată de către propaganda comunistă ca
"datorie patriotică menită să asigure hrana oamenilor muncii şi a scumpei
noastre annate, să asigure materii prime vegetale necesare industriei uşoare şi să
facă posibilă crearea rezervelor de stat". Astfel, predând cereale, cât mai curate şi
la timp, se aducea, în viziunea comunistă, "o contribuţie însemnată la strângerea
alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare, la întărirea forţelor
păcii, în fruntea cărora se află măreaţa Uniune Sovietică, contribuim la înflorirea
Patriei noastre şi la sporirea capacităţii ei de apărare, apărăm liniştea căminelor
noastre"
Articolele din presă, care firesc că erau în favoarea predării cotelor, încercau
să convingă cititorul că este, de fapt, în primul rând, o "datorie patriotică", pentru
ca apoi să dea exemplul mai multor sate sălăjene, unde ţăranii muncitori, cu
"bucurie", fanfare, lozinci şi mare alai, predau cotele către stat. Astfel, ţăranii,
"înţelegând rostul predării cotelor de cereale către stat şi pătrunşi de năo a
regionalizarăo!ţul importanţei uriaşe ce prezintă campania colectărilor au pornit
cu dragoste la îndeplinirea acestei datorii patriotice".
22

Ibidem, voi. IV.
Idem, dos. Procese verbale, rapoane, corespondenţă diferită a Sfatului comunal Mirşid/1951.
24
idem, dos. Instrucţiuni şi circulări primite de la organele superioare/1951, voi. II.
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Însă, chiar şi presa comunistă recunoaşte unele deficienţe ale sistemului de
colectare, puse însă pe seama delăsării şi în special pe acţiunile "chiaburilor", care
încercau să se sustragă de la predarea cotelor, adoptată de ţărani ca o tactică de
rezistenţă pasivă, la procesul de colectivizare forţată.
Se dă exemplul comunei Mirşid unde, deşi "treierişul a început la 19 iulie
( 1951- n.n), până la 28 iulie nu numai că nu s-a transportat nimic din cotele de
cereale către stat, dar nici cota de uium, cam 5000 kg. Tov. preşedinte al Sfatului
Popular, Marian Ioan şi tov. secretar, Pop Constantin, motivează această
delăsare prin lipsa de trioare la arie, lucru care de altfel se poate face, în acest
caz şi la baza de recepţie" 25 •
A vând experienţa anilor 1949 şi 1950, când ţăranii au reuşit să sustragă câte
ceva din cotele impuse de către statul comunist, la data de 4 iulie 1951, Sfatul
popular al raionului Jibou ia o serie de măsuri, amintind că cei care sustraseră
cereale erau sub cercetare în justiţie. Astfel, toate sarcinile legate de transportul
cerealelor, plata cotelor şi răspunderea pentru acestea a fost dată unui referent al
Sfatului Popular. Pentru Mirşid a fost numit Cădaru Ludovic. Acesta trebuia să fie
ajutat de către delegaţii de convoaie, care erau numiţi în fiecare sat şi erau plătiţi
pentru această muncă. Delegaţii de convoaie erau consideraţi "în întrecere pentru
îndeplinirea fără greşeli a sarcinilor lor" 26 •
Se dau numeroase exemple de ţărani, sau de muncitori de la maşinile de
treier, cum este şi cazul muncitorilor Stevar Gheorghe, Chendea Gavril şi Porumb
Ioan, din Mirşid, care, "alături de ceilalţi muncitori, dau zor pentru ca în timpul
cel mai scurt să se termine treerişul, iar ţăranii muncitori să poată începe
însămânţările de toamnă". Până la acea dată, se recoltase 64,5 %, din cantitatea
27
totală a comunei, iar în satul Moigrad treierişul era deja încheiat •
În toamna anului 1951, tot în presa sălăjeană, apar şi raportări ale
îndeplinirii planului de colectare, specifice de acum înainte presei comuniste.
Astfel, la data de 14 noiembrie, în raionul Jibou s-a îndeplinit planul de colectare
la produsele secară şi orz, la fân a fost depăşit, iar la grâu, floarea soarelui, cartofi
şi lapte, planul era realizat, conform datelor date de presă, în proporţie de 61 %,
până la 95 %.
Comuna Mirşid se găsea printre cele fruntaşe, în această acţiune de
colectare, alături de comunele Someş-Odorhei, Tihău şi Surduc.
În acestă acţiune, "un preţios ajutor( ... ) dau organizaţiile de massă, precum
şi Sfaturile Populare, care duc o intensă muncă de lămurire în rândul ţărănimii
muncitoare, arătând importanţa predării la timp a cotelor către stat. De

25

Lupta Jiboului, an II, nr. 5 din 5 august 1951.
D.J.A.N.SJ., fond Primăria Mirşid, dos. Procese verbale, rapoane,
Sfatului Popular comunal Mirşid 11951.
27
Lupta Jiboului, an II, seria III-a, nr. 10 din 9 septembrie 1951.
26
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asemenea, "şi datorită unei susţinute munci de lămurire", dusă, în comuna Mirşid,
de către colectorul Iov Ioan 28 •
Deci, în complicatul sistem de control şi supraveghere a recoltării şi pentru
a fi strânse cotele la timp, un rol important începe să îl joace şi noua funcţie de
colector.
Aceştia erau aleşi de către împuterniciţii raionali, fiind preferaţi ţăranii care
absolviseră cursurile de partid, ce fuseseră organizate de către comitetele raionale
de partid, pentru simpaţizanţii de la sate.
Colectorul avea ca sarcină întocmirea, împreună cu Sfaturile Populare
comunale, a tabelelor cu terenurile şi animalele deţinute de către proprietari, să
verifice suprafeţele de teren însămânţate şi evoluţia lor până la recoltare.
În timpul recoltării trebuia să supravegheze operaţiunile de treierat, apoi pe
delegatul de la batoză şi transportul în bune condiţii a cerealelor la bazele de
recepţie. Tot el avea obligaţia de ai sancţiona, pe cei care întârziau predarea
cotelor, sau pe cei care încercau să se sustragă, pe care avea sarcina de a-i da în
judecată29 •

La data de 13 octombrie 1952, în comuna Mirşid, se înfiinţează un colectiv
de lucru compus din preşedintele comitetului executiv comunal, secretarul
comunei, agentul agricol şi colectorul. Aceştia aveau sarcina de a colecta şi
verifica cotele. Din 3 în 3 zile ei aveau sarcina de a se întruni în şedinţă pentru a
analiza stadiul colectărilor. De asemenea, tot o sarcină cu caracter permanent era şi
"organizarea agitaţiei vizuale prin gazete de stradă, evidenţiind ţăranii merituoşi"
şi "organizarea şi ţinerea la zi a evidenţelor cotelor predate şi unnărirea
pennanentă a restanţierilor".
O altă comisie comunală se înfiinţează la data de 15 noiembrie, acelaşi an.
Aceasta avea ca sarcină verificarea şi colectarea cotelor de lapte. Membrii
comisiei trebuiau să se deplaseze în teren şi să verifice cametele de predare a
laptelui 30 •
În anul 1953 comitetul executiv al Sfatului comunal Mirşid primeşte o copie
a Hotărârii Consiliului de Miniştri cu privire la art. 11 al H.C.M. 107211953, prin
care se modifica regimul cotelor. In această hotărâre dată de către liderul
comunist, Gheorghe Gheorghiu Dej se arăta printre altele că: "În vederea
stimulării producătorilor de produse agricole vegetale, care şi-au predat cotele
obligatorii faţă de stat, cât şi pentru a îmbunătăţii aprovizionarea pieţei şi a uşura
circulaţia produselor agricole vegetale, Consiliul de Miniştri socoteşte că
prevederile acestui articol 11, care condiţionează libera de:;facere a produselor
vegetale supuse regimului colectărilor de realizarea planului de colectare pe
raion, respectiv comună, nu mai sînt corespunzătoare şi trebuiesc modificate".
28
29
'

0

Idem, nr. 20 din 18 noiembrie 1951.
Bogdan Tănăsescu, Colectivizarea între propagandă şi realitate, Edit. Globus, p. 71-74.
D.J.A.N.SJ, fond cit, dos. Instrucţiuni şi circulări/1952.
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pentru cei care îşi predaseră în întregime c~tele se sublinia faptul că
"dispun liber de produsele respective ce le-au rămas". Insă, şi dacă le-a mai rămas
ceva produse, în urma lăcustelor comuniste, care făceau controale în gospodării şi
măturau chiar şi podurile locuinţelor, pentru a găsi şi ultimul bob de porumb sau
de grâu, "dreptul de a cumpăra cerealele aparţine exclusiv organelor de stat şi
cele cooperatiste, care au sarcini de achiziţii pentru fondul centralizator al
statului". Deci, statul achiziţiona de la producător însă, impunea şi preţul de
achiziţie. Acest drept de achiziţie îl aveau şi particularii însă, "numai pentru
nevoile stricte de consum gospodăresc".
Tot cei care erau la zi cu planul de colectări mai aveau dreptul ca înainte de
a preda cotele să-şi macine pentru ei 50 kg. de cereale31 •
În acţiunile de lămurire pentru predarea cotelor erau antrenaţi deputaţii
comunali, comisiile şi delegatele de femei, care trebuiau să ducă această muncă de
lămurire în circumscripţiile electorale şi în grupele de femei pentru realizarea
planului de colectare.
Transportarea zilnică a cerealelor de la arie, la bazele de recepţie, se făcea
sub paza a 1-2 delegaţi, care erau recrutaţi din oamenii lor de încredere, salariaţi
de stat din comună sau deputaţi, având ca sarcină supravegherea permanentă a
convoiului pentru a nu se sustrage cereale32 •
Excepţii de la planul de colectare făceau doar ţăranii foarte săraci şi cei
foarte în vârstă. Este şi cazul văduvei lui Hatos Nicolae din Moigrad, care cere
scutirea de cota ce i s-a impus la grâu şi la carne, deoarece avea vârsta de 61 de
ani, nu mai avea pe nimeni ca ajutor, iar pământ în folosinţă avea doar 0,57 ha.
Nici cei care îsi vindeau animalele nu erau scutiti de cote, trebuind să-si
achizitioneze cu bani produsele care le erau impuse să le de-a statului 33 •
'
'în perioada 27-29 decembrie 1956 are loc Plenara C.C al P.M.R, care
hotărăşte desfiinţarea cotelor. Rezoluţia adoptată a fost trimisă tuturor comunelor,
unde organele de conducere locale au prezentat un rezumat al ei, în cadrul unei
sesiuni. În ea se recunoaşte faptul că: "Cotele obligatorii care au fost necesare şi
au corespuns unei anumite faze a dezvoltării economiei noastre naţionale, în
ultimii ani a înfrînat dezvoltarea agriculturii. Cotele la preţul fixat nu a fost o
încurajare pentru ţărănime să sporească producţia agricolă".
În rezumatul plenarei prezentat de către organele de conducere ale comunei
Mirşid, se arată cazul proprietarului Buruian Nastasia, care avea 12 ha de pământ.
Fiind impus cu cote în fiecare an, acesta şi-a vândut animalele pentru a scăpa de
cota de lapte, iar apoi şi-a lăsat pământul în paragină. Se consideră că nu a mai
cultivat pământul, deoarece prin vânzarea animalelor nu a mai avut îngrăsământ si
astfel ar fi scăzut fertilitatea lui. Însă, adevărul era că tocmai din cauza a~elor cote
Idem, dos. Corespodenţă de la raion şi regiune/1953.
Idem, dos. Corespodenţă de la raion/1954.
11
Idem, dos. Corespondenţa Sfatului Popular Mirşid/1953.
11

12
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împovărătoare,

care erau impuse, ţăranii au preferat să-şi lase pământurile pustii,
ceea ce de fapt era un obiectiv al comuniştilor, pentru al putea acapara.
Efectul lor a fost după cum se ştie exodul ţăranilor spre marile oraşe şi spre
şantierele socialiste ale ţării. În rezumatul acestei plenare se recunoaşte această
migraţie spre oraş, dar pentru aceasta erau găsiţi vinovaţi tot ţăranii, care
vânzându-şi vitele şi-au lăsat şi pământurile în paragină din cauza lipsei de
îngrăşământe. Astfel, se recunoaşte faptul că: "În felul acesta mulţi, chiar fără
număr şi-au lăsat gospodăria în părăsire şi au plecat în ţară pe diferite şantiere".
Conform hotărârilor acestei plenare cu începere de la 1 ianuarie 1957, cotele
s-au desfiinţat, dar restanţele trebuiau achitate în cel mai scurt timp şi la preţul
vechi de colectare.
Totuşi se mai menţineau cotele la carne şi lână, însă numai în gospodăriile
peste lha. La carne se promitea însă faptul că se va mări preţul de colectare şi de
achiziţie. Aceste cote se arăta că se vor desfiinţa doar atunci "când statul va putea
asigura fondul central pe baza sistemului de contractări şi achiziţii. Până atunci
preţul de colectare la carne se îmbunătăţeşte".
În urma prezentării acestui rezumat al Plenarei, către săteni, în cadrul unei
sesiuni, Sfatul Popular al comunei Mirşid a întocmit şi un plan de măsuri în care se
prevedea, printre altele, înfiinţarea în fiecare sat a unei cooperative agricole de
producţie cu rentă, comasând în anul 1957 o suprafaţă de cel puţin 120 ha teren
agricol.
Deci, se recunoştea faptul că aceste cote, pe care propaganda comunistă le
considera, până atunci, "o datorie de cinste a ţărănimii faţă de aliatul său, clasa
muncitoare, o contribuţie a ţărănimii la opera de construire a socialismului,
pentru ridicarea propriei bunăstări", au "înfrânat dezvoltarea agriculturii", după
cum se arăta în Plenara C.C. a P.M.R 34 •
În campaniile de însămânţări, recoltări şi colectări, în aparatul de
propagandă al autorităţlor comuniste au fost cuprinse şi căminele culturale din
comuna Mirşid, ca de altfel din toate comunele sălăjene. Astfel, în cadrul
comitetelor executive raionale şi comunale, s-a înfiinţat secţia de Artă şi Cultură,
care era folosită de către puterea comunistă pentru propaganda la sate.
Înainte de începerea campaniilor agricole căminele culturale aveau obligaţia
de a organiza şezători în care "prelucrau" probleme legate de activităţile agricole
ce urmau a fi efectuate.
Redăm în continuare o directivă dată de către secţia Cultură şi Artă, către
Sfatul Popular Mirşid, în care se trasează sarcinile pe care căminele culturale le
aveau de realizat de-a lungul unei campanii de recoltare a cerealelor şi treieratul
acestora: "Pentru buna desfăşurare şi terminare cu succes a campaniei de vară în
agricultură căminele culturale sprijinite de către comitetele executive ale
sfaturilor populare vor lua următoarele măsuri:
34

Idem, dos. Procese verbale de sesiune/1957.
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Se vor înfiinţa pe lângă fiecare arie biblioteci volante cu cărţi reviste, ziare,
legate de către munca specifică a oamenilor muncii din satele respective.
Cărţile se vor preda cu proces verbal responsabilului de arie, care va
răspunde de cărţi. Se vor lua ca aceste cărţi să fie citite în colectiv, în repaus, la
locul de muncă.
Bibliotecarul împreun_,ă cu colectivul său vor alege cărţile care sunt legate
de fiecare etapă de muncă. In această muncă trebuie antrenaţi învăţătorii, precum
şi utemiştii. La arie se vor organiza infonnări ale ţărănimei muncitoare din
ziarele centrale şi locale. La arii se vor organiza audiţii la radio cu aparatele
căminelor care vor fi duse la arie, audiţile se vor organiza în timpul de odihnă.
Se va da o atenţie deosebită agitaţiei vizuale, organizându-se în bune
condiţiuni poavazarea ariilor cu lozinci, fotomontaje etc.
Se va folosi din plin gazetele de stradă, pentru popularizarea desfăşurării
campaniei, a fruntaşilor şi în general referitor la sprijinirea campaniei de vară,
transfonnarea socialistă a agriculturii, se va folosi şi nota fulger.
Se va da o deosebită atenţie la locul de muncă pentru activitatea artistică,
folosindu-se echipele artistice ale căminelor culturale. Repertoriul nu trebuie să
dureze decît cel mult 25-30 minute. Preşedinţii şi secretarii .\faturilor populare
comunale vor face dări de seamă în faţa cetăţenilor de felul cum se de!ifăşoară
munca în campania de vară. Aceste dări de seamă se vor face în cadrul căminelor
culturale.
Campania de vară se va deschide în mod festiv prin serbări date la
căminele culturale de la comune şi sate la fel se va proceda şi la terminarea
campaniei de vară, când se vor face serbări festive de încheierea lucrărilor, unde
se vor evidenţia fruntaşii în muncă.
Până la data de 7 iulie 1953 veţi infonna de organizarea bibliotecilor la
arii, alegerea cărţilor şi cine va răspunde de acestea la fiecare arie.
De executarea prezentei răspund tov. preşedinţi al Sfatului Popular, tov.
secretar şi directorii căminelor culturale din centrul de comună.
Se va lucra cu toată seriozitatea în acestă activitate pentru ca muncile din
acest an să se desfăşoare după sarcinile trasate prin Hotărârea C.C. al P.M.R. şi
al Consiliului de Miniştri" 35 •
Secţia Artă şi Cultură a Comitetului provizoriu al plasei Buciumi a trimis
secţiei culturale a comunei Mirşid şi o serie de lozinci propagandistice explicând şi
modul cum să fie folosite de către căminele culturale: "Pentru a duce la
îndeplinire Hotărârea Comitetului Central al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri
referitor la campania de recoltare, treeriş şi colectarea cerealelor, precum şi
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Hotărârea Comitetului pentru
Aşezămintele Culturale din R.P.R, de pe lângă Consiliul de Miniştri, referitor la

35

Idem, dos. Corespodenţă de la raion şi regiune/1953.
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importantă campanie, vă comunicăm mai jos textul a 8 lozinci
mobilizatoare:
I. Înainte cu toate forţele noastre la bătălia pentru strângerea recoltei
2. Să nu pierdem nici un .\pic, să nu risipim nici un bob, pentru a putea da
mai multă pâine oamenilor muncii din patria noastră.
3. Predând la timp cotele către stat, îndeplinim o înaltă datorie patriotică.
4. Să păstrăm trează vigilenţa faţă de duşmani demascând uneltirile
chiaburilor care vor cerea să saboteze campania de recoltare, treeriş şi colectare.
5. Să desmiştirim la timp, ca să asigurăm bogăţia recoltei viitoare.
6. Mai multă pâine pentru muncitori înseamnă mai multă marfă pentru
tărănimea muncitoare.
7. Îndeplinind la timp sarcinile ce ne revin în campania de recoltare, treeriş
.
şi colectare, contribuim la lupta pentru pace.
8. "Culesul este o treabă de sezon şi lui nu-i place să aştepte. Ai cules la
timp ai câştigat. Ai întârziat ai pierdut" I. V.Stalin
Secţiunile culturale de la comune vor folosi aceste lozinci în felul următor:
Vor fi folosite de toate căminele culturale pentru a fi înscrise pe panouri,
pancarde, afişiere, gazete de stradă.
Sediile căminelor culturale, a instituţiilor şi organizaţiilor de masă vor fi
pavoazate cu aceste lozinci, scriindu-se cu litere decupate s-au desemnate.
Se vor folosi din plin şi îngriji de aceste lozinci pe tot timpul campaniei de
recoltare, treeriş şi colectare" 36 •
Şi la încheierea fiecărei campanii a însămânţărilor de toamnă, care se dorea
a fi la mijlocul lunii octombrie, fiecare cămin cultural din comuna Mirşid avea
obligaţia de a organiza un program festiv, în ziua de duminică, dedicat acestei
campanii.
Organele de conducere locale aveau sarcina de a întocmi un raport asupra
modului cum s-a desfăşurat serbarea, numărul de participanţi, numele
7
conferenţiarului şi atmosfera politică în timpul programului3 •
În satul Moigrad, se raporta faptul că în anul 1953 s-au ţinut peste 60 de
conferinţe şi seri culturale, în special pe tema campaniilor agricole şi pentru
înfiinţarea de întovărăşiri. În urma unor astfel de întruniri s-a început o campanie
propagandistică pentru înfiinţarea de întovărăşiri în toate satele comunei. Însă,
nimeni nu dorea acest lucru. În satul Moigrad autorităţile explicau acest eşec al
propagandei comuniste prin faptul că aceste conferinţe nu au fost eficiente 38 .
Aceste acţiuni ale propagandei comuniste au crescut în intensitate după
directivele trasate de către congresul al Ii-lea al P.M.R., care preconiza ca până în
anul 1960, 60- 70% din suprafeţele agricole să aparţină sectorului socialist.

36

/dem, dos. Instrucţiuni şi circulări primite de la organele superioare/1950, voi. I.
Ibidem, voi. IV.
38
Idem, dos. Corespondenţa Sfatului Popular Mirşid/1953.
37
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Şi în satul Popeni se înfiinţează o brigadă care ducea muncă de lămurire în
rândul locuitorilor pentru a se înfiinţa întovărăşirea agricolă. Preşedintele sau
secretarul comunei, avea sarcina de a fi prezenţi atunci când veneau "tovarăşii" de
la Zalău cu munca de lămurire.
Se arăta că în urma muncii de lămurire erau 16 cereri pentru înscrierea în
întovărăşire, cu suprafaţa de 8,08 ha, făcându-se deja şi comasarea terenurilor, în
locul numit Între văi.
Însă, nici deputaţii comunali nu erau de acord cu înscrierea în întovărăşiri.
În satele Popeni şi Moigrad existau 22 de deputaţi, dar aceştia nu se înscriseră încă
în întovărăşiri. Mai mult chiar, deputata Agyo Ileana din Moigrad a rupt cererea de
înscriere depusă de căre soţul său.
În satul Popeni doar deputatul Marian Gheorghe avea cerere de înscriere în
întovărăşire.

Se impută deputaţilor comunali faptul că nu susţin şi nu sunt interesaţi a da
curs propagandei comuniste în munca de lămurire: "tov( arăşii) deputaţi încă n-au
înţeles, nu s-au convins de superioritatea gospodăriei socialiste, invocând diferite
motive de rîs şi neîntemeiate. Tov( arăşi) deputaţi, care trebuie să fie în fruntea
tuturor acţiunilor se pare a fi influenţaţi de elementele necinstite din sat şi prin
aceasta, adică neînscrierea lor în întovărăşire, trag înapoi majoritatea ţăranilor
cinstiţi din sat (... ). Înseamnă că ei n-au înţeles că trebuie să se înscrie şi că nu
este altă cale, ci pentru poziţia lor dovedesc că nu sunt de acord cu linia
partidului nostru, cu legile ţării" 39 •
Dar şi deputaţii locali, care fuseseră înscrişi obligatoriu în întovărăşiri şi
salariaţii de stat se manifestau împotriva acestei forme de asociere: "Chiar şi
tov( arăşii) deputaţi şi salariaţi, membri organizaţiilor noastre, care au deja
depuse cereri pentru o unitate socialistă în agricultură, nu se lasă lămuriţi să
ducă munca pe mai departe în rîndul pri( e )tenilor lor, în rîndul oamenilor cinstiţi
să vină alături de ei, parcă ar fi depus şi aceştia cerere( a) respectivă oarecum nu
din convingere, ci pentru a scăpa de o întîlnire grea, neplăcută cu preşedintele secretarul .\fatului popular, cu activiştii veniţi şi care-i cunosc personal, având
contact direct cu ei în alte activităţi".
Un alt exemplu este cel al deputatului Iov Gheorghe din Moigrad, membru
şi în organizaţia P.M.R, care cere să i se garanteze securitatea gospodăriei,
deoarece dacă se înscria în întovărăşire era ameninţat de către săteni că-i vor da
foc acesteia.
Pe lângă munca de lămurire de la om la om, autorităţile comuniste au folosit
şi tactica vizitei la unităţile socialiste deja constituite, pentru a le arăta celor
necolectivizaţi "avantajele" acestui tip de agricultură. Se întocmeau, în acest sens,
o serie de grafice comparative cu câştigurile realizate de către ţăranul colectivist şi

39

Idem, dos. Planuri de muncă şi şedinţele Comitetului executiv comuna//1956.
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ţăranul

individual. Binenţeles că aceste grafice nu reprezentau situaţia reală a
ci erau folosite tot în scopuri propagandistice40 •
Si în cadrul conferintelor tinute la căminele culturale din satele comunei se
prezentau aspecte din activitat~a G.A.C-urilor şi Întovărăşirilor, a muncii în
comun. Obligatoriu se prelucra şi statutul model al cooperativelor agricole de
ţăranului,

producţie.

Prima întovărăşire din comuna Mirşid, s-a constituit în localitatea Firminiş.
Ea a fost denumită Zorile Socialismului şi a fost înfiinţată pe data de 23 iunie
1957.
Din referatul tehnic întocmit de către secţia agricolă rezultă faptul că, pentru
constituirea întovărăşirii, existau doar 11 cereri, cu o suprafaţă de numai 5,47 ha.,
teren arabil. Acest teren se propunea să fie comasat într-un singur loc, pentru
această operaţiune trebuind să fie mutaţi 8 proprietari, cu o suprafaţă de 4,45 ha.
La adunarea de constituire a acestei întovărăşiri, ca de altfel şi la celelalte
ale comunei, care au luat fiinţă mai târziu, au participat conducerea organizaţiei
raionale a P.M.R.
În discursul rostit cu această ocazie, Ioan Orosz, care îndeplinea funcţia de
secretar al Comitetului regional al P.M.R, sublinia faptul că în agricultură se ducea
"o luptă continuă între ce este vechi şi ceia ce este nou". În opinia sa vechiul îl
reprezenta proprietatea privată, iar noul îl reprezenta sectorul socialist. Se
recunoştea însă, dificultatea întâmpinată de către comunişti în procesul de
colectivizare, Ioan Orosz "arătând faptul că faţă de dezvoltarea sectorului
socialist în economia naţională, agricultura este încă rămasă în urmă", aceasta
fiind socotită ca "singura cale care să asigure ţărănimii noastre muncitoare bunul
trai". Bineînţeles că vorbitorul nu uita să dea exemplul U.R.S.S-ului, unde, în
opinia lui, "s-a început construirea comunismului, primăvara omenirii".
După cum era obiceiul şi la constituirea acestei întovărăşiri s-a prelucrat
statutul model al întovărăşirilor.
În comitetul de conducere al acestei noi întovărăşiri au fost aleşi: Kende
Alexandru, Herţea Aurel şi Duma Gheorghe.
Din acest triumvirat, Kende Alexandru a fost ales preşedinte, iar Herţea
Aurel în funcţiile de secretar şi casier al întovărăşirii din Firminiş.
Comitetul de iniţiativă, a prezentat o dare de seamă, semnată doar de către 2
persoane, în care, după osanalele închinate partidului şi eforturilor sale depuse
pentru "construirea socialismului", se mândreau cu faptul că au dus muncă de
lămurire "zi de zi pentru creierea întovărăşirii în sat".
Ei dădeau exemple chiar de membrii de partid şi deputaţi locali, care "s-au
ferit să lupte pentru dezvoltarea satului nostru, pentru buna stare a ţăranilor
muncitori, ascultând vorbele celor răi".

40

Idem, dos. Instrucţiuni şi circulări/1957.
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Conform datelor prezentate în această dare de seamă, în raionul Zalău, din
cele 64 de sate existente, în 47 de sate erau înfiinţate unităţi agricole socialiste, din
care 37 de întovărăşiri, 7 G.A.C.-uri şi o Cooperativă Agricolă de Producţie cu
rentă41 •

A doua localitate a comunei Mirşid unde autorităţile comuniste au reuşit să
o întovărăşire a fost localitatea Popeni.
Şi aici, pe baza câtorva cereri, de obicei a unor familii cu proprietăţi mici, s-a
constituit întovărăşirea. Astfel, în Popeni au existat 20 de cereri, înregistrând o
suprafaţă totală de 8, 56 ha. S-au mai înscris apoi 4 familii cu o suprafaţă de 1, 54 ha.
Conform referatului tehnic prezentat de Ilarie Gârjoabă, vicepreşedintele
Comitetului Raional al P.M.R, "pe baza cercetărilor făcute la faţa locului şi
documentaţiei politice şi economice", Comitetul Executiv al Sfatului Popular al
Raionului Zalău, în baza legii nr. 6/1957, a aprobat constituirea întovărăşirii.
În satul Popeni existau la acea dată 262 de gospodării, care deţineau o
suprafaţă de 1.427 ha teren agricol din care 497 ha îl reprezenta terenul arabil, 128
ha de fânaţe, 157 ha de păşune, 6,75 ha de vie, 6 ha de livezi, 578 de ha o
reprezenta pădurea, iar 60 de hectare erau terenuri neproductive.
În întovărăşire s-au înscris 21 de persoane ceea ce reprezenta doar 8% din
totalul gospodăriilor din sat, iar suprafaţa cu care s-au înscris aceştia era de numai
8,86 ha, ceea ce reprezenta 0,6% din suprafaţa totală a terenurilor agricole.
Aşadar, şi în Popeni s-au înscris în întovărăşire doar ţăranii care deţineau în
proprietate suprafeţe de sub 1 ha.
După înscriere au început comasările de terenuri. Aceasta era o altă tactică
comunistă de ai face pe ţărani să renunţe la pământ, în favoarea statului, deoarece
aceştia primeau în schimb terenuri mai slabe sau la distanţe foarte mari, chiar şi la
zeci de km de locul unde avuseră pământ.
Prima comasare, în Popeni, a avut loc în data de 26 ianuarie 1958, membri
comitetului de iniţiativă cerând Sfatului Popular al raionului Zalău să aprobe
schimburile de terenuri pe care ei le-au propus, ceea ce acesta în mod evident a şi
aprobat.
Tot acum se arată în documente că s-au înscris în întovărăşire 20 de
persoane.
După acest prim succes al autorităţilor comuniste s-a aprobat înfiinţarea
oficială a întovărăşirii, pe data de 3 februarie 1958, cu numele de Dr. Petru Groza.
Au urmat apoi alte comasări în urma cărora erau dislocaţi ţăranii care nu
acceptau înscrierea în această întovărăşire agricolă •
La data de 30 iunie 1959 Comitetul Executiv al Sfatului Popular al raionului
Zalău, pe baza referatului tehnic, prezentat de secţia agricolă, a decis constituirea
înfiinţeze

42

~ 1 D.J.A.N.SJ., fond Constituirea Întovărăşirilor şi G.A.C.-urilor, dos. 379/1959 (Şi acest fond este
42

prelucrat doar primar din punct de vedere arhivistic).
Idem, dos. 383/1959.
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şi inaugurarea unei întovărăşiri agricole şi în localitatea Mirşid, care să poarte
numele de 23 August. Data preconizată pentru inaugurarea noii întovărăşiri era 17
august 1959.
Satul Mirşid avea la acea dată 200 de gospodării şi o suprafaţă de 1756 ha
de terenuri agricole, din care 424 ha arabil, 131 ha fânaţe, 122 ha păşune, 6 ha
livezi 1044 ha păduri şi 29 ha teren neproductiv.
În urma comasărilor efectuate în baza decretului 151/1950 s-au înscris în
întovărăşire 32 de persoane, ceea ce reprezenta 16% din numărul total al
gospodăriilor, cu o suprafaţă de 14,98 ha, reprezentând doar 0,47 ha pe cap de
familie.
Suprafaţa de teren înscrisă în întovărăşire reprezenta doar 0,85% din
suprafaţa totală a satului şi 3,53% din suprafaţa arabilă.
Comasarea pământului s-a făcut într-un singur loc, numit în toponimia
locală, Deal Lab, pentru aceasta fiind dislocate 20 de persoane43 •
Ultima localitate a comunei Mirşid, în care s-a constituit această formă de
asociaţie agricolă forţată de către autorităţi, care au supus populaţia de la sate unor
presiuni fizice şi psihice, nemaiîntâlnite până atunci în lumea satului românesc, a
fost Moigradul.
Acest sat avea la data respectivă 164 de gospodării mici cu o suprafaţă de
277,15 ha, 60 de gospodării ale ţăranilor consideraţi ca mijlocaşi cu o suprafaţă de
183 ha, 2 gospodării de funcţionari de 1,04 ha, 13 gospodării ale muncitorilor de
2,69 ha şi 2 gospodării ale muncitorilor mijlocii cu o suprafaţă de 2,72 ha.
Dintre acestea s-au înscris în întovărăşire doar gospodăriile mici şi cele ale
membrilor de partid.
Astfel, la data de 20 martie 1959 erau înscrise 57 de persoane cu o suprafaţă
de 18,86 ha, care la această dată era comasat. Pentru comasare au fost dislocate 32
de persoane. Din cele 57 de persoane înscrise în întovărăşire 12 erau membri de
partid.
Pe lângă aceste persoane înscrise se pare că mai existau încă 5 persoane
care depuseră cereri, acestea însumând o suprafaţă de l,llha.
De la centru de raion s-a hotărât ca inaugurarea întovărăşirii să aibă loc pe
data de 22 martie 1959 şi ea să poarte numele de Porolissum.
În referatul tehnic se propunea ca pământul să fie comasat în 3 trupuri,
observându-se din acesta faptul că, din suprafaţa totală, doar 6,97 ha era într-un
singur loc, urmând să fie dislocate 35 de persoane cu o suprafaţă de 11,89 ha.
Inaugurarea întovărăşirii a avut loc pe data de 25 martie 1959, fiind prezent
şi secretarul raional de partid, Cosma Ştefan.
După ce Orosz Ştefan din Mirşid a citit darea de seamă a comitetului de
iniţiativă pentru înfiinţarea întovărăşirilor din comună, a luat cuvântul directorul

43

Idem, dos. 371/1959.
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şcolii din Moigrad, care printre altele a cerut să fie depusă muncă de lămurire
pentru a se atrage noi membri.
Preşedinte al noii întovărăşiri a fost ales Sâmpetrean Teodor, iar în funcţia
de secretar a fost ales Pop Florian.
S-a propus apoi ca taxa de înscriere să fie de 10 şi 15 lei, în funcţie de
posibilităţi, din care să se creeze un fond al asociaţiei •
După constituirea întovărăşirilor a urmat din nou o perioadă de propagandă
intensă şi de presiuni din partea autorităţilor comuniste, pentru a se înscrie cât mai
mulţi membri, iar apoi să se treacă la transformarea acestor întovărăşiri în
Gospodării Agricole Colective (G.A.C.). Acestea erau etapele de urmat, în
conformitate cu politica statului comunist în domeniul agrar45 •
După cum ne relata Gheorghe Baboş din localitatea Popeni, pe lângă
vizitele pe care le organizau la G.A.C.-urile deja constituite, o altă formă de
lămurire a fost aceea de ai aduna pe toţi ţăranii la şcoala din sat pentru a-i
convinge de avantajele agriculturii socialiste. Astfel, în localitatea Popeni, ţăranii
au fost obligaţi, din toamna anului 1960 şi până în primăvara anului 1961, să
participe la aceste "cursuri de instruire". În fiecare zi, cu doar două ore de pauză la
prânz, ţăranii erau obligaţi să-i asculte pe tovarăşii veniţi de la Zalău pentru a-i
convinge să se înscrie în întovărăşire46 •
Prima Gospodărie Agricolă Colectivă a comunei a fost înfiinţată în
localitatea Mirşid. Astfel, pe data de 30 decembrie 1960, Comitetul Executiv al
Sfatului popular regional Cluj a hotărât constituirea G.A.C. din Mirşid, care urma
să fie inaugrată pe data de 3 ianuarie 1960, prin transformarea întovărăşirii
agricole existente şi să poarte denumirea de Dumbrava.
Sediul provizoriu al noii G.A.C. era stabilit în locuinţa colectivistului Moş
Gheorghe.
În referatul tehnic întocmit pentru constituirea acestei G.A.C. se menţiona
faptul că, până în anul 1960, toată suprafaţa satului şi toţi ţăranii intraseră în
44

întovărăşire.

Se sublinia faptul că în anul 1959 şi în anul 1960 s-au obţinut rezultate bune
doar cu ocazia schimburilor de experienţă la alte G.A.C., ţăranii "s-au
convins că în gospodărie sînt posibilităţi şi mai mari pentru a obţine recolte
bogate".
Astfel, au fost "convinse" să intre în întovărăşire un număr de 156 de
familii, care aveau o suprafaţă de 377,63 ha. teren agricol, din care 275,12 ha. era

însă,

Idem, dos. 373 si 374/1959.
Vezi în acest se~s anexa 1.
46
Informaţie orală primită de la Baboş Gheorghe din Popeni. El a fost primul preşedinte al G.A.C.
din Mirşid, după unificarea lor, până în toamna anului 1963, când se pensionează pe motiv de

-1-1
45

boală.
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arabil47 • De asemenea, la înscriere erau obligaţi să contribuie şi cu inventar agricol
viu şi mort48 •
Totuşi se recunoştea faptul că mai existau încă 11 gospodării, cu o suprafaţă
de 22 ha, care nu s-au înscris în G.A.C. şi care urmau să primească pământ în
schimb la marginea hotarului satului.
Deci, din 167 de gospodării s-au înscris 156, din care 95 erau considerate a
fi gospodării mici, iar 61 mijlocii.
Inaugurarea G.A.C. a avut loc, în cele din urmă, pe data de 15 ianuarie
1961.
După dările de seamă şi cuvântările tovarăşilor veniţi de la Zalău s-a ales
comitetul de conducere al noii G.A.C., care era compus din 9 persoane şi anume:
Pop Ioan a Vili, Pop Ioan de pe Părău, Pop Traian a Nazarichi, Pop Traian a
Tudorei, Opriş Nicolae, Avram Ioan a Inichei, Roman Ludovica, Avram Alexa a
lui Grigore şi Nemeş Alexa.
În funcţia de preşedinte a fost ales Pop Ion a Vili, vicepreşedinte Pop Ion de
pe Părău, iar în funcţia de preşedinte al comisiei de revizie a fost ales Jecan
Grigore49 •
A doua localitate a comunei Mirşid unde s-a înfiinţat G.A.C.-ul a fost
localitatea Popeai. După munca de lămurire dusă de către autorităţi, amintită mai
sus, Comitetul Executiv al regiunii Cluj, pe baza referatului înaintat de către
Comitetul executiv al raionului Zalău, a decis înfiinţarea G.A.C. Unirea din
Popeai, căreia i se recunoştea personalitatea juridică, începând cu data de 2
octombrie 1961.
Sfatul popular al raionului Zalău era însărcinat cu ducerea la îndeplinire a
acestei hotărâri. Inaugurarea G.A.C. Unirea din Popeai a fost hotărâtă pe data de
28 octombrie 1961, deoarece existau şi aici, în concepţia autorităţilor comuniste
"toate condiţiile economice pentru constituirea unei gospodării agricole
colective".
Din refera tul tehnic reiese faptul că până la data de 20 octombrie 1960 s-a
"reuşit ca pe baza liberului consimţământ" să atragă în gospodăria colectivă un
număr de 211 familii, ceea ce reprezenta 82% din numărul total al familiilor,
aducând în total 515,19 ha de teren agricol, din care 361,43 ha era arabil. Suprafaţa
înscrisă reprezenta 80% din terenul arabil al localităţii Popeai. La aceasta se
adăuga bineînţeles şi inventarul viu şi mort cu care ţăranii erau obligaţi să se
înscrie în gospodăria agricolă.
În refera tul tehnic se mai menţiona faptul că au rămas neânscrise în
gospodărie 47 familii, care deţineau împreună o suprafafaţă de 123,26 ha teren
agricol, din care 89,97 era arabil. Se sublinia faptul că se va duce în continuare
D.J.A.N.SJ., fond Consituirea Întovărăşirilor şi a G.A.C-urilor, dos. 369.
Vezi la anexa l ce inventar mai aveau voie să păstreze ţăranii, după intrarea lor în G.A.C.
49
D.J.A.N.SJ., fond cit, dos 369.
47
48
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"muncă politică"

pentru a se înscrie şi aceste familii în gospodărie. Dacă însă
urmau să refuze în continuare erau dislocaţi şi primeau suprafaţa, pe care o
deţineau în proprietate personală, la marginea perimetrului gospodăriei colective.
Din cele 47 de familii neânscrise 9 erau considerate necolecti vizabile,
deoarece deţineau împreună doar 1,55 ha teren arabil, fiind probabil de etnie
aceştia

rromă.

La inaugurare au participat bineînţeles şi organele de conducere ale
raionului Zalău şi anume: delegatul comitetului regional P.M.R, Cristea Petru;
delegatul sfatului raional, Bârsan Gheorghe; secretarul comitetului raional P.M.R.,
Lucaci Vasile şi delegatul comitetului executiv al Sfatului popular regional Florian
Vasile.
După deschiderea şedinţei de către Lucaci Vasile a urmat alegerea
consiliului de conducere al G.A.C., care s-a hotărât să fie compus din 9 persoane.
Condiţiile de a fi ales erau următoarele: să nu fi fost condamnaţi; să nu fi făcut
parte din alte partide; să nu fie rudenii apropiate în conducere şi să fie membri sau
candidaţi de partid.
În urma propunerilor făcute au fost alese următoarele persoane: Baboş
Vasile, Cherecheş Vasile, Baboş Chelement, Marian Laurenţiu, Cotună Traian,
Puşcaş Vasile, Fechete Augustin, Baboş Gheorghe şi Fechete Iustin. Preşedinte al
gospodăriei colective a fost ales Cotună Traian, iar vicepreşedinte, Marian
Laurenţiu. Ca brigadieri au fost aleşi Baboş Gheorghe, Mureşan Traian şi Pop
Augustin. În comisia de revizie au fost aleşi Chiş Ioan, Marian Gheorghe şi
Mureşan Vasile50 •
Cea de-a treia localitate a comunei Mirşid în care s-a înfiinţat G.A.C. a fost
Firminişul.

Pe baza referatului tehnic care îi fusese înaintat, Sfatul popular al regiunii
Cluj a luat decizia de a se înfiinţa şi în localitatea Firminiş o G.A.C., care să poarte
numele de Făclia şi care s-a inaugurat pe data de 31 octombrie 1961.
În referatul tehnic se menţionează faptul că 170 de familii, reprezentând
93% din suprafaţa colectivizabilă a localităţii, "au cerut" să fie primite în G.A.C..
Acestea deţineau în posesie 481,41 ha de teren agricol din care 338,96 ha era
arabil.
Mai rămâneau şi aici 13 familii care refuzau în continuare să se înscrie în
gospodăria colectivă. Ele deţineau, în total, 22,29 ha teren agricol, din care 15,98
ha era arabil.
Pentru animalele care fuseseră colectivizate în patrimoniul vechii
întovărăşiri nu exista nici măcar un grajd, ele urmând să fie "depozitate" la foştii
proprietari, până când gospodăria îşi construia grajduri pentru a le putea adăposti.
Nici sediu nu avea noua gospodărie închiriind, în acest sens, o cameră de la
un membru colectivist.
jO

Idem, dos. 384

şi

385.
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Aşadar, pe data de 31 octombrie 1961 a avut loc şi în Firminiş, în localul
elementare, adunarea generală de constituire a G.A.C., în prezenţa organelor
de conducere raionale.
La fel ca şi în cazul celorlalte localităţi ale comunei s-a ales un comitet de
conducere al gospodăriei, în care trebuiau aleşi "cei mai buni tovarăşi, care au dat
dovadă de spirit de vigilenţă". Astfel, în acest comitet au fost alese următoarele
persoane: Porumb Vasile, Ardelean Augustin, Chendea Ioan a lui Petrie, Zăpârţan
Teodor, Herţea Aurel, Herţea Vasile şi Chendea Gheorghe. Preşedinte a fost ales
Zăpârţan Teodor, iar vicepreşedinte Ardelean Augustin.
A fost aleasă apoi o comisie de revizie şi una de inventariere51 •
Pe data de 7 noiembrie are loc şi adunarea generală de constituire a ultimei
G.A.C. din comună, în localitatea Moigrad.
Din referatul tehnic reiese faptul că până la acea dată s-au înscris, în
întovărăşirea Porolissum din Moigrad, un număr de 235 de familii, ceea ce
reprezenta 97% din numărul total al gospodăriilor. Aceste familii aduceau cu ele o
suprafaţă de teren agricol de 465,61 ha, din care 34,75 era arabil.
Mai rămâneau neânscrise în noua gospodărie 6 familii, care deţineau o
suprafaţă de 8,16 ha teren agricol, din care 7,52 era arabil.
La adunarea generală s-au ales, în prezenţa delegaţilor comitetului regional
al P.M.R., ca şi în cazul celorlalte localităţi, comitetul de conducere al noii
gospodării colective. Astfel, au fost alese următoarele persoane: Iov Lazăr, Prune
Vasile a Nichiti, Jecan Gheorghe, Prune Gheorghe, Iov Gheorghe, Blaga Vasile şi
Chiorean Vasile. Dintre aceştia preşedinte al G.A.C. din Moigrad a fost ales Iov
şcolii

Gheorşhe.

In ceea ce priveşte denumirea de Porolissum, pe care a avut-o întovărăşirea
pe care localnicii vroiau să o păstreze, se pare că ea nu a fost agreată de către
autorităţile comuniste. Acestea au propus ca noua gospodărie colectivă să poarte
denumirea de 7noiembrie 52 , nume importat din evenimentele istorice ale U.R.S.S.
Astfel, prin constituirea acestei gospodării colective se încheia încă o etapă
în cadrul procesului de colectivizare forţată a agriculturii, preconizată de către
autorităţile comuniste, şi anume etapa de transformare a Întovărăşirilor în
Gospodării Agricole Colective.
Ultima etapă în cadrul acestui proces a fost aceea de a unifica cele 4 G.A.C.
din comuna Mirşid într-una singură.
Această decizie a fost luat în urma directivelor Plenarei P.M.R. din 30 iulie
1961. În cadrul acesteia s-a arătat faptul că "numai acele gospodării pot deveni
rentabile care vor totaliza 1500-2000 ha teren unde se poate face o agricultură
socialist( ă) după cele mai înaintate metode agrozootehnice superioare, unde se
poate de:o.făşura o muncă mecanizată cu cele mai perfecţionate maşini şi unelte
şi

51

52

IdelJI, dos. 381.
Idem, dos. 375.
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reprezenta într-adevăr o soluţie pentru o agricultură
dar nu în cadrul unui sistem comunist în care proprietarul
era statul, pe pământul luat cu forţa, prin teroare şi prin crime odioase, de la ţărani.
În prima fază a acestei ultime etape s-au unificat G.A.C. Mirşid cu G.A.C.
Moigrad, cu sediul la Mirşid.
Adunarea generală pentru unificarea celor două gospodării colective a avut
loc pe data de 3 martie 1962, în localul căminului cultural din Mirşid.
În funcţia de preşedinte al noii gospodării colective, în urma propunerilor
făcute de către Chiş Ioan, care era vicepreşedinte al Comitetului executiv al
Sfatului popular raional, a fost ales lov Gheorghe, iar ca vicepreşedinte a fost ales
Avram Vasile54 •
Pe data de 9 martie 1962 s-a unificat şi G.A.C. Popeni cu G.A.C. Firminiş.
S-a hotărât ca noua gospodărie colectivă să poarte numele de Ogorul Nou 55 •
La data de 23 septembrie 1962 are loc comasarea celor două gospodării întruna singură cu denumirea G.A.C. Mirşid, cu sediul în Mirşid.
În cadrul adunării generale de consituire a noului G.A.C. preşedintele
Sfatului popular al comunei Mirşid îl parafrazează pe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
subliniind faptul că "Încheierea colectivizării agriculturii constituie un eveniment
de însemnătate istorică în viaţa poporului nostru şi o victorie de seamă pe drumul
glorios al luptei pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al lll-lea al
agricole" 53 •

Această afirmaţie

modernă şi performantă,

P.M.R." 56 •

Desigur aceste fraze pompoase ale propagandei comuniste nu reflectau sub
nici o formă realitatea, care era cu totul diferită de ceea ce declarau autorităţile
comuniste.
În procesul verbal al adunării generale de constituire al G.A.C. Mirşid, care
s-a ţinut în localul căminului cultural din Mirşid se menţionează faptul că la
această adunare au fost prezenţi 132 de delegaţi din 142 câţi trebuiau să fie
prezenţi.
După stabilirea ordinii de zi s-a înscris la cuvânt Baboş Gheorghe din
Popeni, care era brigadier de câmp. El subliniază faptul că datorită numărului mare
de delegaţi, care au fost ocupaţi cu pregătirea adunării generale, în Popeni şi în alte
sate nu s-a muncit şi nu s-au eliberat terenurile pentru însămânţările de toamnă, nu
s-a terminat de recoltat ovăzul şi treieratul celorlalte cereale. Nici planul de
construcţii nu fusese îndeplinit. De asemenea, nu s-a făcut repartiţia produselor în
bani sau natură la membrii gospodăriei colective, ceea ce a dus la neparticiparea la
munci. De aceea el propune să se acorde un avans de 40% din producţia totală şi
eventuale sancţiuni pentru cei care nu au participat la muncă.

53

Idem, dos. 378.
Ibidem.
55
Idem, dos. 382.
56
Idem, dos. 367.
5

~
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În continuare a fost ales consiliul de conducere al noii gospodării colective
compus din următoarele persoane: Baboş Gheorghe din Popeni; lov Gheorghe din
Moigrad; Herţea Aurel din Firminiş; Pop Floare din Mirşid; Roman Ludovica din
Mirşid; Cătună Traian din Popeni; Fechete Augustin din Popeni; Ioan Jopăr din
Moigrad şi Herţea Vasile din Firminiş.
În funcţia de preşedinte a fost ales Baboş Gheorghe, iar ca vicepreşedinţi,
lov Gheorghe şi Herţea Aurel.
După cum se arată în procesul verbal al adunării noul preşedinte a luat
cuvântul şi a subliniat faptul că "nu va putea face faţă numai dacă va fi ajutat
pentru care fapt cere sprijinul tuturor reprezentanţilor G.A.C. în înfăptuirea
sarcinilor ce stau de faţă" •
La sfârşitul acestei adunări s-a încins o petrecere în toată regula la care s-au
tăiat, după spusele lui Baboş Gheorghe, 4 viţei 58 •
Cu aceasta lua sfârşit şi procesul de cooperativizare forţată a agriculturii în
comuna Mirşid, ea fiind printre ultimele comune ale judeţului Sălaj în care s-a
încheiat acest proces.
Aceasta însemna de fapt sfârşitul satului sălăjean interbelic şi a sistemului
său de valori tradiţionale.
Din păcate acest fenomen s-a petrecut la nivelul întregii ţări.
O altă consecinţă a cooperativizării forţate a agriculturii a fost exodul
populaţiei rurale spre oraşe, ceea ce a dus, în timp, la fenomenul de îmbătrânire a
populaţiei rurale, care are repercursiuni grave asupra satelor româneşti din ziua de
azi.
În concluzie putem afirma faptul că încheierea procesului de colectivizare a
agriculturii a însemnat practic sfârşitul ţărănimii româneşti.
57

57

Ibidem.

58

Informaţie orală primită

de la Baboş Gheorghe din localitatea Popeni.
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ANEXE
ANEXA 1. Principiile demagogice ale propagandei comuniste prin care
încercau să-i atragă pe ţărani în noile forme de organizare socialistă a agriculturii,
create după modelul sovietic:
Sfatul Popular al Comunei Mirşid
-Comitetul Executiv-

REFERAT
privind principiile G.A.C. şi Întovărăşirilor agricole precum şi avantajele
muncii în comun,
Astăzi trăim epoca marilor transformări sociale. De la veche orînduire - de
exploatare şi mizerie, trecem la noua societate - societatea socialistă - fără
exploatare a omului de către om.
Oamenii muncii care erau robi pe moşiile baronilor, munceau din noapte în
noapte, în 1945 - odată cu reforma agrară, au scăpat pentru totdeauna de aceşti
exploatatori.
Traiul să le fie şi mai uşor, sub îndrumarea partidului au pornit cu avânt
transformarea socialistă a agriculturii, sector unde au scăpat de exploatare, unde
folosesc cele mai bune metode pentru cultivarea pământului în vederea ridicării
productiei, a bunei lor stări.
Până astăzi în ţara noastră avem peste 7 mii de G.A.C şi Întovărăşiri
Agricole, cu peste 400 mii de membri.
Ca primă formă, forma accesibilă, de trecere, este Întovărăşirea Agricolă,
care se constituie şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
- Activitatea se desfăşoară pe baza unui Statut Model,
- Asocierea de bună voie.
- Pământul nu se colectivizează, ci numai se comasează - în vederea
folosirii şi aplicării metodelor agrozootehnice avansate,
- Vitele de muncă - mijloacele de producţie rămân proprietate privată,
- Principiile muncii: aratul, însărnînţatul, etc., se face în comun
- Repartizarea produselor se face după pământul adus în Întovărăşire şi zile
muncă efectuate,
- Fondul de bază este indivizibil,
- Conducerea Întovărăşirii o are adunarea generală.
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AVANTAJELE ÎNTOVĂRĂŞIRILOR
- Au asigurat folosirea la preţ redus cu 10% şi plata în natură, uneltele şi
maşinile S.M.T.-ului,
- Reducerea cotelor cu 15% în primul an şi cu 10% în al doilea an,
- Calcularea venitului impozabil de nu~ai 55 lei faţă de 800 lei pe hectar
cultivat cu cereale - după suprafaţa înscrisă în Intovărăşire,
- Reducerea impozitului cu 20% şi după pământul rămas neînscris.
- La contractări preţuri majorate cu 5% faţă de sectorul individual,
- Credite pentru: construcţii, procurări de animale,
- Dacă nu este mulţumit după încheierea anului agricol se poate retrage.
Forma superioară- G.A.C. care are la bază:
- Asocierea de bună voie,
- Se colectivizează principalele mijloace de producţie
- Îmbină interesele personale cu cele obşteşti
- Munca se face planificat,
- Plata muncii se face după zilele-muncă efectuate,
- Fiecare au drepturile şi îndatoririle egale - la fel.
Impozitul, cotele, asigurarea seminţelor este în grija G.A.C., iar colectivistul
din ce-i revine nu datorează la nimeni nimic.
Pe lîngă acestea îi rămîn în proprietatea personală:
- Casa de locuit,
- Construcţiile gospodăreşti necesare pentru adăpostirea animalelor rămase
proprietate personală,
- Inventarul agricol mărunt,
- 0,23-0,28 ha grădină - pe lîngă casă
- Animale de producţie:
- 1 vacă sau bivoliţă,
- 2 tineret bovin pînă la 2 ani,
- l scroafă cu purcei,
- 3 porci,
- 10-20 oi cu capre împreună,
- 20 stupi şi
- un număr nelimitat de păsări de curte şi iepuri de casă
În raionul Zalău, n-a mai rămas comună în afară de Mirsid si Cosei în al
căror rază să nu aibă G.A.C. sau Întovărăşire.
' '
'
Peste Meseş, numai satul Sângeorzul de Meseş nu are - încă - sector
socialist iar restul de 16 sate, au pornit calea nouă, calea cea bună.
Sarcina ce ne revine - ca cetăţeni ai R.P.R - stat democrat-popular şi cu atît
mai mult ca deputaţi - aleşi şi salariaţi de stat, să studiem concret, să cuno:istem
Statutul Model al G.A.C. şi al Întovărăşirii Agricole, să ne convingem de
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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superioritatea muncii în comun şi avantajele sectorului socialist şi să contribuim
personal, prin exemplul nostru, prin convingerea alegătorilor noştrii, pentru
bunastare şi fericire a poporului, pentru pace!
Mirşid, 30 aprilie 1956
COTA: D.J.A.N.SJ, fond
sesiuni/1957

Primăria

comunei

Mirşid,

dos. Procese verbale de

ANEXA 2. Raportul de activ1tate al Comitetului de iniţiativă privind
înfiinţarea de Întovărăşiri din care reiese clar faptul că nici chiar membrii de partid
nu erau de acord cu înfiinţarea acestora:

Mirşid.

Comitetul de

Iniţiativă

pentru formarea

-Întovărăşirii Agricole-

RAPORTDe activitate a Comitetului de Iniţiativă pentru creerea de Întovărăşire
Tovarăşi!

Plenara din 3-5 martie 1949 a Comitetului Central al Partidului nostru, a
trasat linia politică pentru întărirea alianţei clasei muncitoare şi transformarea
socialistă a agriculturii.
Totodată a indicat ca singura cale justă pentru scăparea ţărănimii muncitoare
de exploatarea chiaburească şi de mizerie este formarea de Gospodării Agricole
Colective şi Întovărăşiri Agricole unde dispare pentru totdeauna exploatarea
omului de către om.
Massele largi de muncitori agricoli din ţara noastră, au pornit cu încredere
pe drumul arătat de p~rtid, înfiinţând pînă în prezent peste 7.500 de Gospodării
Agricole Colective şi Intovărăşiri Agricole care cuprind peste 400.000 familii de
ţărani muncitori.
Şi în raionul nostru pînă în prezent au luat fiinţă un număr de 6 Gospodării
Colective şi 28 de Întovărăşiri Agricole care cuprind peste 1.500 familii de ţărani
muncitori.
Tovarăşi!

Documentele celui de al Ii-lea Congres al Partidului pune în
organelor de partid şi de stat ca o sarcină principală, transformarea
agriculturii.
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Pentru a se putea realiza prevederile celui de al Ii-lea plan cincinal - în
domeniul agricol, adică la sfârşitul anului 1960, sectorul socialist în agricultură să
fie precumpănitor - 60-70%.
În urma studierii documentelor partidului nostru, de către toţi salariaţii din
raza comunei Mirşid, a început ca să ducă munca pentru înscrierea în Întovărăşire
Agricolă.
După ce s-au înscris un număr de 5 tovarăşi care şi-au depus cereri, s-a
format comitetul de iniţiativă, care imediat şi-a întocmit un plan de muncă cu
sarcini concrete pentru fiecare tovarăşi care au avut cereri depuse de a duce munca
de lămurire în rîndurile ţăranilor muncitori pentru a se înscrie în Întovărăşirea

Agricolă.

Munca de lămurire pentru atragerea de noui membrii a fost dusă conform
directivelor primite din partea comitetului raional de partid, adică de la om la om.
În cadrul discuţiilor avute cu ţăranii din satul nostru li s-au arătat avantagiile
pe care le acordă statul pentru ţăranii întovărăşiţi - privind aplicarea impozitului
agricol şi reducerea de cote obligatorii către stat - după suprafaţa intrată în
întovărăşire.

Membrii comitetului de iniţiativă au fost ajutaţi în această muncă de către
sfatul popular comunal, de instructorul comitetului raional de partid, precum şi de
secretarul organizaţiei de bază - P.M.R. - tov. Crişan Traian.
Astfel s-a putut reuşi ca pînă în prezent să avem un număr de 9 cereri.
Greutăţi în această muncă, comitetul de iniţiativă a avut în primul rînd din
partea unor membri de partid, ca: tov. Pop Vasile, Ardeleanu, Prodan Alexa care
nu ne-au putut da nici un sprijin deoarece ei singuri au refuzat să se înscrie în
întovărăşire ascultînd şoaptele unor elemente exploatatoare din sat.
Mai mult, Comitetul de Iniţiativă, a aşteptat ajutorul deputaţilor comunali,
dar din partea acestora n-am putut primi nici un fel de sprijin pentru că pînă în
prezent n-avem decît un singur deputat comunal cu cerere pentru înscriere în
Intovărăşire.

Am întîmpinat greutăţi din partea unor salariaţi de stat în satul nostru, în loc
să fie primii în această acţiune aşa cum ne arată documentele partidului nostru, ei
aşteaptă ca alţii să fie înaintea lor şi numai pe urmă să vină şi ei.
Ca exemplu avem pe tov.: Pop Gheorghe - preşedintele cooperativei şi
membru în comitetul executiv comunal, care trebuia şi putea să convingă părinţii
şi neamurile lui ca cel puţin aceştia să intre în întovărăşire şi aceasta numai spre
binele lor.
La fel este şi tov. Cadaru N. Ludovic - contabil la sfatul popular care
trebuia să fie în primele rînduri şi aceasta tocmai pentru că are gospodăria agricolă
şi cu influenţa în sat.
Acest exemplu rău este urmat şi de Roman Ioan - gestionar de han care şi
astăzi este trîntit de influenţa lui Pop Chelement şi Pricop Vasile.
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Tot ca greutăţi considerăm şi faptul că unii membrii ai Comitetului de
n-au muncit cu destul simţ de răspundere. Tov. Agyo Ioan care a fost
ales preşedinte s-a lăsat influenţat de către soţia care deşi deputată comunală, pînă
în prezent nu este pe deplin lămurită. Tov. Moldovan Alexa, a plecat de acasă şi în
felul acesta munca a fost lăsată numai pe seama unui singur membru.
În această direcţie are lipsă şi biroul organizaţiei de bază pentru că nu a luat
măsuri de completarea comitetului de iniţiativă cu membrii acasă.
Ca muncă în legătură cu înfiinţarea Întovărăşirii să se îmbunătăţească,
rezultatele să fie cele dorite, să crească numărul celor înscrişi facem următoarele
propuneri:
Comitetul Executiv să studieze Statutul Model al Întovărăşirii cu toţi
deputaţii comunali şi în primul rînd cu membrii comitetului de iniţiativă.
Membrii comitetului executiv - în satul Mirşid să ajute personal munca
pentru întovărăşire - prin exemplu personal, aşa cum arată documentele
Congresului Partidului, ca: deputaţii şi membrii organizaţiilor de bază (din-nn)
partid trebuie să fie în fruntea luptei pentru transformarea socialistă a agriculturii.
La fel să se prelucreze statutul ş1 cu membrii salariaţi de stat din satul
Mirşid, privind Întovărăşirea Agricolă.
Mirşid, 8 aprilie 1956.
Comitetul de Iniţiativă.
Iniţiativă

COTA: D.J.A.N.SJ, fond
de

Primăria

comunei

Mirşid,

dos. 50/1956 - Planuri

muncă.

LE PROBLEME AGRAIRE DANS LA COMMUNE MIRŞID, PENDANT
LES LES ANNEES 1945-1962
(Resume)
Cet etude de cas essaye de reintroduire dans le circuit scientifique une periode
de presque 20 ans de l'histoire de la commune Mirşid.
11 regarde le probleme agraire que, dans ces annees a connu des accents
speciaux et a aussi influence Ies autres domains dîactivite.
C' est le moment quand le regime ins tale apres la u<mc Guerre Mondiale a fait
une reforme agraire, en 1945, qui a marque le fin de la grande propriete dans la
Roumanie et le commencement du proces de colectivisation forcee de l'agriculture.
L'article veut mettre en lumiere le moyen dans lequel ce proces s'est
developpe dans la commune ci-dessous mentionee. Cette commune se compose de
quatre localites (Moigrad, Firmiş, Popeni et Mirşid) et se caracterise par des colines
dont Ies sols ne sont pas tres fertiles.
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Nous avons essaye d'evidencier aussi tout l'appareil propagandistique utilise
par le regirne comunist pour convaîncre Ies paysans de s'inscrire dans Ies formes
d' association initiees par eux, dans lesquelles I' etat etait le proprietaire, la terre du
paysan etant confisquee a I' aide des rnethodes de pression et terreur physique et
psychique.
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DEBUTUL COLECTIVIZĂRII ÎN CRIŞANA ŞI
REACTIA
. LUMII RURALE
AUGUSTIN ŢÂRĂU

DEBUTUL COLECTIVIZĂRII ÎN JUDEŢUL BIBOR
agriculturii în judeţul Bihor a fost prelucrată în limba
timp de cinci ore, în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean al
PMR din 27 martie 1949, de către Leontin Sălăjean, membru al CC. Au fost
prezenţi membri activului Comitetului judeţean, conducătorii organizaţiilor de masă
şi cei ai instituţiilor de stat: Camera Agricolă, Direcţia Silvică, Direcţia
Gospodăriilor de Stat, primarii oraşelor, şefii miliţiei şi securităţii etc., în total 860 de
1
persoane •
Puşi în faţa noutăţilor izvorâte din proiectele viitoare, ce vizau transformarea
socialistă a agriculturii româneşti, invitaţii au formulat o serie de Întrebări:
1. ce criterii vor fi stabilite pentru primirea în cooperativele de producţie?
2. poate fi considerat chiabur ţăranul mijlocaş care foloseşte excepţional munca
Problema

socializării

maghiară şi română,

salariată?

3.
4.
5.

cum va fi încadrat ţăranul care are pământ puţin dar are maşini agricole?
care va fi situaţia celor care au cumpărat sau vândut teren agricol dar n-au mai
intabulat?
cum e posibil să facă parte din cooperativa de producţie cei care n-au nimic
pământ?

6.

proporţie va fi răsplătit la cooperativa agricolă, capul unei familii cu mai
copii?
care trebuie să fie atitudinea membrilor P.M.R.-ului faţă de chiaburi?
care trebuie să fie atitudinea aparatului de stat şi a miliţiei pentru îngrădirea
chiaburimii?
pot chiaburii să doneze pământ cunoscuţilor (neamurilor sărace)?

în ce

mulţi

7.
8.
9.
1

AN-DJBh,fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R., dos. 47111949, f. 94-98.
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10. când vor fi înlăturaţi chiaburii acţionari în cooperativele de consum?
11. care va fi soarta oamenilor bătrâni şi a bolnavilor membrii ai cooperativelor
agricole?
12. cum vor fi încadraţi cei care din motive de sănătate folosesc munca salariată?
13. fiii mijlocaşilor, cei care nu au pământ, pot face parte din sindicatele agricole?
14. ce atitudine trebuie adoptată în faţa valului de donaţii venite din partea
bisericilor?
15. cum sunt încadraţi funcţionarii care au pământ?
16. cum se vor aplica măsurile de îngrădire a chiaburimii în cazul funcţionarilor
care au atâta pământ încât sunt consideraţi chiaburi?
17. funcţionarul care are pământ „merită" sau nu să beneficieze de cartelă?
18. cum se va percepe impozitul în G.A.C.-uri?
19. ce atitudine trebuie adoptată faţă de micul meseriaş care are pământ dar nu este
bine lucrat?
20. de ce nu este posibil ca toţi micii meseriaşi să fie încadraţi în cooperativele
meşteşugăreşti?

21. micul meseriaş care are pământ, poate intra în cooperativele agricole?
22. câte forme de asociere permite cooperaţia agricolă?
23. ţăranii mijlocaşi, cinstiţi, care s-au evidenţiat, pot fi primiţi în P.M.R.?"2
Pe parcursul şedinţei nu au fost făcute propuneri de Înfiinţare a unor
gospodării agricole colective, deoarece Leontin Sălăjan "a atras atenţia că [în]
prealabil trebuie dusă o muncă de lămurire temeinică şi trebuie studiate toate
condiţiunile" 3 . La încheierea lucrărilor adunării, la sediul judeţenei de partid s-a
desfăşurat un "seminar" la care au participat 51 de membri: secretari de plase,
responsabili organizatorici, instructori judeţeni, angajaţi ai Direcţiei Agricole şi de la
sindicate. În cadrul acestuia a fost analizată problema tehnică a definirii
structurii sociale a ţărănimii, întrucât, o parte a celor prezenţi susţineau clasificarea
acesteia în patru categorii, iar alţii în trei. În detaliu a fost analizat statutul ţărănimii
sărace În vederea Încadrării ei În categoria proletariatului agricol şi implicit În
masa clasei muncitoare4 . Activistul Czibulâk, citându-l pe Gheorghiu-Dej, a fost de
părere că determinantă în stabilirea statutului acestei pături sociale, este starea
materială a ţăranului, în timp ce activiştii Petra, Bonaţiu, Creţu şi Breban au
considerat că "proletariatul agricol, având mentalitatea de ţăran, nu poate fi
Încadrat În clasa muncitoare". Opinia acestora din urmă a fost confirmată şi de
către Leontin Sălăjan.
Pe baza datelor şi informaţiilor de care dispuneau, autorităţile judeţene au
propus înfiinţarea de gospodării colective în două comune: „Buduslău din plasa
2

Ibidem.
Ibidem.
4
Ibidem.

3
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Marghita, unde avem - spune raportorul - o organizaţie de partid compusă din
360 de membri, pământul este bun şi fertil şi ţărănimea săracă precum şi o
bună parte din ţărănimea mijlocaşă este hotărâtă să treacă la gospodărie
5
colectivă" • Structura proprietăţii agricole în această comună era următoarea:
Categoria proprietăţii
O- 1 ha
1 - 2 ha
2 - 3 ha
3 - 5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
25-50 ha
To ta I

Suprafaţa

Numărul gospodăriilor

în hectare
46,77
109,32
120,93
156,53
346,25
221,47
176,22
43,03
266,48
1487

98
110
49
39
50
18
10
2
8
384

Cadrele de partid au identificat şi "o altă comună, Arpăşel, din plasa
Salonta, unde avem o organizaţie de partid compusă din 160 de membri de
partid, cooperativa de consum este tare şi sunt încadraţi până la ultimul toţi
ţăranii săraci şi mijlocaşi, pământul este fertil şi pe lângă aceasta, în comună se va
înfiinţa încă în acest an S.M.T." 6 • Structura agricolă a acesteia prezenta următorul
aspect:
Categoria

Numărul

proprietăţii

gospodăriilor

arabil

făneţe

O - 1 ha
1 - 3 ha
3 - 5 ha
5-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
Total

55
224
57
35
19
5
5
400

33,05
340,10
221,87
432,52
280,30
112,48
171,37
1591,68

2
8
10
5
2
2
30

destinatia

Total

VII

necultivat

1,20
2
0,50
0,50
0,50
4,70

4
30
8
15
8
5
1
71

37,04
372,10
239,07
459,52
293,80
119,98
174,87
1696,38

În unna analizelor efectuate, s-a ajuns la decizia ca operaţiunile de
colectivizare să se canalizeze în jurul comunelor Buduslău şi Biharea, motiv pentru
care activiştii au considerat că este prielnic momentul "să pornim acţiunea de
lămurire asupra importanţei gospodăriei colective în comuna Buduslău, plasa
5

6

Ibidem.
Ibidem.
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Marghita şi În comuna Biharea, plasa Centrală, având în vedere că în aceste
comune avem condiţiile mai bune" 7 .
Hotărârea fiind luată, Comitetul judeţean împreună cu Comisia trimisă de
Bucureşti, condusă de tov. Raţ s-a deplasat în Buduslău "prelucrând Rezoluţia
temeinic, atât cu membrii de partid, cât şi cu populaţia săracă din aceste comune".
Structura socială a celor care au optat pentru Înscrierea În G.A.C., a fost
următoarea: 41 capi de familie - proletari agricoli, ţărani săraci cu 0,5-3 iugăre
şi 4 capi de familie - ţărani cu peste 4 iugăre. Aportul funciar adus de către
optanţi la constituirea gospodăriei a fost mai mult decât modest, totalizând 59 de
ha şi 34 ari. Mai mult, satul fiind aşezat pe dealuri, nici nu era propice desfăşurării
unei agriculturi intensive, pe spaţii largi 8.
În comuna Biharea s-au Înscris În gospodăria colectivă 48 de capi de
familie - ţărani săraci cu 1-2 ha şi doi capi de familie - ţărani cu suprafeţe între 4-5
ha. Aportul funciar adus în proprietatea comună se ridica la un total de 52 ha şi 90
ari 9 .
Conducerea partidului a luat măsuri grabnice de intensificare a acţiunilor de
propagandă pe marginea procesului de colectivizare: "ca în fiecare săptămână să se
trimeată agitatori, echipe culturale, pentru a lămuri temeinic ţăranii despre
importanţa Gospodăriei Colective şi a combate reacţiunea care începuse să instige
populaţia, spunând că acuma se va face colhoz" 10 .
Pe data de 12 iunie 1949 a sosit o a doua delegaţie de la C.C. al P.M.R.
„care după o şedinţă ţinută cu biroul judeţean, s-a deplasat în comunele Buduslău şi
Biharea, împreună cu un tovarăş instructor judeţean". Prima comună vizitată a fost
Buduslău, unde, după prelucrarea statutului model al G.A.C., s-au mai înscris încă 37
de capi de familie având o suprafaţă de 40 ha. Majoritatea celor înscrişi posedau între
1-3 iugăre şi numai unul dintre ei avea 4 iugăre de pământ.
Situaţia nu era cea mai favorabilă, deoarece "conform statutului şi după
instrucţiunile date de către comisie, este necesar ca o gospodărie colectivă să aibă
11 O hectare de pământ, relativ cu numărul celor înscrişi". La această situaţie s-a mai
adăugat şi dificultatea imposibilitatea realizării comasărilor în vederea realizării de
trupuri compacte, deoarece - se spune în raport - "Posibilitatea de a primi pământ
pentru a atinge suprafaţa necesară, în această comună, şi a se face comasarea
pământurilor pentru gospodăria colectivă, nu este tocmai favorabilă, deoarece în
jurul parcelelor de pământ ale ţăranilor Înscrişi În gospodăria colectivă sunt

7

Ibidem.
Ibidem.
9
Ibidem.
IO Ibidem.

8
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158 parcele ale

mijlocaşilor,

33 parcele ale

493

ţăranilor săraci şi

depărtare de cca. 10-12 km sunt 75 de parcele ale chiaburilor"

11

numai la o

•

Unica soluţie întrevăzută pentru surmontarea acestui deficit funciar, viza
înglobarea unei parcele "rezervă de stat", dar şi aceasta se situa prea departe de
loturile celor Înscrişilor, iar în jurul terenurilor acestora se găseau numai proprietăţi
ale ţăranilor săraci şi mijlocaşi neînscrişi, "iar dacă s-ar schimba pământul lor cu
rezerva ce o are comuna, am lovi tocmai În ţăranii săraci şi mijlocaşi, chiaburii
având pământul la o depărtare mai mare" 12 •
Alături de disfuncţionalitatea semnalată, activiştii au mai întâlnit şi alte
dificultăţi de altă natură. Una dintre slăbiciunile recunoscute de organele de partid se
referea la neglijarea activităţii de propagandă, care a avut ca efect reducerea
numărului celor care s-au anunţat pentru Înscriere în unna primei descinderi în
comună. Vinovată este făcută chiaburimea, care a lansat zvonuri de genul: "Dacă vă
înscrieţi în gospodării colective o să muriţi de foame Dacă vreţi să ştiţi ce este
colhozul, întrebaţi pe foştii prizonieri. Dacă vreţi să nu vă mai vedeţi copii, înscrieţi
vă în colhoz" 13 •
Totuşi, s-a reuşit constituirea Comisiei de organizare a G.A.C. compusă din
cinci membri, şi s-a hotărât ca gospodăriei să i se dea numele „Gheorghe Doja".
O serie de necazuri au fost provocate de nevestelor celor Înscrişi În
G.A.C. "care au început să se certe cu soţii lor". Au existat piedici şi de natură
juridică, izvorâte tocmai din statutul model care prevedea ca orice membru înscris în
G.A.C. să aducă cel puţin 3 iugăre de pământ în folosul comun, or, "majoritatea celor
care vrea să se înscrie, sunt fără pământ, sau cu pământ de la 1 până la maximum 3
14
jughere" •
Aceeaşi problemă s-a ivit şi În cazul celei de a doua comune, candidată la
Înfiinţarea gospodăriei agricole colective. Analiza situaţiei de aici surprinde
faptul că "în comuna Biharea, plasa Centrală, nu s-a putut forma gospodăria
colectivă, deoarece majoritatea celor înscrişi aveau pământ de la 1-2 jughere, sau fără
pământ şi nici rezervă de pământ nu se găseşte prin împrejurimi, deşi situaţia politică
este corespunzătoare în această comună" 15 •
Înfinţarea G.A.C. Buduslău a fost programată pe data de 13 iunie 1949,
însă, din pricina nehotărârii manifestate de ţărănime, cadrul festiv, în care trebuia să
se desfăşoare evenimentul, a fost amânat. Şedinţa a fost deschisă de către secretarul
organizaţiei de partid din comună, după care a luat cuvântul tovarăşul Bonaţiu de la
"judeţeană" care a anunţat că "Comitetul Central aprobă înfiinţarea gospodăriei
11

Ibidem.
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
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agricole" şi "arată importanţa şi avantajul pe care îl are gospodăria colectivă faţă de
16
gospodăria privată" • Proiectul de statut a fost prelucrat În limba maghiară de
tovarăşul Nevtelen care "scoate în evidenţă avantagiile muncii colective, atât la oraşe
cât şi la sate, singurul drum spre socialism, singurul drum pentru a scăpa de întuneric
17
şi mizerie" . Atmosfera festivă a fost stânjenită de Întrebările, destul de
incomode, dar tranşante, formulate de cei care optaseră pentru înfiinţarea
gospodăriei:

• "Nagy Alexandru, întreabă: <cu ce va întreţine vaca dacă intră în colectiv?>
<Tot ceea ce se produce în colectiv se împarte între membrii gospodăriei în
raport cu zilele-muncă depuse, deci va primi şi cu ce va întreţine vaca".
•"Varga Ioan, întreabă: <cum va intra în colectiva, dacă nu are seminţe
corespunzătoare cu terenul pe care l-a adus?> Răspuns: <colectivul va hotărâ din
care sămânţă, cât să aducă fiecare pentru terenul pe care l-a adus, iar cei care nu au
deloc, vor da sămânţa în natură, eşalonat în 4 ani de zile".
• "Agoston Ioan spune: <că nu poate să dea sămânţă pentru că, chiar dacă au
acuma recoltă, ar trebui să-şi cumpere haine şi altceva> Răspuns: <chiar dacă nu ar fi
intrat în colectiv şi atuncea ar fi trebuit să însămânţeze locul lui>".
• "Nagy Alexandru spune că: <ar fi mai bine dacă în loc de colectiv s-ar da la
fiecare câte 8 jugăre de pământ> Răspuns: <pământul este limitat, nu se poate întinde
şi nu se poate lăţi. Nu s-ar ajunge ca să se dea la toată lumea câte 8 jugăre, şi chiar
dacă ar fi posibilităţi să se dea fiecărui ţăran muncitor câte 8 jugăre, el tot nu ar putea
scăpa din mizerie, pentru că mijloacele de producţie sunt primitive, pământul nu se
poate lucra în condiţiuni bune şi pământul este fărâmiţat în mai multe locuri, pe când
în gospodăria colectivă, pământul fiind comasat într-unul, două sau cel mult trei
trupuri, se poate munci cu unelte de producţie mechanizate şi pe aceeaşi întindere de
18
pământ muncit în mod ştiinţific, se poate obţine o recoltă mai mare>" •
• "Papp Iosif întreabă: <dacă nu se poate să se ia pământul şi anexa
gospodăriilor colective, al acelor chiaburi cari timp de doi ani de zile au sabotat
însămânţările?> Răspuns: <Comitetul Central şi Guvernul studiază această problemă
şi dacă va fi posibil îi va sili să mai atribuie ceva teritoriu>".
•"Kiss Vasile întreabă: <dacă sunt 5 membri în familie şi lucrează numai unul
singur, cum îşi va întreţine familia?> Răspuns. <şi dacă, în prezent, muncind bucata
lui de pământ, tot el singur şi-a întreţinut familia, iar muncind în colectiv va avea
posibilităţile să câştige cel puţin atât cât a câştigat şi muncind individual; afară de
aceasta, prin înfiinţarea de creşe şi grădiniţe de copii, soţia lui, eliberată în mare parte
de lucrurile casnice, poate să muncească şi dânsa alături de dânsul>".
Răspuns:

16

Ibidem, f. 142-144.
Ibidem.
18
Ibidem.
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• "Csakmai Iosif întreabă: <cine are numai o jumătate de jugăr de pământ,
poate intra în colectiv?> Răspuns: <dacă are meseria de plugar, şi în acest teritoriu
nu-i cuprinsă şi grădina, atunci poate să intre?>".
• "Kardos Imre întreabă: <poate intra în colectiv cineva dacă nu are pământ?>
Răspuns: <acei cari nu au pământ, au posibilitatea să muncească la Gospodăriile
Agricole de Stat>" 19 •
Pe parcursul discuţiilor au intervenit şi câţiva oameni de încredere ai
partidului, cum a fost cazul ţărăncii Piroska Ida care şi-a exprimat „bucuria că a venit
timpul ca să ajungă şi această zi când partidul şi guvernul nostru are încredere în
munca lor şi li s-a permis să înfiinţeze gospodării colective şi îşi iau angajamentul că
vor muncii conştiincioşi, să fie demni de această încredere". După cum relatează
raportul - intervenţia ei „este aplaudată de cca. 80% din cei de faţă" 20 .
• "Borşi Iosif întreabă: <dacă părinţii lui ar intra în colectiv, şi el nu are
pământ, însă stă cu părinţii sub acelaşi acoperământ, poate intra şi el în colectiv?>
21
Răspuns: <el face parte din rândul familiei, deci poate intra>" •
După constituirea G.A.C. din Buduslău, partidul şi-a intensificat acţiunile
de propagandă în vederea atragerii ţăranilor la colectivizare. În acest sens,
săptămânal, sâmbăta şi duminica, au fost trimişi în comună câte I O agitatori de la
P:M.R., doi de la U.T.M., o îndrumătoare de la U.F.D.R. şi un instructor de la
22
U.P.M., comuna fiind totalmente maghiară . Cu toate acestea, atmosfera în urma
colectivizării a rămas în continuare negativă fiind alimentată inclusiv de membrii de
partid. Darea de seamă pe luna iulie subliniază că "aici atmosfera a fost destul de
proastă, în aşa măsură, că în afară de acei care s-au înscris (dintre care nu este
deocamdată nici un mijlocaş) organizarea gospodăriei colective este privită cu
23
duşmănie chiar şi de membrii de partid" • Situaţia părea oarecum paradoxală,
datorită faptului că partidul avea În comună şapte organizaţii de bază cu 287
membri, 210 membre U.F.D.R., 226 membri U.T.M., 240 membri U.P.M., 178
membri ai Sindicatului Agricol 24 •
Până În vara anului 1949 la nivelul judeţului se formaseră 13 asociaţii
agricole ţărăneşti cu o suprafaţă de 430 ha, dar constituite pe pământurile ce
aparţineau patrimoniilor comunelor, obţinute din donarea fostelor sesii parohiale şi a
înglobării loturilor şcolare. Membrii acestora erau săraci, aşa că au beneficiat de

19

20
21

22

23
24

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 158.
Ibidem.
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sprijinul S.M.T. 25 • Numărul acestora a crescut la 14 totalizând 785 de
agricultori2 6 .
În vederea organizării festivi tăţii de deschidere a gospodăriei colective din
Buduslău, partidul s-a îngrijit să confere acestei ocazii un caracter festiv. Din acest
motiv a fost elaborat un plan de muncă în care au fost antrenaţi fruntaşii judeţenei:
Ţibulac Gavril - secretar adjunct, Vâlcea Dumitru - responsabil organizatoric,
Mariţan Ioan - responsabil administrativ, Lucaci Petru - instructor C.C., Roth
Andrei - activist la agitaţie propagandă, Câmpean Iosif şi Gyarmati Nicolae.
Fiecare dintre ei au primit sarcini precise:
• "Tov. Vâlcea Dumitru răspunde pentru organizarea şi mobilizarea echipelor
de ordine a muncitorilor din oraş, cari vor lua parte la serbarea de inaugurare", "Tov.
Mariţan Ioan, responsabil administrativ, răspunde de transportul cadourilor şi a
tovarăşilor la Buduslău, pentru aceasta, tovarăşul va avea grijă ca încă de sâmbătă să
fie maşini suficiente pentru transport; duminică va avea 15 camioane" 27 •
• "Tov. Roth Andrei, răspunde pentru pavoazarea comunei, a sălii culturale şi
locului unde se va ţine serbarea; totodată răspunde pentru agitatori, cei mai buni din
oraş", "Tov. Câmpianu Iosif, răspunde de a avea echipe culturale, fanfară, orchestră
populară. În acest sens se va deplasa în comuna Buduslău corul "Solidaritatea",
fanfara militară şi orchestra populară "Dank6 Pişta" 28 .
• "Tov. Gyarmati Nicolae, răspunde de colectarea şi repartizarea cadourilor Ia
Buduslău, în aşa fel ca jumătate din cadouri să rămână pentru Biharea", "Tov. Vereş
Ioan, secretarul plăşii Marghita, răspunde pentru a avea delegaţii din fiecare comună
din plasa Marghita, care să fie bine verificaţi" 29 .
În comună existau 312 gospodării care hrăneau 1248 de locuitori. Structura
proprietăţilor, la nivelul comunei era următoarea: 1500 ha arabil, 180 ha păşune şi 50
ha vii. În localitate erau 40 de chiaburi. Au făcut cerere de intrare în G.A.C. 49 ţărani
săraci, dintre care 46 erau membri P.M.R. şi trei erau membri ai U.P.M. Utilajele
agricole şi animale aduse ca aport la înscrierea în gospodărie, formau un patrimoniu
mobil compus din 14 boi, 2 cai, 7 pluguri, 6 boroane şi4 vaci3°. „Din cei înscrişi, 9
sunt ţărani săraci, cari în anul 1945 au fost împroprietăriţi cu câte 2 jugăre de
pământ, însă în anul 1948 pământul le-a fost luat şi trecut în proprietatea Gospodăriei
Agricole de Stat. Toţi sunt membri de partid şi cu toate că li s-a luat pământul, au
muncit cu acelaşi devotament mai departe ducând linia partidului".

25

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem.
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Ibidem.
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Între timp, a fost rezolvată şi problema completării necesarului de pământ,
la 150 ha, fixat prin statutul model în aşa fel încât să revină o medie de 3 hectare
pe familie. Partidul a propus alipirea următoarelor suprafeţe:

până

21 ha din fosta proprietate a şcolii primare
20 ha din fosta proprietate a bisericii reformate
1Oha din proprietatea de stat a primăriei Buduslău
51 ha
Restul,
chiaburi:

până

la 150 ha urma

să

fie completat prin confiscare de la

următorii

19 ha de la Moritz Etelca
13 ha de la Borşi Daniel
46 ha de la Moritz Ernest
33 ha de la Bănyai Ioan
24 ha de la Kovacs Francisc
135 ha
Motivul pe care se Întemeiau aceste confiscări nu a fost dificil de găsit
întrucât aceştia erau victimele politicii "de Îngrădire a. chiaburimii" prin
intermediul cotelor obligatorii la produsele agricole, după cum, se justifică cu
claritate în referat: "Toţi aceşti chiaburi sunt condamnaţi pentru sabotaj la câte 6
luni Închisoare şi În acest an pământul a fost lucrat de către ţăranii săraci, dând
20% din recoltă pentru Stat iar 80% Însuşind-o pentru ei" 31 . O altă soluţie
aleasă pentru completarea necesarului de pământ urmărea preluarea, cu acordul
Ministerului Agriculturii, a celor 45 de ha oferite statului de chiaburul Gaşpar
Daniel. În situaţia în care Ministerul ar fi fost de acord "ar mai fi nevoie de 10 ha,
care le-am completa din pământul sabotorilor, dintre care Kovacs Francisc, cu 24
ba, care a făcut şi el cerere ca săi se ia pământul" 32 .După analizele partidului, sursele
de rotunjire a patrimoniului gospodăriei, erau mai mult ca sigure, deoarece
"chiaburii mai sus amintiţi, nici anul acesta nu vor putea face faţă sarcinilor
pentru că şi-au distrus inventarul agricol şi urmează ca În acest an să intre din
nou la legea sabotajului" 33 .
În vederea raţionalizării muncilor agricole a fost propusă structurarea
terenurilor G.A.C. în trei trupuri: 24 ha, 81 ha şi 45 ha. Acestea se puteau obţine prin
comasare, urmând să fie mutaţi 11 chiaburi, 20 mijlocaşi şi şase ţărani săraci, care
31

32
33

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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primeau teren echivalent lângă comună, pe fostele proprietăţi ale bisericii şi şcolii.
Organizarea trupului nr. 2 nu a ridicat probleme, întrucât pe amplasamentul acestui
se situau "6 chiaburi, dintre care unul, Gaşpar Daniel, vrea să renunţe la pământ, iar
restul sunt sabotori" 34 .
Cu toate aceste neajunsuri, cele mai multe înfiinţări de noi gospodării agricole
colective în judeţ, s-au produs pe parcursul anului 1950, după cum se poate constata
din evidenţa de maijos 35 :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

34

35

Gospodăria Agricolă

Localitatea

Raionul

Data înfiinţării

Hotar

Aleşd

30.08.1950
20.08.1950
12.08.1950
17.07.1950
20.08.1950
14.08.1949
27.07.1949
4.06.1951
26.02.1950
30.07.1950
26.02.1951
26.03.1950
28.08.1949
27.02.1950
25.03.1950
3.07.1950
12.03.1950
2.09.1950
27.07.1950
25.05.1950
23.07.1950
13.08.1950
23.08.1950
16.07.1950
11.09.1949
4.06.1950
19.08.1950

Colectivă

Ogorul Roşu
Filirnon Sârbu
Avântul
Înfrăţirea
Zorile Roşii
Herbâk: Janos
Ogorul Nostru
Tractorul
6 Martie
Steaua Roşie

Lugaşu

de Sus

Drăgeşti

Beiuş

Abram
Bale

Marghita

Buduslău

Chiraleu
Fegemic
Moara de Râturi
Păţal

11

Viaţa Nouă

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gheoghe Doja
Calea Socialismului
Gheorghe Doja
Jozsa Bella
Revoluţia Socialistă

Sălard

Secerea şi Ciocanul
Petofi Sandor
Drumul lui Lenin
Drumul Victoriei
Drumul Nou
Munca
?Noiembrie
Victoria Socialismului
Steaua Roşie
Drapelul Roşu
Partizanul Roşu

Sântimreu

28

Vasile

Roaită

Reghea
Săi acea
Biharea

Oradea

Borş

Pa leu

Tămăşeu

Vaida
Arpăşel

Salonta

Batăr

Belfir
Ciumeghiu
Ghiorac
Mădăras

Salonta
Sânicolau
Român
Talpoş

2.07.1950

Ibidem, f. 223.
AN-DJBh,fond Sfatul Popular al Regiunii Crişana-Comitetul Provizoriu, dos. 18313/1951, f. 68.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Drapelul Muncii
Lupta
7 Noiembrie
Viaţa Nouă

Ucuriş
Săcuieni

Cadea
Curtuişeni

Diosig
Ianca

Drumul Libertăţii
6 Martie
Construirea
Socialismului
23 August
Luminatul
23 August

Şimi an
Carastelec
Horvath-Crasna

Viaţa Nouă

Nuşfalău

Petofi Sândor

Uileacu de

Pişcolt

Săcuieni

Şimleu

Silvaniei

Sălaj

499
6.08.1950
18.06.1950
3.08.1950
16.07.1950
13.08.1950
28.05.1950
30.07.1950
20.08.1950
3.09.1950
13.08.1950
20.07.1950
27.08.1950

2
REACŢIA LUMII RURALE FAŢĂ DE POLITICA AGRARĂ A P.M.R.
Confruntată

ţărănimea

cu politica agresivă dusă de putere în raport cu universul rural,
a manifestat o permanentă repulsie faţă de toate instituţiile introduse de

comunişti.
Reacţia populaţiei rurale a îmbrăcat o gamă largă de manifestări, mergând de
la simple manifestări de opoziţie, materializate prin comentarii critice pe marginea
politicii comuniste, injurii la adresa guvernului şi colportarea de zvonuri, până la
acţiuni violente, soldate cu distrugeri de bunuri, ultragierea reprezentanţilor puterii şi
chiar uciderea unora dintre aceştia.
Încă din luna ianuarie 1949, organele de partid acuzau chiaburii de
fabricarea zvonuri36 :
•"că de la primăvară "Romcerealul" va strânge toate produsele agricole şi tot
prin "Romcereal" se va împărţi porţia pentru ţărani";
•în plasa Beiuş "chiaburii spun că n-au nimic contra plugărimii sărace şi că
interesul lor este comun şi pentru aceea, toţi plugarii trebuie să fie uniţi. La fel
reacţiunea - prin religie - încearcă să vorbească despre pacea între oameni şi că lupta
de clasă este ceva străin de oamenii credincioşi".
Partidul a încercat să combată acest gen de zvonuri, motiv pentru care a
considerat că ele n-au avut nici un efect asupra populaţiei satelor, că " ... ţărănimea
săracă cunoaşte adevărul despre colhozuri, astfel ţărănimea muncitoare din comunele
Almaşu Mic, Şiad, Buduslău, Albiş, Santău Mare etc. îşi manifestă dorinţa de a

36

Arhivele Nationale-Directiajud. Bihor, fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dos. 47111949, f. 39.
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înfiinţa

cooperative de

producţie,

venind

să ceară părerea

partidului", iar în unele

localităţi, ar fi luat atitudine împotriva chiaburilor37 :

•"în comuna Hidişel Nan, au fost demascaţi trei chiaburi din conducerea
Frontului Plugarilor, cari împidecau conlucrarea între partid şi front"
• "în comuna Gepiş - plasa Tinca - a fost predat autorităţilor, chiaburul lile
Ioan a lui Mihai, care a lansat zvonul că în R.P.R. s-a înfiinţat garda albă, în cadrul
căreia sunt şi partizani americani"
• "în comuna Oşand, chiaburul Melentie Marian, a fost demascat că îşi culcă
sevitorul în grajd şi-l hrăneşte rău, pregătindu-i aparte mămăligă, numai pentru el şi
pentru câine"
Asemenea semnalări abundă în absolut toate rapoartele încheiate de
activiştii partidului pe parcursul întregului an 1949. În ansamblu, aceste atitudini ale
"opoziţiei" sau "reacţiunii", cum sunt ele calificate în documente, alcătuiesc un
tablou sugestiv asupra realei "adeziuni" a ţărănimii la politica comunistă. În luna
martie sunt semnalate dificultăţi, venite tot din partea chiaburimii, în munca de
mobilizare a ţărănimii în scopul realizării planului economic38 :
• "chiaburimea din comuna Bratca, căutând să defăimeze planul de
însămânţări, a lansat zvonul că ţărănimea va munci mai mult şi va mânca mai puţin în
anul acesta"
• "în comuna Chijic, chiaburul Micuţ Mihai şi Pascu Pavel au atacat pe ţăranul
Sărac Vasile, membru în Comisia de însămânţări, pentru faptul că acesta a aplicat
planul de însămânţări în spiritul luptei de clasă, dând culturile cele mai grele
chiaburilor"
• "în comuna Voievozi, plasa Marghita, la chiaburul Vesa Pavel s-au găsit
dosite 1600 kg grâu şi el a declarat că nu are cu ce să însămânţeze"
•"la chiaburul Miheş Ioan din comuna Sânicolau Român a fost găsit un
tractor nou, ascuns de patru ani"
• "cu ocazia fixării cotelor de predare a laptelui, ce a fost aplicată în spiritul
luptei de clasă, chiaburii au încercat să saboteze aceasta, căutând să vândă vitele şi
influenţând şi ţărănimea mijlocaşă să facă acest lucru"
• "cu ocaziunea clasificării cailor şi a mijloacelor de transport, precum şi cu
ocazia apariţiei publicaţiunilor cu recrutarea celor două contingente, au lansat zvonul
că acestea se fac pentru scopul de pregătire a războiului; la fel spuneau căci caii cei
mai buni vor fi duşi în Uniunea Sovietică, iar caii slabi vor rămâne în armata
română"

• "în legătură cu folosirea de 15% făină de
grâul a fost transportat în Uniunea Sovietică"
37

38

mălai

în pâine, au lansat zvonul

Ibidem.
Ibidem, f. 53-54.
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•"Comitetul de plasă P.M.R. Săcuieni a primit o scrisoare anonimă în care se
înceteze activitatea că războiul e aproape şi toţi vor fi spânzuraţi"
Către sfârşitul aceleaşi luni, organele comuniste au constatat că „reacţiunea
şi-a intensificat acţiunile ei duşmănoase contra regimului, atât prin sabotaj,
lansarea de zvonuri, ameninţarea tovarăşilor, cât şi sub diferite inscripţii
reacţionare pe garduri, pereţi şi sub formă de manifeste etc." exemplificând în acest
sens „comunele: Mociar, Miersig (plasa Tinca), Vintere (plasa Ceica), Finiş şi Fiziş
(plasa Beiuş) unde s-au găsit pe garduri şi pe pereţi inscripţii cât şi manifeste scrise
cu mâna ce conţineau următoarele <Jos Comuniştii>, <Jos P.M.R.>, <Jos U.R.S.S.>,
<Jos Ana Pauker>, <Trăiască Maniu>, precum şi chemarea adresată ţărănimii să se
retraga- 'm pa-d ure 1139 .
În scopul combaterii acestor manifestări au fost mobilizate toate
organizaţiile de partid, în special „în plasa Tinca, unde reacţiunea este mai tare",
40
acţiunile soldându-se cu mai multe arestări :
• "au foat arestaţi până în prezent trei persoane, care au participat la afişaj şi
au avut legătură cu cei din pădure"
• "în ultimul timp, mulţi ofiţeri deblocaţi şi funcţionari comprimaţi s-au retras
în pădure"
• "în cursul acestei luni, cu ajutorul ţărănimii sărace, au fost prinşi doi fugari
în plasa Aleşd, comuna Zecehotare, la care s-au găsit şi arme"
• Chiaburul Oszalos din comuna Olosig, plasa Săcuieni, este acuzat că l-a
"îndemnat pe ţăranul sărac Vasok să dea foc furajelor proprietatea primarului din
acea comună, ceea ce a şi făcut, provocând 50000 lei pagubă". Se pare că "ţăranul
sărac" era în realitate un element decăzut deoarece, se spune în raport, "acelaşi ţăran
a fost îndemnat de cârciumarul comunei să omoare pe responsabilul de cadre şi pe
responsabilul de agitaţie din organizaţia de bază din acea comună; faptul nu a fost
îndeplinit, având în vedere că numitul s-a îmbătat şi când s-a trezit şi-a dat seama" 41 .
spune

să

***
Campania de recoltare a adus şi primele incidente violente din judeţ. Pe
28 iunie, în zilele premergătoare declanşării secerişului, ţărănimea din comuna
Biharea a organizat o adunare ad-hoc, în cadrul căreia au fost luate următoarele
42
hotărâri care contraveneau măsurilor trasate de partid :
• "astăzi seară iscălim proces-verbal prin care putem începe secerişul"
• "astăzi seară iscălim proces verbal prin care plata la seceriş se face în natură"
39
40
41

42

Ibidem, f. 80-81.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 192.
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• "iscălim un proces verbal prin care din comună nu se duce nici un bob
de grâu afară din comună"
Din nota infonnativă întocmită cu această ocazie, reiese că judeţeana de partid
a fost sesizată la orele 21,30, când activistul Vanţiu l-a înştiinţat pe colegul său,
Koroşi Ştefan „că în Biharea, 3 femei au convocat o şedinţă şi să trimitem nişte
miliţieni", la care raportorul a răspuns că "vom pleca noi, nu miliţia". Ajunşi în
comună, activiştii au stat de vorbă cu mulţimea circa 40-45 de minute, după
care, de acord cu mulţimea, au hotărât alcătuirea unei comisii formate din 15
persoane, pentru discutarea problemelor ce frământă populaţia şi deplasarea la
"primărie căci afară era gălăgie".
În curtea primăriei, ţăranii s-au dedat la acte de violenţă asupra unuia
dintre activişti - acesta relatează că "am fost lovit cu o cărămidă în frunte; am
reuşit să ies din mâna lor, însă am fost înconjurat din nou de un grup de oameni, cu
care am început să discut, iar peste câteva minute, un om iarăşi m-a lovit cu o piatră
iar alţii, tot atunci, m-au împuns cu cuţite în spate. Oamenii, văzând că am fost
împuns şi lovit, s-au speriat şi m-au lăsat liber iar eu am ieşit în stradă, când iar am
fost de trei ori atacat şi dus într-o curte unde am fost lovit cu mîna şi cu ciomag. De
aici am scăpat fiindcă a sosit între timp miliţia, care a spus că m-au bătut destul,
..
l t „43 .
aşa ca oamenu au p eca ...
Incidentul a fost stins prin intervenţia securităţii, care a operat arestări, "11
oameni dintre cari în majoritate sunt chiaburi'', cu toate că nota infonnativă
indica implicarea ţărănimii sărace.
Un alt incident, care putea genera implicaţii mult mai largi, s-a desfăşurat în
comuna Tăuteu. Acesta a fost ocazionat de şedinţa de prelucrare a măsurilor dictate
de P.M.R. pentru campania de seceriş, şedinţă la care au fost prezenţi: Takacs Iosif,
preşedintele sindicatului pe plasă, Cristea Iosif, preşedintele Comitetului Provizoriu
al plasei şi Mandelbau , secretarul Comitetului Provizoriu al comunei.
Punctul nevralgic a fost alimentat de problema cotelor, în legătură cu care,
ţăranii au reclamat exagerarea impozitelor fixate chiaburilor, motivând că din această
cauză vor rămâne fără pâine deoarece chiaburii sunt cei care aprovizionează pieţele.
44
Din pricina neînţelegerilor şedinţa s-a încheiat la ora 2,30 noaptea •
A doua zi s-a produs o escaladare a conflictului. În raport se consemnează
că "Dimineaţa, între orele 8-1 O, au început să se adune cetăţenii în faţa primăriei, şi
în acest timp au tras clopotul alarmând cetăţenii din comună cu lozinca: <Nu lăsăm
nici un bob de grâu din comună, că murim de foame! Nu avem nevoie la batoze
de oameni de control! Dacă spuneţi că pământul este al celor ce-l muncesc,
lăsaţi-le şi recolta lor!>".
43
44

Ibidem, f. 198.
Ibidem, f. 199.
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Sunt semnalate şi primele acţiuni de solidaritate, venite din satele
comunei ori din comunele vecine. Ancheta organelor abilitate, a
încercat să-l facă răspunzător de propagarea veştii pe ţăranul Hebriştean din satul
Bogei care ar fi "plecat spre comuna Bogeiu, mergând la preotul ortodox,
spunând să tragă imediat clopotul bisericii. Preotul cu lozinca, că plecăm la
Tăuteu că arde comuna şi trebuie ajutată, populaţia, aproximativ 150, a plecat
spre Tăuteu, iar individul a plecat mai departe, În comuna Ciutelec, la fel, la
preot, unde a spus că este arestat preotul din Bogeiu fiindcă a tras clopotul
bisericii; acolo s-au adunat cca. 60-80 femei („.) tot în acest timp o femeie din
Tăuteu a plecat la Chiraleu, unde, la fel, a tras clopotul,spunând populaţiei să
plece la Tăuteu că arde comuna; s-au strâns cca. 250 de oameni ... "45 .
Pentru calmarea spiritelor, partidul a mobilizat securitatea, miliţia şi un
număr mare de agitatori, iar în zonă au mai deschis o "oloişte" şi o moară. Analiza
făcută de către factorii de răspundere din judeţeana de partid, a creat convingerea
că În zonă "există o organizaţie subversivă bine organizată pentru subminarea
regimului". Elementele care au condus la fundamentarea acestei concluzii au fost
puerile, lipsite de conexiune: revolta a coincis cu ziua Sfântului Ilie, sărbătoare
religioasă, când toată lumea era acasă sau în biserică, în timp ce Hebriştean este
calificat ca fiind un "individ, Hebriştean este un element dubios, care a fost de 3 ori
condamnat pentru furt şi jaf' 46 •
Stări tensionate au mai fost semnalate şi În alte comune ale judeţului
Chiraleu, plasa Marghita, Cetariu şi Niuved, plasa Sălard şi Salonta şi Arpăşel,
plasa Salonta. În legătură cu comuna Arpăşel, raportul spune că "în 30, luna
trecută, seara, a fost provocată o şedinţă, la fel ca cea din Biharea, în fnmte cu
agitatorii reacţionari, 2 elevi fii de chiaburi ai chiaburului Besenyei ( ... )au fost luate
47
măsuri de forurile competente şi pe linie de partid" .
Desfiinţarea plăţii În natură, uiumul, pentru muncitorilor batozieri şi În
general pentru Întreg proletariatul sătesc a tensionat şi mai mult starea de
spirit, în special după ce activiştii le-au explicat că "Odată cu prelucrarea
contractului colectiv al muncitorilor salariaţi agricoli, a fost prelucrat că nu se va mai
permite nici o formă a plăţii în natură, a dijmei şi că toate muncile se vor executa în
bani". Vestea introducerii acestui nou sistem de salarizare i-a speriat pe ţăranii, care
şi-au pus problema acoperiri necesarului de pâine pentru familii şi "au ridicat
problema cum li se va asigura grâul, şi au cerut să se secere în natură sau să lise
asigure că vor putea cumpăra grâu contra banilor sau vor primi cartelă" 48 .
aparţinătoare

45

Ibidem.
Ibidem.
47
Ibidem, f. 192.
48
Ibidem, f. 194.
46
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Au fost înregistrate situaţii conflictuale grave în comunele Biharea, Arpăşel şi
Chiraleu, care au fost raportate C.C.-ului. Pentru unele dintre ele sunt făcuţi
răspunzători activiştii nepricepuţi, care n-au ştiut să convingă populaţia, cum a fost
cazul activistului "Varga de la U.P.M: care a spus că se va da 250 de grame de pâine
salariaţilor agricoli".
Pentru a evita incidente similare şi în alte locuri, în plasele Aleşd, Centrală,
Salonta, Sălard, Săcuieni, Tileagd şi Tinca au fost delegaţi permanent câte un
membru din biroul judeţenei "pentru a izola eventuale manifestaţii ale duşmanului de
clasă", temerile ţăranilor fiind aceleaşi "plângerea ţărănimei sărace este că pe când în
trecut au putu să-şi asigure într-o oarecare măsură raţia de pâine în urma plăţii în
natură a secerişului şi a treierişului, azi au frică că nu-şi vor putea asigura pâinea" 49 .
În unele localităţi ţăranii au ameninţat cu răscoala, raportorul relatează că
spiritele s-au calmat numai după ce au fost lămuriţi "că partidul şi guvernul va avea
grijă să fie aprovizionaţi cu grâu sau pâine sub o formă sau alta şi până atunci să
aştepte". Ameninţarea a rămas însă valabilă: "Astfel s-a început secerişul în toate
plăşile de la şes. Muncitorii agricoli din aceste plăşi au spus că: <avem încredere în
partid>, iar în plasa Sălard au declarat că: <avem încredere în partid, însă dacă
ne vor înşela, vom face o răscoală cum nu s-a mai pomenit> 1150.
În contrapondere, acţionând ca într-o veritabilă economie de piaţă, pentru a-şi
asigura forţa de muncă necesară, chiaburii le-au promis "secerişul în parte, una cruce
din 5-6 cruci de grâu".
În plasa Salonta contractele cu secerătorii au fost încheiate fără stabilirea
condiţiilor de plată "rămânând să aştepte hotărârile guvernului". Urmăriţi de spectrul
foamei "muncitorii n-au înţeles să acţioneze conform luptei de clasă - s-a constatat
din partea muncitorilor atitudine duşmănoasă faţă de G.A.S. şi pe de altă parte
împăciuitoare faţă de chiabur, când pe ascuns, unii au început secerişul în al l 1lea"51.
După ce s-a procedat la o permanentă incriminare a chiaburilor, în sfărşit, la
capitolul "situaţia economică" al raportului, este recunoscută realitatea că
"proletariatul agricol din satele noastre duce mizerie, nu au posibilităţi a se
aprovizina din cauza lipsei de bani, având în vedere că încă în momentul de faţă,
plata secerişului şi a treierişului nu este clarificată şi că la noi este datina veche ca
muncitorii agricoli să primească plata în natură", indicându-se şi adevărata cauză52 .
Momentul de sinceritate a fost efemer, deoarece, în privinţa colectărilor,
chiaburii sunt acuzaţi din nou, că au speculat situaţiile grele din unele comune
lansând zvonuri alarmiste: "chiaburimea depune o muncă de subminare cât se poate
49
50

51
52

Ibidem, f. 199.
Ibidem, f. 194.
Ibidem.
Ibidem, f. 168.
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de mare, folosind situaţia din unele comune unde sărăcimea în ultimele două luni au
fost fără de pâine, ca Biharea, Arpăşel, Salonta, Buduslău, Chiraleu".
În comuna Ginta, se relatează că reacţiunea a lansat iarăşi zvonuri, dar şi
manifeste scrise de mână, de genul 53 :
•"Nu transportaţi grâul la arii, că le dăm foc"
•"Nu aveţi frică, partizanii iugoslavi sunt alături de noi, aşteaptă chemarea
noastră în păduri"
• "Nu daţi nici o boabă de grâu, fiind întrebuinţat pentru comercializare de
către evrei"
• "Cartelele, după ce veţi începe munca, se vor retrage"
• "Manifestaţi pentru a primi plata în natură, veţi reuşi, cum aţi reuşit cu
cartelele"
REBELIUNEA
Nemulţumirea ţăranilor

a atins punctul maxim către sfârşitul lunii iulie
1949, şi s-a focalizat în special satele zonei de cîmpie din sudul Bihorului,
incluzând şi partea de nord a judeţului vecin, Arad, precum şi localităţile din
nord, În special, În plasa Marghita.
Acţiunile au debutat, în general, paşnic, prin mitinguri, organizate adhoc, desfăşurate în faţa sediilor comitetelor provizorii ale comunelor, motivate
de nemulţumirea populaţiei în legătură cu inovaţiile aduse de legea impozitului
agricol. Au existat însă, şi situaţii în care o serie de reprentanţi ai autorităţilor au
provocat, efectiv, declanşarea ostilităţilor.
În primele momente ale "rebeliunii", majoritatea participanţilor era
constituită din femei, nevestele ţăranilor săraci, bărbaţii fiind plecaţi la lucru. Mai
târziu, în derularea evenimentelor a fost antrenată întreaga populaţie a comunelor.
În cadrul acestor manifestări, populaţia, formată în cea mai mare parte din
proletariatul sătesc, a scandat lozinci anticomuniste54 :
• la Biharea: "Vrem pâine, plata în natură. Nici un bob de grîu. Chiaburi nu
sunt. Jos URSS şi comuniştii. Plata în natură la treieriş";
• la Ucuriş: "Nici un bob de grâu. Jos comuniştii unguri şi evrei. Imnul regal.
Trăiască Legiunea şi Căpitanul";
• la Marghita: "Nu vrem colhoz. Jos evreii. Vrem plata în natură";
• la Salonta: "vrem voinţa poporului. Pâine să ne daţi. Nu avem chiaburi. Jos
cu conducerea. Plata în natură".

53

54

Ibidem, f. 150.
Idem, dos. 510/1949, f. 290.
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aţâţat

Atitudinea arogantă a autorităţilor, şi ameninţările adresate manifestanţilor, au
spiritele. Manifestanţii au trecut la devastarea sediilor comitetelor, a

arhivelor şi la violentarea reprezentanţilor puterii.
Reconstituirea filmului evenimentelor a fost
parcursul unei anchete, ordonate la scurtă vreme după

făcută

de

către

P.M.R. pe

liniştirea situaţiei.

Materialul
faptului că analizele întreprinse pe baza declaraţiilor
participanţilor şi a martorilor oculari, sunt critice, scoţând în evidenţă adevăratele
cauze ale revoltei, legate de politica greşită, promovată în domeniul agriculturii.
Desigur, la indicaţiile partidului, judecăţile de valoare emise, au lăsat locul
formulelor propagandistice prefabricate la Bucureşti. În opacitatea ei, puterea
comunistă a exonerat de răspundere ţărănimea săracă, implicată masiv la escaladarea
conflictului, în detrimentul chiaburimii, care a fost demonizată. Pe întreg teritoriul
este valoros

datorită

regiunii, acţiunile ţărănimii s-au concentrat în cel puţin patru centre: satele din
jurul comunelor Tăuteu, Abram şi Ghenetea ale plasei Marghita, satele
periferice ale oraşului Salonta, satele plasei Tinca situate pe axa Salonta-Beiuş
şi terminaţiile acestei axe, satele plasei Beliu, respectiv cele din zonele crişene
ale Aradului.
Revenind la evoluţia evenimentului, vom trece în revistă principalele episoade
care au punctat acest parcurs.
În comuna Cheţ, plasa Marghita, disensiunile au fost provocate de ţăranul
Varga Augustin, care i-a convins pe muncitorii batozieri să înceteze lucrul până nu
va fi reintrodusă plata în natură, spunând că "grâul de la batoză nu vor da voie să fie
transportat, că lor le trebuie pâine şi cotele de predare să fie restituite gospodarilor" 55 .
Ca atare, muncitorii au adus grâul în centrul comunei, pentru a fi împărţit informatorul subliniind faptul că, „această aglomeraţie de femei a fost condusă de
soţia lui Pop Graţian din satul Ghenetea, între aceste femei se găseau soţia lui Iuhoş
Gheorghe, soţia lui Doboş Leontin, soţia lui Negreanu Gheorghe, mijlocaşi, soţia lui
Derbaş Iosif' 56 • Ca factori răspunzători de situaţia creată, au fost indicaţi „chiaburul
Duma Ioan şi soţia lui Chiş Emanoil din comuna Ghenetea" primul îndeplinind
funcţia de responsabil de cadre al organizaţiei de partid din comună.
În comuna Bale, plasa Marghita, scânteia revoltei a fost declanşată de către
activistul de partid, trimis să lămurească populaţia, care a declarat, cu de la sine
putere că "în afară de făina ce o primesc pe cartelă, mai primesc 70 dgr. rară cartelă,
şi când femeile au aflat că nu primesc această cantitate de făină, atunci au mers la
57
soţii lor nelăsându-i să lucreze, oprind maşina" (batoza - n.n. A.Ţ.). Acestea, în
număr de 36 „erau soţiile muncitorilor de la batoză", scandau lozinci de genul:
"Vrem pâine! Am răsturnat democraţia şi vrem să-i omorâm pe comunişti!", după
55

Ibidem, f. 119.
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care, au pornit în căutarea "conducătorilor pentru a-i omora, msa aceştia au
dispărut" 58 . La ostilităţi au participat 80 de persoane, dintre care, numai trei chiaburi.
În comuna Buduslău, plasa Marghita, localitate vizată de Comitetul Central
pentru a fi cooperativizată, incidentele nu au degenerat în acte de violenţă, datorită,
probabil, însemnatului efectiv represiv deplasat aici, în acele zile, cu ocazia vizitei
fruntaşilor judeţenei de partid, veniţi să lămurească populaţia.
Oricum, şedinţa convocată de către aceştia a fost întreruptă, după ce activistul
Bonaciu "cu câteva cuvinte a arătat avantajul plăţii în bani, iar sala întreagă a început
a manifesta" 59 . La fel ca în alte localităţi, şi aici, femeile s-au situat în fruntea
opoziţiei.

Analiza evenimentului, a atras atenţia liderilor P.M.R., care au constatat că
majoritatea protestatarilor erau membri de partid, la şedinţă 120 de membri, iar la
manifestări peste 140.
În comuna Săldăbagiu de Marghita, conflictul a fost iscat în timpul muncii
voluntare, la un punct de lucru de lângă sat, unde au fost mobilizate femeile, bărbaţii
fiind la batoze.
Acestea, i-au atacat pe secretarul organizaţiei de partid şi pe subofiţerul de
miliţie aflaţi în preajmă, „cu furci, s-au revoltat, cerând pâine şi au pus mâna în
pieptul şefului miliţiei", care s-a comportat lamentabil, "a lăsat ca chiaburii să facă
încontinuu răscoale contra partidului şi a guvernului, spunând ţăranilor că guvernul
le ia pâinea 1160 • Informatorul consideră că "aţâţătorul a fost chiaburul Chereji, care a
fost împuşcat" 61 •
În comuna Suiug, plasa Marghita, ancheta ordonată de partid a scos la iveală
implicarea în declanşarea manifestaţiilor, a unui grup evreiesc din interiorul P.M.R.
Populaţia a fost incitată la revoltă de comportamentul unui "cetăţean de
origine evreu, spunând că este din Bucureşti", găzduit de conaţionalii săi, secretarul
celulei de partid Gotlieb Adolf şi de Grosz Bemath. Acesta a profitat de starea
tensionată din comună, provocată de regimul cotelor, şi-a acostat femeile care se
duceau la biserică, pe care le-a întrebat "că de ce merg la biserică, când nu există
Dumnezeu?" 62
Această provocare a determinat populaţia satului să atace reprezentanţii
puterii, care au reuşit să se îmbarce în maşina care tocmai aducea cartele, şi să fugă
"peste păşuni" către comuna Satubarbă. Aici maşina s-a defectat, iar muţimea
înfuriată i-a luat la bătaie pe fugari, motiv pentru care "tov. Costin şi tov. de Ia
securitate au deschis foc. Populaţia în loc să se retragă, s-a revoltat şi mai tare. Tov.
58
59
60
61
62
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Costin, fiind lovit a dat ordin să se tragă foc în plin. Oamenii spuneau că mai bine să
murim pentru pâine. Erau morţi şi răniţi ( ... )Populaţia văzând că sunt 2 morţi şi 17
răniţi s-a retras" 63 . Ulterior a fost executat chiaburul Cheregi Roman.
După cum se poate constata, bilanţul evenimentului a fost tragic, informatorul
susţine că atunci „ne-am dus să căutăm cine sunt răniţii, am găsit copii mici în şanţ".
Interesant este faptul că din analiza conflictului, a fost exclusă vinovăţia
chiaburilor, întreaga răspundere fiind aruncată pe seama secretarului de partid, în
legătură cu care se spune că "Înainte de a fi venit evreul, nu s-a pregătit nimic în sat
( ... ) Secretarul de bază are şi cazan de ţuică. Are şi servitor şi servitoare, cooperativa
e tot la dânsul. Nevastă-sa e gestionară la cooperativă. El este agent veterinar. Nu
putem crede că duşmanul este mai prost ca noi( ... ) Se vorbeşte în sat că secretarul de
celulă a spus: <I-aş prinde pe un ungur şi pe un român în jug şi i-aş pune să lucreze
până când au I Kgr. de came pe ei" 64 . Din nenorocire, servitoarea a fost cea care a
căzut victimă furiei mulţimii "o fată de 17 ani, pe care au violat-o".
După cum se relatează în raport, conflictul s-a extins şi satele vecine, de aici
s-a băgat fitilul şi în satul Marginea şi Almaşu Mare".
În comuna Ghenetea, plasa Marghita, au oprit treierişul întrucât populaţia nu
muncea conform normelor stabilite prin lege. La aflarea veştii, un grup de 10 femei,
au mobilizat întreaga populaţie feminină din comună, 60-80 de femei, şi au reluat
activitatea la batoze.
Secretarul de partid a alarmat miliţia, care a trimis 5 camioane de soldaţi.
Sosirea miliţiei a fost anunţată şi comunei vecine, Păţăluş, prin intermediul
clopotelor. Conflictul nu a degenerat, datorită prezenţei masive a forţelor coercitive.
Dealtfel, ţăranul Şandor Coriolan a încercat să înlăture temerea populaţiei spunând să
Nu aveţi frică dacă vine armata, că nu au voie să tragă în popor" 65 .
În comuna Diosig, plasa Săcuieni, este semnalată fraternizarea ţăranilor
români cu cei unguri, în faţa necazurilor comune legate de anularea plăţii în natură.
Informatorul relatează că, într-o primă fază, pe 28 iulie, "coloniştii români au
fost conduşi în faţa primăriei, personal de Corbuţ Florian, chiabur, principalul
organizator al partidului manist din localitate ( ... ) şi de Năstase Ioan, chiabur cu 28
jugere şi vie( ... ) propagandist şi instigator al liberalilor. Ei s-au plimbat în tot timpul
66
dezordinei, dirijând şi instigând poporul" • Lor, li s-a alăturat "Peter Ioan, fost
conducător al legionarilor, vechi reacţionar", care a mobilizat femeile.
Acestea au solicitat "ca să primească plata în grâu şi nu în bani ( ... ) la ora 11
au început femeile să intre, să se adune în incinta primăriei". Raportorul spune că

63
64

65
66
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"una m-a lovit în gură (... ) l-au bătut pe preşedintele cooperativei, au spart uşa
cooperativei, năvălind în cooperativă" 67 .
În comuna Sărsig, plasa Sălard, motivul manifestaţiilor a fost arestarea
ţăranilor Filrtos Gheorghe şi Pop Cornel, învinuiţi că au sustras de la colectare câte
un sac din propriul grâu.
Consătenii au solidarizat cu cei doi şi au atacat postul de miliţie unde aceştia
se găseau reţinuţi. Informatorul relatează că aici "miliţistul a lovit pe unul cu arma,
dar nu aşa tare, mai puţin, că nu i-a spart nici capul şi nu i-a rupt nici piciorul (... )pe
urmă miliţistul a tras cu arma, dar nu între ei xci numai aşa ca să-i sperie" 68 .
Conflictul a fost dezamorsat prin intervenţia forţelor de miliţie sosite de la Sălard.
În comuna Mărţihaza, plasa Salonta, incidentele s-au produs în arie, la
batoze, în timp ce delegaţii partidului se pregăteau să transporte grâul la baza din
Salonta. Şi aici, femeile au dat semnalul revoltei, după ce l-au bătut pe activistul
Nagy Ştefan "s-au dus la maşină şi nu au lăsat să se transporte grâul la Comcereal.
Au tras clopotele".
Autorităţile, speriate, au luat legătura cu postul de grăniceri din comună, care a
trimis doi soldaţi, însă au fost şi aceştia atacaţi de mulţime "şi numai aşa s-au putut
apăra, aruncând o grenadă de mână" 69 • După intervenţia miliţiei, au fost arestate 7
familii „şi doi chiaburi au fost omorâţi" 70 . Pe tot timpul anchetei, femeile satului au
manifestat în faţa postului de miliţie "au bătut cratiţele" şi au scandat lozinca "Jos cu
soldaţii stalinişti!"

În comuna Bicaciu, plasa Salonta, Turcuţ Petru, însoţit de un grup de femei, sa prezentat la sediul Comitetului Provizoriu, unde "cereau să li se permită să treiere
fără nici un control". În curând "au venit şi sătenii cu furci, bâte şi alte obiecte,
tăbărând asupra lui Filipaş (secretarul de partid al plasei). Acesta s-a refugiat în nişte
camere, dar urmăritorii au spart uşile şi l-au aruncat pe geam" 71 • Printre participanţi,
sunt nominalizaţi Ruja Ilie, Bejan Petrică şi Turcuţ Dumitru, iar printre instigatori,
preotul Ivanyi Gheorghe.
În comuna Ianoşda, plasa Salonta, evenimentele au debutat în noaptea de 30
iulie, la manifestaţie participând "circa 300 persoane, dintre care, au fost 10-15
chiaburi". Aceştia au înconjurat sediul Comitetului Provizoriu, în timp ce chiaburul
Mocuţa Vasile a ţinut un scurt discurs, în care a precizat că "oamenii înţeleg să se ia
cota, pentru noi românii, dar nu pentru jidani. De ce sunt jidanii conducătorii ţării
noastre?" - după care mulţimea l-a atacat pe secretarul de partid din localitate, pe

67
68
69
70
71
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care l-au acuzat că "Tu ai luat grâul şi în anul trecut, căci dacă nu ai fi tu şi alţi câţiva
comunişti" şi l-au bătut72 •
În comuna Petid, plasa Tinca, pe 30 iulie au sosit un grup de îndrumători din
partea Sindicatului agricol, care au cerut să fie convocaţi lucrătorii de la batoze, în
vederea lămuririi lor în privinţa noului sistem de salarizare.
Până să fie adunaţi muncitorii, sediul Comitetului Provizoriu a fost asaltat de
femeile din sat, care "au început să strige că nu le trebuie bani pentru munca la
batoze, ci grâu", activiştii reuşind să fugă. Informatorul consideră că incidentul a fost
provocat de ţăranca "Manea Ana a boşoni, o baptistă, care a mobilizat femeile în
această acţiune" căreia i s-a alăturat „Ciordaş Saveta, o baptistă, care a spus că lor nu
le trebuie aşa guvern şi că nu e bună conducerea. Aceste femei aveau asupra lor şi
pietre cu care voiau să atace. Aceste femei au spus vicepreşedintelui că e un culduş
(cerşetor) care a ajuns la putere şi acum vrea să le ia pământul" 73 .
În cursul nopţii au fost tăiate firele telefonice. Legătura cu miliţia a fost
stabilită prin telefonul comunei vecine, Suplacu de Tinca.
În comuna Cociuba Mare, plasa Tinca, informatorul raportează că revolta a
fost provocată de chiaburul Popa Ioan, care aflând că urmează să fie arestat şi-a
mobilizat rudele, împreună cu care s-au prezentat la Comitetul Provizoriu din
localitate. Aici au reuşit să atragă o mare mulţime de femei, care au scandat lozinci
anticomuniste: Vrem pită, nu mălai şi pe Regele Mihai, iar cu Groza sub tramvai, să-l
măture U.C.B.-ul, să-l care C.F.R.-ul până la U.R.S.S,-ul!" 74 •
Ghinionul a făcut ca în comună să se găsească delegatul judeţenei U.P.M„
Goz Carol, care "a fost prins şi bătut crunt de Dan Savu, Şuta Gheorghe, Mladin
Mihai (gugoi), Hosu Ana a pecului, iar Dan Mihai (licaţ) l-a legitimat. Bicicleta a
75
fost complet distrusă, hainele rupte, i s-a luat swna de 5000 lei" • Grupul a spart,
apoi, geamurile consătenilor "devotaţi partidului", şi au tăiat firele de telefon.
A doua zi, în comună a sosit un pluton de miliţie, în număr de 28 de militari,
conduşi de un plutonier major, care a organizat servicii de patrulare. În cursul serii,
pe la orele 20, Deac Gheorghe a tras clopotele pentru înştiinţarea comunei vecine,
Belfir, care a răspuns imediat tot prin clopote.
La scurtă vreme, dinspre Belfir s-au auzit focuri de armă, şi populaţia
îngrijorată a început să edifice baricade la intrările în sat, pentru că se apropia un al
doilea camion, încărcat cu soldaţi ai armatei. Aceştia au deschis focul "S-au tras
salve. A fost omorât Costea Ioan (tânăr sărac)".
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Şi aici asistăm la o fraternizare a celor două populaţii conlocuitoare, ungurii
din Belfir sărind în ajutorul confraţilor români "circa 100 de oameni, cu topoare,
furci" 76 • Arestările au început pe 31 iulie, fiind reţinute 16 persoane.
În comuna Belfir, la ostilităţi au participat 130 de persoane, o parte dintre
acestea s-au deplasat şi la Cociuba, iar altele au căutat să-l captureze pe delegatul
U.P .M., Vasădi Iosif. Represaliile nu au întârziat, la "l august au fost executaţi de
securitate (miliţie) Csăk Ladislau şi Lorincz Iosif, vestiţi şovinişti şi reacţionari,
mijlocaşi, primul, fiu de chiabur'm.
În comuna Girişu Negru au fost înregistrate incidente similare. De început,
aflând de vizita preşedintelui Comitetului Provizoriu al plasei, la sediul s-au adunat
"grupuri de femei, în cap cu cele ale chiaburilor", cărora li s-au alăturat apoi bărbaţii
şi vecinii din comuna Belfir. Aceştia au scandat: "pâine nu mălai".
Încercarea vice-preşedintelui, Bobiş Gheorghe, de a aplana conflictul nu au
avut sorţi de izbândă, "a fost prins de gât de Pantea Ioan a babei (17 ha.). Popa Mărie
şi cu Ţărău Gheorghe au strigat să se dea afară golănimea din primărie". Grupul
format din "Bolog Constantin, soţia lui Ţărău Gheorghe, Brânduş Teodor, Brânduş
Maria (mijlocaşi şi săraci) au intrat în Comitetul Provizoriu, căutând proceseleverbale pentru a le distruge" în timp ce în stradă, oamenii "au tăbărât asupra maşinii,
au spart geamurile - Cârpaci Iancu şi Fechete Raţă".
Spre seară, populaţia a intrat în panică la vederea unui camion încărcat cu
militari, care se deplasa către comuna apropiată, Tăut. Au fost trase clopotele "de
către Ţiţirig Constantin - secretarul UTM" însoţit de tinerii Babău Constantin şi Haş
Florea. În jurul orelor 23, maşina P.M.R. şi camionul cu soldaţi, care se întorceau din
Tăut, au intrat în sat. În faţa lor s-a postat un cordon format "din femei şi chiar copii.
Au început să arunce cu pietre, miliţia a deschis foc. Au fost împuşcaţi Balog Ioan (1
iugăr, 3 copii) şi Boto Gheorghe (5 ha.). Se auzeau strigăte <Să-i omorâm pe
• • 1178
comunişti>
.
Pe 30 august a sosit armata şi au început arestările, au fost ridicate 7 familii
"Brânduş Teodor (1 Vi jugăre) agitator-conducător, Pantea Florea (5 ha.) organizator,
Ţărău Gheorghe Albişca (8 ha.) manist, Brânduş Maria, săracă, unealtă". Cu această
ocazie "a fost prins şi executat Sârbu Silviu, fost notar manist şi legionar, condamnat
la trei ani închisoare pentru sabotaj, dezertor" 79 •
În comuna Tăut, revolta a izbucnit în seara zilei de 29 iulie, când dinspre
comuna Girişu Negru au început să vină grupuri de oameni. Populaţia locală s-a
prezentat, la fel ca şi în celelalte cazuri expuse, la sediul Comitetului Provizoriu pe
care l-au devastat "au intrat înăuntru, au devastat dulapurile cu registre, le-au scos
76
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le-au dat foc, pe foc au pus şi poarta de triumf( ... ) au spart geamurile, au
lovit pereţii şi au rupt tablourile" 80 . După ce au tăiat firele de telefon, populaţia a
spart geamurile locuinţelor, vicepreşedintelui comitetului provizoriu, secretarului de
partid, secretarului U.P.M., secretarei U.F.D.R., preşedintelui sindicatului agricol etc.
Comunicarea cu comunele vecine a fost făcute prin intermediul clopotelor
"trase de tânărul Todinca Ioan, fost secretar UTM - a fost executat" sau "sunând din
goarnă şi bătând din tobă". Un grup a plecat mai departe, în comuna Batăr. Au fost
arestaţi: Hodişan Mihai, Popa Nicolae, Ţirban Matei, Rusu Ioan şi Rusu Ştefan.
La Batăr, semnalul "rebeliunii" a ajuns în seara zilei de 29 iulie, prin
intermediul grupului de la Tăut care "şi aici au început agitaţia şi întrunirea" şi au
scandat lozinci: "Tito a intrat în Banat, lăsaţi că va veni încă ziua de mâine" 81 •
Coalizând, populaţia comunei Batăr a atacat sediul Comitetului Provizoriu local au
"stricat centrala telefonică, au spart geamurile", iar secretarul de partid, "căutând să
intre în vorbă, tov. Bicăceanu, a fost omorât" 82 .
Informatorul declară că grupul ar fi deţinut anne de foc "2 arme automate şi 6
arme simple", iar după asasinarea liderului local, populaţia s-ar fi exprimat că "bine
au făcut, dar dacă în urma acestei mici lovituri, bolşevicii ne vor da puţin grâu 83 ".
După cum aminteam, evenimente similare s-au petrecut şi în satele din judeţul
Arad, Şomoşcheş, Apateu şi Şepreuş.
În Şomoşcheş, a fost agresat "Belle Petre, preşedintele Sfatului Popular
judeţean, în timp ce a coborât din maşină pentru a lămuri populaţia, referitor la
84

treieriş şi colectări" .

În comuna Berechiu, "ţăranii s-au adunat cu toţii la un loc şi văzând că se
apropie de sat un camion cu miliţieni, au ieşit cu toţii până la mijlocul drumului dintre
Berechiu şi Şomoşcheş, unde au fost opriţi, după care au forţat pe ofiţerii care se găseau
cu miliţia, să vină rară arme şi numai în acest fel vor putea sta de vorbă" 85 .
În Apateu, în jurul orelor 21, populaţia a pregătit un dispozitiv de apărare,
pentru întâmpinarea forţelor de miliţie. Ancheta Regionalei Securităţii Poporului
Timişoara, descrie că "au început să se tragă clopotele în semn de alarmă, iar
populaţia a început să strige împreună cu femeile şi copii, iar la marginea satului, o
echipă din şase indivizi înarmaţi cu ciomege, cu furci şi cu o armă ZB, au aşteptat
camuflaţi sosirea miliţienilor".

80

Ibidem.
Ibidem, f. 190.
82
Ibidem, f. 173.
83
Ibidem, f. 188.
84
Apud: Tudor Stanca, Răscoalele ţărăneşti din 1949, din judeţul Arad, reflectate în documentele
organelor de represiune, în Anii 1949-1953. Mecanismele terorii, Fundaţia Academia Civică,
Bucureşti, 1999, p. 675.
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Între cele două tabere s-au desfăşurat schimburi de focuri, în urma cărora au
fost arestaţi şase "rebeli", pentru reţinerea cărora ofiţerii de miliţie, ajutaţi de colegii
de la Regimentul 1 Grăniceri-Paz.ă, au fost nevoiţi "să-i ţină sub foc de armă, pentru a
se putea retrage, întrucât era noapte şi nu dispuneau de forţă suficientă" 86 .
În comuna Şepreuş, se relatează că "populaţia instigată de chiaburime a atacat
ferma de stat din Şepreuş, ar fi omorât trei cetăţeni şi rănit grav pe un altul".
Anchetatorul consideră că sursa evenimentelor se află în Bihor: Bănuim că aceste
acţiuni de instigare de către chiaburi, sunt pornite din comunele care sunt situate în
judeţul Bihor, de unde în ziua de 30 iulie 1949, au venit cinci căruţe cu lemne,
cântând deschis, pe drum, cântece legionare, au înjurat membrii de partid pe care i-au
întâlnit în cale şi au ameninţat cu cuvintele <vă arătăm noi vouă!>" 87 .
Evenimentele au fost urmate de un val de arestări, şi în final un număr mult
mai mare de persoane au fost deportate în zona Bărăganului, acestea fiind
considerate de autorităţi, ca un bun prilej pentru îndepărtarea chiaburilor din sate.
• din comuna Şomoşcheş au fost deportate familiile: Văd. Burcă Floare, Faur Ioan
şi Marg Gheorghe;
• din comuna Apateu, familiile: Mang Saveta, Mang Ioan, Mang Floarea, Maliţa
Ana şi Moţ Floare;
• din comuna Susag, familiile: Hut Anton, Hut Traian, Ciuclea Ioan, Hut Sofia,
Mamea Ioan, Petran Iustin, Chirilă Dumitru şi Panda Gheorghe88 •
• Din Raionul Criş, au fost deportate următoarele familii:
• din comuna Şepreuş, familiile: Iancicău Ecaterina, Stana Simion, Stana Natalia,
Pârvu Olivia, Rârvu Emilia şi Pârvu Ana89 .
• Din Raionul Gurahonţ, au fost deportate următoarele familii:
• din comuna Cărand, familiile: Rus Ambrozie şi Rus Savu Heblea90 .
• Bihnţul participării la "rebeliune" a fost următorul 91 :

86

Ibidem.
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Gabriel Moisa, Colectivizare, rezistenţă şi represiune în vestul ţării (1948-1951), Editura Muzeului
Ţării Crişurilor, Oradea, 1999, p. 140-143.
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ANR-DJBh, fond Comitetu/jud. Bihor al P.C.R, dosar nr. 510/1949, f. 299 - în "Tabel centralizator
despre manifestării reacţiunii şi rebe/iunei decursă în jud. Bihor".
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REVOLTE ŢĂRĂNEŞTI ÎN JUDEŢUL BIHOR
CAUZATE DE DEBUTUL PROCESULUI DE
COLECTIVIZARE A AGRICULTURII
GABRIEL MOISA

După instaurarea regimului bolşevic în România au luat fiinţă o serie de centre
ale rezistenţei anticomuniste. Zonele de munte au fost în general cele care au facilitat
proliferarea unor grupuri, dar existenţa lor va fi mai mult s-au mai puţin efemeră
consecinţă a faptului că au fost sistematic vânate de noul regim
Istoriografia postdecembristă a problemei atinge o serie de aspecte cauzate de
acţiuni contrare regimului în diverse regiuni ale României mai puţin însă celor
apusene. Dar, vestul ţării a intrat şi el în circuitul mişcărilor anticomuniste
organizate. O serie de documente ale Securităţii ne conving că şi în Bihor, Arad,
Sălaj, Satu Mare, Timiş, Caraş şi Severin au existat asemenea organizaţii.
Informaţiile inedite de arhivă pe care le punem acum la dispoziţie ne permit să
afirmăm cu certitudine că aici şi-au desfăşurat activitatea între 1948 - 1950 cel puţin
trei asemenea grupuri de rezistenţă
O primă organizaţie ar fi Organizaţia România Independentă (O.R.L).
Aceasta a luat fiinţă, cu certitudine, cândva în cursul anului 194 7, pentru că, deja în
primăvara lui 1948, existenţa să fie precis semnalată de Securitate ca având centrul în
Oradea. Primul ei şef a fost Nistor Bădiceanu. De la început aceasta avea ramificaţii
într-o mare parte a judeţului Bihor, dar şi în vestul judeţului Sălaj. Ca urmare a
deccoperirii parţiale a activităţii clandestine a acesteia unii dintre fruntaşii O.R.I. în
frunte cu Nistor Bădiceanu au fost prinşi şi arestaţi în vara anului 1948. O parte a
organizaţiei a supravieţuit şi în toamna aceluiaşi an s-a regrupat sub conducerea lui
Vasile Furtoş de loc din Sărsig.Punctul de comandă era tot în Oradea şi avea
ramificaţii în comunele: Sărsig, Chiribiş, Ciutelec, Varviz, Ciuleşti, Bogeiu, Ghida,
Săldăbagiu de Barcău, Marginea, Spinuş, Cenaloş, Ciuhoiu, Hăuceşti, Fegernic,
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Sarcău, Oşorhei, Nădar,

Misca,

Rontău, Făncica, Abrămuţ, Sfămaş, Sălard,

din

1

judeţul Bihor şi Marca, Ip şi Porţi din judeţul Sălaj •

Primele informaţii despre activitatea organizaţiei, în a doua parte a existenţei
sale, când în fruntea ei se găsea Vasile Furtoş, au fost primite la sfârşitul anului 1948
când, la 27 decembrie, comandantul Securităţii bihorene, Czeller Ludovic, emite
ordine de arestare pentru 155 de persoane care ar fi aparţinând acestei grupări. În
Sălaj au fost arestate pe aceleaşi motive, ca membri ai aceleaşi grupări, "doar" 21 2 •
Erau semnalate chiar şi pentru Satu Mare reţineri de persoane care au făcut parte din
organizaţie, în număr de 28 din zona Tăşnad-Carei, ceea ce dovedeşte că ramificaţiile
grupării s-au întins şi în acest judeţ.
Informaţiile ulterioare legate de mişcare sunt pe linia regrupării forţelor
acesteia la nivelul comunelor mai sus amintite. 1949 a fost anul în care s-au
intensificat mult acţiunile derulate de această organizaţie în contextul în care
începând cu luna martie în România s-a declanşat la scară naţională procesul de
colectivizare a agriculturii. Informaţiile deţinute de forţele de Securitate convergeau
toate înspre dezvoltarea unor acţiuni potrivnice regimului, toate foarte bine
coordonate şi organizate. Primele elemente care conduc la concluzia organizării unor
acţiuni în stil mare, au fost primite de Securitate la 11 mai 1949 când se ştia deja că
exista un plan în două etape pentru rezistenţă la colectivizare în lumea satelor.
În prima fază urmau a se rezolva chestiunile legate de logistică prin procurarea
armamentului, cu sprijinul unor ofiţeri activi ai armatei române şi organizarea
grupurilor de acţiune, iar în a doua parte răscularea comunelor una după alta prin
oamenii care făceau parte din organizaţie. S-a reuşit atragerea la nivel local, de partea
răsculaţilor, a unor funcţionari din aparatul de stat, iar la nivel central organizaţia a
reuşit să-şi apropie unele elemente din armată, grăniceri, trupe de Securitate şi
Miliţie. La 20 iunie 1949 o bună parte a armamentului necesar desfăşurării acţiunilor
era procurat de la unităţi militare din Oradea şi Marghita4 • Declanşarea acţiunilor a
fost fixată pentru 5 iulie, dată condiţionată de aprobarea unor legături superioare cu
Bucureştiul şi a semnalelor venite de la conducerea bandelor din munţi. Acţiunea
urma a fi deci corelată cu desfăşurări de forţe venite dinspre grupările din rezistenţa
anticomunistă care îşi aveau spaţiile de acţiune pe versantele vestice ale Apusenilor.
Pe 21 iunie au început preparativele pentru aplicarea pe teren a planului de
acţiune convenit. Şeful O.R.I, Vasile Furtoş, într-o şedinţă conspirativă în casa lui
Teodor Molnar din Chiraleu, membru al organizaţiei, a hotărât constituirea echipelor
de sacrificiu care vor circula prin toate satele pentru declanşarea acţiunii propriu zise.
La şedinţă au participat mai mulţi fruntaşi ai mişcării care şi-au luat angajamentul că
Arhiva Serviciului Român de informaţii, Fondul documentar, Dosar nr. 4638, f. 70.
A.S.R.I, Fondul documentar, Dosar nr. 4640.
3
Idem, Dosar nr.4638,f 70,
4
Idem.
1

2
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vor merge acolo unde li se va ordona şi vor executa întocmai planurile. A doua zi
însă Vasile Furtoş este arestat de Securitate 5•
Pe moment acţiunea părea compromisă. În aceste condiţii la 25 iulie acasă la
Nistor Pop din Sărsig, s-au întâlnit câţiva fruntaşi ai O.R.I care au hotărât amânarea
declanşării acţiunii pentru 1 august 1949. S-a definitivat organizarea fiecărui grup de
acţiune. În prima fază urmau a fi 5 grupuri a câte 10 oameni (acţiunea a pornit deci
cu 50 de oameni, la care trebuiau apoi să se adauge locuitorii satelor) care aveau
misiunea specială de a da semnalul declanşării acţiunilor în toate satele. Din aceste
grupe de sacrificiu făceau parte foarte mulţi studenţi care se aflau în vacanţă6 • Ei
trebuiau să asigure paza satelor răsculate prin constituirea unor pichete la marginea
localităţilor pentru ca în cazul apariţiei forţelor de represiune să anunţe sătenii şi să
reziste, în măsura posibilităţilor, până la sosirea de întăriri din aşezările ameninţate.
Împrejurările au făcut ca 1 august să fie devansată în ceea ce priveşte
declanşarea acţiunilor astfel că prin 27-28 iulie acestea să fie în plină desfăşurare în
partea de nord-est a judeţului iar membrii O.R.I să fie în mijlocul violentelor
evenimente care vor unna.
Altă aşa zisă organizaţie subversivă semnalată şi care îşi defăşura activitatea
cu predilecţie în partea central - sudică a Bihorului şi în judeţul Arad era Vlad Ţepeş
II având în frunte pe avocatul Constantin Militaru din Oradea7. Ea făcea parte dintr-o
mişcare naţională de rezistenţă cu acelaşi nume şi în această situaţie avea strânse
legături cu eşaloanele superioare din conducerea mişcării. În Bihor care compuneau
organizaţia erau în marea lor majoritate provenite din funcţionarii aparatului de stat,
ofiţeri deblocaţi, elevi, muncitori iar la sate mai ales dintre intelectualii comunităţilor
locale. Ramificaţiile sale cuprindeau pe lângă Oradea şi comunele Vaşcău, Beliu,
Ucuriş, Lunca, Câmpanii de Sus, Leheceni, Beiuş, Marghita şi Sălard. Organizaţia
avea legături, la fel ca şi cea condusă de Vasile Furtoş, cu grupurile din rezistenţa din
munţi.

În planul de acţiune ei se bazau mai ales pe acei membri ai organizaţiei care
parte din cadrele armatei, în special pe cei din Batalioanele de Securitate şi
Miliţie, care aveau misiunea de a nu opune rezistenţă la ocuparea instituţiilor.Aceaşi
sarcină revenea şi celor din aparatul de stat" ... care în plus mai aveau şi misiunea de
a produce sabotagii" 8• În planurile de revoltă ale organizaţiei un loc important urmau
să-l ocupe masele de ţărani dorindu-se antrenarea masivă în acţiunile preconizate
pentru a fi postate în faţa trupelor de Securitate sperându-se că acestea vor evita
astfel deschiderea focului.
făceau

; Idem, f. 71.
6
Idem.
7
Idem, f. 72.
8
Idem.
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Cea de a treia organizaţie de rezistenţă anticomunistă a fost semnalată în zona
masivelor Codru-Moma şi Bihor9 . Centre principale de aprovizionare şi legătură erau
comunele Susag, Craiova, azi Craiva, din judeţul Arad, Ucuriş şi Dumbrăviţa de
Codru din Bihor. Grupurile erau formate conform rapoartelor Securităţii din oameni
politici, mai ales legionari, care se ascundeau în munţi, ofiţeri deblocaţi, şi
intelectuali originari din localităţile învecinate cu muntele. De aici aceştia agitau
lumea satelor în speranţa unei revolte.
La 23 iulie 1949 cu câteva zile înainte de dezlănţuirea acţiunilor ţărăneşti în
zonă a avut loc o adunare organizată de unul dintre comandanţii grupurilor,
Alexandru Curta, din Chislaca, în satul Siad, comuna Craiova ( Craiva ) cu circa 20
de participanţi. În vederea ridicării spiritului combativ şi a moralului el le-a făcut
cunoscut acestora că grupurile din munţi sunt foarte bine organizate şi posedă
armament suficient pentru o rezistenţă de lungă durată. Alexandru Curta le-a trasat ca
sarcină ţăranilor să se împotrivească predării cotelor de cereale şi " ... să-şi ia inima
în dinţi şi să lupte cu hotărâre împotriva acelora care ar vrea să le ia grâul"' 0. La
plecare le-a promis celor prezenţi că prin 27 iulie va veni împreună cu un maior din
bandă pentru a fixa detaliile acţiunii. Pentru aceasta însă trebuie să fie prezenţi la
întâlnire cât mai mulţi oameni. Misiunea lui Alexandru Curta era de a organiza satele
începând cu Chişlaca până la Hodişel.
În acest timp toţi fugarii din pădure aveau ordine precise care constau în
apropierea fiecăruia de satul natal pentru a pregăti pe oameni iar inteletualii în satele
unde au funcţionat pentru a contacta pe cât mai mulţi locuitori şi să-i agite împotriva
noii ordini politice din ţară susţinând iminenta isbucnire a unei revoluţii. La 24 iulie
1949 în comuna Ucuriş, acasă la Ioan Mateoc, doi membri din rezistenţa montană au
adunat circa 40 de săteni, în majoritate foşti legionari şi membrii ai cultului baptist,
pentru a se pune de acord vizavi de desfăşurarea ulterioară a acţiunilor îndemnându-i
de asemenea să refuze predarea cotelor către stat. Pentru a pregăti cum trebuie
acţiunile câte doi membrii din rezistenţă s-au deplasat spre alte I O sate din zonă
spunându-le oamenilor că " ... acum este momentul prielnic să se ridice şi să dea
lovitura de graţie Guvernului din RP.R " 11 • După ce aceştia şi-au îndeplinit misiunea
se observă o recrudescenţă serioasă a acţiunilor ţărăneşti mai ales în Batăr, Tăut,
Talpoş şi Ucuriş din judeţul Bihor şi Berechiu, Şomeşches şi Apateu din Arad.
După cum se poate lesne sesiza rapoartele forţelor de represiune semnalează în
anii 1948 - 1950 existenţa a nu mai puţin de trei grupuri de rezistenţă la nivelul
judeţelor Arad, Bihor şi Sălaj. Toate îşi încep activitatea cândva la sfârşitul anului
1947 - începutul anului 1948, în condiţiile în care în România sunt demolate pas cu
pas toate formele de existenţă democratică. Eliminarea ultimului element de viaţă
9

Idem, f. 71.
Idem.
Idem, f. 72.
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democratică românească interbelică la sfârşitul anului 1947, instituţia monarhiei,
coroborat cu intensificarea terorii comuniste pe toate palierele vieţii au fost la nivelul
întregii ţări probabil fermentul care a condus la organizarea rezistenţei anticomuniste.
În acest context şi în partea de vest a României avem de a face cu acţiuni organizate
îndreptate împotriva noilor reglementări din societate, evident străine de fiinţa
românească.

Fiecare din cele trei grupuri de acţiune îşi aveau propria sa identitate. În
primul rând zonele în care acţionau erau diferite sau se întrepătrundeau arareori.
Grupul Bădiceanu - Furtoş acţiona în partea de nord a Bihorului, vestul
Sălajului şi sud-estul judeţului Satu Mare. Membrii săi proveneau cu predilecţie din
rândurile ţărănimii înstărite de la sate - aşa numita chiaburime. Aceasta nu a exclus
prezenţa în rândurile organizaţiei şi a unor funcţionari, militari deblocaţi sau studenţi
aflaţi în vacanţă.
Grupul condus de avocatul Constantin Militaru acţiona în schimb, conform
rapoartelor informative, mai mult în zona centrală şi sudică a judeţului. În mare
majoritate cei care compuneau organizaţia erau intelectualii din lumea satelor şi
Oradea, muncitori şi ofiţeri deblocaţi. Desigur, printre membrii regăsim şi alte
categorii sociale.
În fine cea de a treia organizaţie, care avea ca lider printre alţii pe Alexandru
Curta, acţiona în zona montană sud-vestică a Bihorului şi nord-estul judeţului
Arad.Aproape fără excepţie grupul era format din foşti ofiţeri, fruntaşi maoişti şi
membrii ai defunctei mişcări legionare care s-au refugiat în munţi şi au încercat să
reziste cu arma în mână împotriva regimului comunist.
Spaţiile de acţiune şi componenţa socială a acestor trei grupuri de rezistenţă le
individualizează pe una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea modul de acţiune şi
mai ales intervalul de timp în care cele trei au început să-şi facă simţită prezenţa ne
fac să credem că se găseau în permanentă legătură.Toate îşi încep preparativele
serioase de acţiune prin mai - iunie 1949 iar revoltele propriu zise sunt declanşate
concomitent pe cuprinsul celor trei judeţe în a doua jumătate a lunii iulie.
Concluzia care se desprinde de aici este că existau legături serioase în ceea ce
priveşte coordonarea acţiunilor celor trei grupuri de rezistenţă care se înţeleseseră
probabil vizavi de eventualul sprijin pe care ar urma să şi-l dea.
În ceea ce priveşte apartenenţa politică a membrilor acestor grupuri de
rezistenţă este mai greu de dat un verdict definitiv pentru că rapoartele informative
ale Securităţii vorbesc prea puţin şi doar tangenţial despre aceasta. Ceea ce este cert
din acest punct de vedere, conform rapoartelor informative, este faptul că între cei
care s-au ridicat împotriva regimului găsim foşti legionari şi membrii ai dispărutului
P.N.Ţ- Maniu. Toţi însă erau numiţi generic cu termenul de bandiţi.
Se poate spune, cu siguranţă, că una dintre cauzele revoltelor din vara lui 1949
din cele şase judeţe vestice ale ţării a fost o consecinţă a activitatăţii duse de aceste
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în lumea satelor, iar declanşarea simultană a revoltelor ne demonstrează
oamenii dădeau ascultare şefilor acestora având încredere în afirmatiile şi
imboldurile lor. În fruntea acţiunilor se vor găsi de cele mai multe ori p~rsoane
înregimentate în aceste grupuri de rezistenţă care au profitat şi de strângerea cotelor,
exorbitante pentru gospodăria ţărănească, într-o perioadă în care războiul mondial
şi-a lăsat serios amprenta asupra nivelului de trai al tuturor categoriilor sociale şi a
ţărănimii în particular. Desfăşurarea evenimentelor va demonstra acest lucru.
Din cele menţionate mai sus reiese foarte clar rolul pe care grupurile de
rezistenţă anticomunistă l-au jucat în declanşarea revoltelor. Practic ele au fost
elementul mobilizator şi coordonator al acţiunilor pe fondul situaţiei tot mai grele pe
care ţăranii o aveau de suportat de pe urma instaurării regimului comunist. Am trecut
în revistă, aşa cum reiese din rapoartele Securităţii, activitatea desfăşurată de acestea
până în momentul exploziei satelor în iunie 1949. De aici încolo este mai greu de
urmărit cât şi cum s-au implicat în derularea evenimentelor. Părerea noastră este
aceea că ele nu au stat deoparte. Nemulţumirile oamenilor au ieşit la iveală simultan
peste tot, acţiunile desfăşurându-se după un anume tipar ceea ce ne duce cu gândul la
pregătiri şi întâlniri anterioare ale acestor organizaţii cu sătenii. Rapoartele redactate
de Securitate, pe marginea celor întâmplate, ne confirmă acest lucru
Încă din cursul lunii iunie 1949 ţăranii s-au arătat complet nemulţumiţi de
directivele guvernului comunist privitoare la plata în bani a secerişului, treerişul la
arii şi predarea cotelor. Ei doreau ca plata pentru muncile agricole să se facă în
natură şi treerişul să se facă în gospodărie după ce fiecare îşi va fi dus acasă recolta.
Treptat nemulţumirile legate de aceste probleme au cuprins o mare parte a satelor
bihorene, arădene, sătmărene, timişene, cărăşene, severinene şi vest sălăjene
În Bihor intensitatea maximă a acţiunilor ţărăneşti anticomuniste a fost în
zonele situate la nord de Oradea, pe valea Barcăului şi în sud-estul judeţului, pe valea
Crişului Negru - adică tocmai în regiunile în care organizaţiile de rezistenţă erau
semnalate cu o intensă activitate. Spre sfârşitul lunii iunie acţiunile au crescut în
consistenţă luând chiar forme agresive, extinzându-se rapid de la un sat în altul.
Rapoartele Securităţii îşi încep discursul sub acest aspect cu acţiunile
declanşate în sudul Bihorului, pentru a continua în devălmăşie cu informaţiile despre
răscoală în cele şapte judeţe aşa cum s-au desfăşurat ostilităţile de la o zi la alta.
Prima răbufnire ţărănească este semnalată în comuna Batăr - jud Bihor - unde,
cel care a iniţiat răscoala, Dumitru Crăciun ameninţase pe membrii de partid din
localitate spunându-le acestora " ... vezi tu toporul acesta, am să-l bag eu în voi, în
toţi comunişti, căci voi nu aveţi mai mult timp decât vreo 3-4 zile, după care vor veni
englezii şi americanii" 12 • În aceeaşi zi, la Tăut, în timp ce o echipă comunistă de
îndrumători mobiliza populaţia la muncă voluntară Floarea Milean a spus " ..... .
că

12

Idem, f. 73.
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sini hoţii şi tâlharii. Proastă este lumea din sat că nu se răscoală împotriva
13
lor" (n.n a îndrumătorilor) .
În ziua de 23 iunie 1949 în toate Sindicatele de salariaţi agricoli din Bihor s-au
ţinut adunări generale cu ţăranii pentru a li se aduce la cunoştinţa că muncile agricole
efectuate de ei vor fi plătite în bani şi nu în natură 14 • În bani pentru că produsele
urmau să ia drumul Moscovei iar sumele de plată echivalente erau mult mai mici
ceea ce avantaja statul comunist. La Arpăşel au participat la adunare în jur de 120 de
ţărani. Auzind propunerea venită dinspre reprezentantul partidului comunist, Toth
Carol, s-au arătat complet nemulţumiţi şi au cerut ca muncile efectuate în sezonul de
secerat şi treierat să le fie plătite în natură şi nu în bani. În Tinca, ţăranii convocaţi
pentru aceeaşi problemă şi cunoscând despre ce va fi vorba, nici măcar nu s-au dus la
întâlnire fiecare plecând la muncile câmpului. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în
comuna Bicaciu unde în fruntea ţăranilor se găseau Vasile Şuşman, Dumitru Blaga şi
Gheorghe Ruga. La 28 iunie în Biharia circa 2000 de ţărani au fost adunaţi în faţa
Primăriei pentru ai asculta în aceeaşi problemă pe însăşi capii comuniştilor bihoreni
Francisc Szilaghy, secretarul Comitetului Judeţean P.M.R şi Ştefan Korosy,
responsabilul cu agitaţia şi propaganda în Bihor. Şi aici nemulţumirile ţăranilor au
ieşit la suprafaţă, aceştia cerând, la fel ca peste tot, reducerea cotele şi plata pentru
activităţile desfăşurate în natură. Liderii comunişti, insistând spre ai convinge pe
localnici de justeţea iniţiativei lor, au stărşit prin a fi bătuţi. În urma acestor
evenimente au intervenit trupele de Securitate din Oradea care au restabilit ordinea în
localitate.
Cnform rapoartelor Securităţii această acţiune a fost pusă la cale de
Organizaţia România Independentă care organizase şi la Mişca, Chiraleu şi Sărsig
aceleaşi evenimente, mobilizând în acest sens populaţia prin manifeste 15 .
Pe 1 iulie, în Uileacul de Munte, din aceleaşi motive a fost atacat Secretarul
Organizaţiei de Bază din comună. În fruntea bătăuşilor sunt nominalizaţi Iosif Şipoş,
Iuliu Petri, Aron Dragoş şi preoţii romano-catolic şi reformat din comună Dunay şi
Gheorghe Szenteş. În ziua de 3 iulie, în Chiraleu, doi îndrumători de partid prelucrau
reorganizarea cooperativei. Ţăranii, între care foarte multe femei, au forţat pe
reprezentanţii puterii comuniste să plece după ce a avut loc o încăerare între câţiva
membrii P.M.R şi ţăranii care nu erau de acord cu noile directive. Mulţi dintre cei
care îşi dăduseră adeziunea la intrarea în coperativă au forţat pe primar să le
înapoieze cererile. Investigaţiile care au urmat au stabilit că toată agitaţia a fost pusă
la cale de câţiva ţărani din localitate între care Pavel Badiu, Iosif Boca, fost membru
P.N.Ţ- Maniu şi Teodor Molnar, fost şef de cuib legionar şi membru în O.R.I.
13
14

15

Idem.
/dem.
Idem, f. 74.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

522

GABRIEL MOISA

În Salonta, în aceaşi zi, un număr de aproximativ 15 persoane s-au adunat în
Sindicatului de salariaţi agricoli cerând lămurirea chestiunilor legate de
salarizarea secerişului pe care şi ei o doreau în natură. S-a recurs la violenţă, dar
intervenţia trupelor de Securitatea a făcut ca ordinea să fie restabilită. În seara zilei
de 5 iulie s-a ţinut o adunare care urma să dezbată aceeaşi problemă în comuna
Arpăşel. Cei circa 500 de participanţi convocaţi de organizaţia P.M.R s-au pronunţat
împotriva propunerilor venite din partea celor doi reprezentanţi şi judeţenei de partid,
Bardiuc Arasu şi Laisach Iuliu care propuneau încă o dată plata în bani a muncilor
efectuate. Dinspre ţărani s-au auzit vociferări violente la adresa delegaţiei de partid,
ameninţând-ui cu bătaia. În fruntea acestora s-au găsit Iuliu Beseney, Ştefan Beseney,
Samuel Naghy, Emeric Beseney, dr. Mihaly Sarcoszy, Virgil Popescu şi Ludovic
Masco. Ei au blocat retragerea celor doi îndrumători comunişti care au fost agresaţi.
A fost nevoie de intervenţia forţelor de Securitate pentru a calma spiritele dar şi ele
au fost atacate de ţărani cu intenţia de a răsturna camioanele cu trupe. Printre
participanţi erau foarte mulţi muncitori de la Gospodăria de Stat din comună. Ei se
plângeau de faptul că erau ţinuţi în condiţii inumane în ceea ce priveşte cazarea şi
hrana. În cele din urmă intervenţia energică a Securităţii a înăbuşit revolta.
Tulburări cauzate de problema modalităţilor de plată a muncii efectuate de
ţărani au avut loc şi în Chiribiş. Aici ţăranii sunt îndemnaţi să nu semneze adeziunile
de intrare în cooperativele agricole. Anchetele Securităţii au găsit vinovaţi de
tulburările din localitate pe Gavril Sabău, Gavrilă Vancea, Ioan Vancea şi Iosif
Hortea 16 •
Vreme de aproape 2 săptămâni agitaţiile ţărănimii cauzate de plata în bani a
muncilor agricole prestate, a treierişului la arie şi a cotelor foarte mari pe care aceştia
erau datori să le predea la stat, s-au mai potolit. Vor reizbucni însă cu putere în a
doua jumătate a lunii iulie având la bază aceleaşi cauze 17 .
În ziua de 20 iulie în timp ce se ţinea o şedinţă cu sindicatul agricol în comuna
Tăuteu, ţăranii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că plata secerişului nu se făcea în
natură. Pentru prima dată înregistrăm răbufniri antisemite, oamenii cerând explicit
reprezentantului comunist din comună ca să "„. nu dăm nici un bob de grâu fiindcă
va fi luat şi comercializat de evrei" 18 • Spiritele se încing din ce în ce mai tare, odată
cu intervenţia trupelor de Securitate. Pe timpul nopţii au avut loc ciocniri între
trupele trimise în localitate şi ţărani după care militarii s-au retras la marginea
comunei. Ţăranii au organizat apoi paza satului din turnul bisericii. În cazul în care
Securitatea ar fi pătruns din nou în localitate urma să tragă clopotele pentru ai aduna
pe oameni în faţa Comitetului Provizoriu. Pentru acest caz câte doi curieri trebuiau să
plece spre satele vecine Bogeiu, Ciutelec şi Chiraleu pentru a le veni în ajutor celor
faţa
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din Tăuteu. Cum lucrurile au evoluat în direcţia confruntării între cele două părţi
curierii desemnaţi au plecat în direcţiile fixate. Din Chiraleu au pornit în ajutor circa
2500 de oameni înarmaţi cu furci, la fel şi cei din Ciutelec. Ei au fost opriţi din drum
de forţele de represiune operându-se 38 de arestări.
În aceeaşi zi au avut loc tulburări în Spinuş. Gheorghe Ruscaş, muncitor la
Uzinele din Reşiţa, aflat în concediu acasă a mobilizat circa 200 de ţărani pentru a
protesta contra situaţiei create, cerând, la fel ca peste tot dealtfel, ca plata muncilor
efectuate să se facă în natură în timp ce cotele să nu se mai dea deloc. Forţele de
represiune, miliţie şi Securitate au intervenit şi aici energic. În urma incidentelor,
Gheorghe Ruscaş şi fratele său au fost arestaţi de Securitate împreună cu câţiva
ţărani înstăriţi din sat. Din Spinuş revolta s-a extins şi în satele vecine Pocluşa de
Barcău, Sărsig, Mişca, Tria şi Demişoara. În cele din urmă întreaga acţiune a fost
înăbuşită iar ordinea comunistă restabilită.
Pe 23 iulie au loc tensiuni şi în altă parte a judeţului. La Ciumeghiu apar
manifeste în limba maghiară, menite a-i mobilizeza pe ţărani în direcţia rezistenţei
dar şi cu ameninţări la adresa celor care nu se conformau "Dragi fraţi. Este un ordin
dat din partea autorităţilor, ca strângerea recoltei pentru seceriş să fie numai intrun singur loc. Acest ordin pentru noi este foarte rău. Eu atrag atenţia ca nimeni să
nu înceapă strângerea recoltei, pentru că primul care va strânge la locul ordonat, nu
numai recolta lui va lua foc însă şi el o va păţi rău" 19 •
A doua zi, 24 iulie, au loc tulburări ce necesită intervenţia forţelor de
represiune în localităţile Tăutelec şi Şişterea. Opt îndrumători trimişi de judeţeana de
partid poposesc la Tăutelec pentru a lămuri populaţia în legătură cu plata muncilor
agricole. Încă de la intrarea în comună aceştia au fost întâmpinaţi de autorităţile
comuniste locale - Preşedintele Comitetului Provizoriu şi Secretarul Organizaţiei de
Bază - care i-au atenţionat de faptul că nu pot răspunde de securitatea lor personală
întrucât oamenii sunt foarte reticenţi faţă de noile realităţi. Aceştia au ignorat
avertismentul, intră în comună şi sunt atacaţi cu predilecţie de şvabii reveniţi din
deportarea din U.R.S.S. - care cunoşteau desigur foarte bine realitatea sovietică. În
fruntea celor aproximativ 150 de oameni răsculaţi se găseau Rozalia Vulst, Polarek şi
preotul romano-catolic Dobrovski care au scos pe îndrumători din comună prin
violenţă. Firesc, în astfel de situaţii organele de Securitate au intervenit în forţă
efectuându-se arestări între care toţi membrii Comitetului Provizoriu, Secretarul
Organizaţiei de Bază, Farcas Abraham, preşedintele U.T.M, Preşedintele Sindicatului
de Salariaţi Agricoli, Preşedinta U.F.D.R care erau şi ei în fruntea celor nemulţumiţi.
Alungaţi din Tăutelec îndrumătorii politici s-au îndreptat spre Şişterea. Nici aici nu
au avut parte de o primire mai bună, circa 400 de persoane protestând faţă de sosirea
lor în localitate. Vreo 50 dintre ţărani au devastat locuinţele membrilor de partid din
19
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Şişterea aruncându-le toate lucrurile afară din casă. În aceste condiţii cei 8
politici nu şi-au putut desfăşura activitatea pentru care veniseră fiind
nevoiţi să plece. La ieşirea din localitate aceştia au fost atacaţi de mai multe femei.
Au fost identificate apoi şi reţinute 8 dintre acestea care după ce au fost ameninţate
cu închisoarea în caz de recidivă au fost eliberate. În ziua următoare nemulţumiri ale
ţăranilor au fost consemnate de rapoartele Securităţii în Tăut, unde s-au găsit mai
multe manifeste, şi în Oşand unde femeile au fost împinse din nou în faţă ameninţând
autorităţile comuniste în eventualitatea în care ar fi recurs la cele plănuite. S-a dispus
ca Miliţia să aresteze pe capii instigatorilor, care să fie înaintaţi Securităţii.
Tulburări serioase au avut loc în comuna Diosig unde în 28 iulie un grup de 50
de femei au atacat sediul G.A.C- ului local bătându-l zdravăn pe preşedintele
acesteia.Ulterior grupul femeilor protestatare a crescut spre 100 deplasându-se spre
Oradea unde au manifestat în faţa Sfatului Popular Judeţean împotriva cotelor,
treierişului la arie şi plăţii ţăranilor în bani şi nu în natură. Aici a intervenit brutal
Miliţia şi Securitatea, ordinea fiind restabilită. Printre cele care au instigat la
manifestaţie au fost identificate soţiile lui Traian Ştefan, Iosif Covaci,Ioan Peter fost şef de cuib legionar în Diosig şi Floarea Corbuţ - fost preşedinte P.N.Ţ - Maniu
în comună. Reveniţi în Diosig, în aceeaşi seară, are loc o nouă manifestaţie
ţărănească ceea ce a făcut ca trupe de Securitate şi de Miliţie să se deplaseze la faţa
locului trecându-se din nou la reţinerea instigatorilor. Mulţimea s-a opus aruncând cu
pietre în forţele de represiune. În aceste condiţii s-a deschis focul asupra
manifestanţilor. A doua zi dimineaţă, pe 29 iulie, la locul demonstraţiei s-a găsit
0
cadavrul lui Ioan Peter, Împuşcat din imprudenţcl- .
În aceaşi zi sunt semnalate tulburări în Girişu Negru unde circa 300 de ţărani
s-au adunat să protesteze în faţa Comitetului Provizoriu pentru aceleaşi motive ca şi
în celelalte localităţi ale judeţului. Trupele de Securitate au intervenit în forţă pentru
a împrăştia mulţimea. Raportul întocmit de Securitate spune că între cele două tabere
au început schimburi de focuri şi în această confuzie generală răsculaţii s-au ucis
între ei. Neputând face faţă organelor represive ţăranii s-au retras în pădure. Au fost
totuşi prinşi şi executaţi Silviu Sârbu şi Ioan Tărău. În seara aceleiaşi zile în jurul
orelor 20-21 au fost trase clopotele în satul Tăut după care s-au adunat vreo 400 de
oameni. Acelaşi lucru se întâmplă în Batăr şi Talpoş. Ţăranii din cele trei localităţi sau îndreptat, apoi, în coloane bine organizate - circa 1OOO de oameni - spre Tăut
strigându-se lozinci extrem de eclectice şi contradictorii: "Trăiască R.P.R, Trăiască
Uniunea Sovietică., dar şi Jos Guvernul., Afară cu comunişti. Trăiască legiunea şi
căpitanul. Trăiască Tito" 21 etc. S-a dat foc arhivei Comitetului Provizoriu, s-a
devastat Primăria iar drapelele roşii comuniste au fost incendiate. Din nou trupele de
Securitate s-au deplasat la faţa locului pentru a reduce la tăcere pe răsculaţi. Aici au
îndrumători
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fost întâmpinaţi de ţărani cu focuri de armă. Schimburi de focuri au avut loc pe tot
parcursul nopţii. Se striga întruna "Să nu intre nici un nădrăgar în comună şi jos
22
jidanii şi comuniştii" .
Avem din nou accente antisemite în cadrele reacţiei ţărăneşti dovadă că aceştia
confundau comunistul cu evreul dar şi cu ungurul, şi prin ricoşeu cu rusul sovietic,
ţăranii nefiind dealtfel foarte departe de adevăr. Legat de această problemă nu putem
să nu observăm că cea mai mare parte dintre cei care coordonează acţiunea represivă
din partea autorităţilor sunt fie maghiari, fie evrei. De aici credem noi şi răbufnirile
antisemite în faţa evidenţei că ţăranul român prin excelenţă din perspectiva etnicului,
poartă acum propriul său război cu străinul comunist identificat cu evreul, ungurul şi
rusul. Propaganda desfăşurată de partidele istorice, atunci când se mai putea face, a
dat roade şi în acest caz.
Pe de altă parte, exprimându-şi dorinţa ca nici un nădrăgar să nu intre în
comună ţăranii reacţionau contra activului local de partid care în cea mai mare parte
era recrutat din plebea satelor nicidecum din rândurile celor înstăriţi. Cum ţăranului
sărac i se spunea în limbajul satului nădrăgar putem acredita ideea că revendicarea
aceasta era îndreptată împotriva lumpenului satelor, veritabili oportunişti, care,
întrezărind posibilitatea ieşirii din starea socială în care se găseau, au aderat la
partidul comunist.
O parte a manifestanţilor au plecat pe la orele 22 spre Batăr unde de asemenea
cea mai mare parte a satului era revoltată.Aici se acreditase ideea venirii în cel mai
scurt timp a puterilor occidentale astfel că "să nu ducă nimeni grâul la arii căci peste
23
câteva zile vin americanii" . Incitaţi de veştile venite dinspre Tăut ţăranii au
devastat sediul Comitetului Provizoriu şi ucis pe paznicul acestuia, membru al
partidului comunist, care a încercat să se opună. În urma evenimentelor din Tăut şi
Batăr s-a declanşat o anchetă de către organele de Securitate, luându-se o serie de
măsuri dintre cele mai dure. Au fost executaţi prin împuşcare următorii: Ioan
Todinca, Ioan Crăciun şi Vasile Suşigan iar Mihai Dodişan şi Gheorghe Teuda
arestaţi. Mai erau daţi în urmărire Gheorghe Milean, Ioan Rusu şi Matei Tirban care
dispăruseră de la domiciliu înainte ca Securitatea să-şi desăvârşească opera. În Belfir,
localitate învecinată cu Girişul Negru, Tăut şi Batăr, au fost executaţi de asemenea
Csak Ladislau şi Iosif Biro pe motiv că participaseră la evenimentele ce au avut loc
acolo.
Serioase forţe ţărăneşti - peste 600 de oameni - au fost puse în mişcare pe 30
iulie, în Cociuba Mare, împotriva regimului instituit la sate de către comunişti. Cei
15 miliţieni prezenţi în localitate au fost bătuţi şi luaţi prizonieri. Din Tăut s-a
deplasat o maşină a Securităţii pentru a elibera pe ostateci dar aceasta a fost nevoită
să renunţe la tentativă întrucât asupra ei au fost trase focuri de armă. O nouă tentativă
22
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a fost însă încununată de succes, iar şefii acţiunii ţărăneşti au fost
Este vorba despre Nicolae Dan, Gheorghe Dan şi Gheorghe Pojorca.
În ultima zi a lunii iulie - 31 iulie - răscoala ţărănească a cuprins şi comuna
Ucuriş. Cei care au instigat la răscoală au fost doi tineri din localitate prezenţi cu
câteva zile mai înainte în Tăut şi participanţi la evenimentele de acolo. Mai multe
zeci de persoane au atacat sediul Comitetului Provizoriu, au ars arhiva şi procesele
verbale de impunere a cotelor şi au distrus tablourile conducătorilor comunişti ai
vremii. Au distrus de asemenea căminul cultural, şcoala, cooperativa şi poarta
triumfală terorizând pe şefii organizaţiei comuniste din localitate şi pe cei ai
Comitetului Provizoriu. După ce au tăiat firele telefonice şi au baricadat drumul de
acces în comună răsculaţii au efectuat un marş pe străzile satului cântând cântece
legionare - Sfântă tinereţe legionară - dar şi Deşteaptă-te române sau Trăiască
regele24 • La fel ca peste tot în judeţ au intervenit trupele de Securitate şi după un
scurt schimb de focuri revolta a fost înăbuşită.
Tot pe 31 iulie 1949 au izbucnit frământări în Susag unde un grup de ţărani
înarmaţi cu furci de fier şi având drapele naţionale în frunte au atacat Sediul
Comitetului Provizoriu unde au distrus arhiva şi tăiat firele telefonice. De aici s-au
deplasat spre Coroiu unde li s-au alăturat unii locuitori, din localitate iar de aici spre
Craiova (azi Craiva în jud. Arad ) unde au distrus sediul Comitetului Provizoriu şi
postul de Miliţie. Aceste evenimente au generat, mai apoi, o serie de anchete din
partea autorităţilor comuniste, soldate cu executarea lui Ioan Hurth şi Teodor Hurth
din Susag şi a lui Matei Leocuţia din Coroiu, în timp ce Ioan Monna din Susag şi
Gheorghe Leocuţia din Coroiu au fost daţi în urmărirea Securităţii. În aceeaşi zi au
loc confruntări între ţărani şi forţele de represiune în Ianoşda.
În nord-estul judeţului au loc confruntări violente cu Securitatea începând cu
31 iulie. Ţărani din Suiug, Satu Barbă, Săldăbagiu de Barcău, Ghida, Cohani şi
Abram au atacat sediile Comitetelor Provizorii bătând pe reprezentanţii comunişti
din localităţile respective. Nici aici ţăranii nu erau de acord cu cotele foarte mari,
noul sistem de plată a muncilor efectuate de ţărani şi treierişul la arie. În plus s-a
cerut ca toţi reprezentanţi noii puteri din afara localităţilor amintite să dispară şi, la
fel ca Ia Tăut, nădrăgarii de la oraş să plece din satele lor. Intervenţia Securităţii şi
Miliţiei a făcut ca revolta ţăranilor să fie sortită eşecului, cu toate că localnicii
organizaseră posturi de pândă la marginea satelor pentru a împiedica intrarea
autorităţilor2 5 •
a

Securităţii

arestaţi.

24

25

Idem, f. 83.
Idem, f. 83-84.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Revolte ţărăneşti în judeţul Bihor

527

REBELLIONS OF THE PEASANTS FROM THE DISTRICT OF BIHOR,
TRIGGERED BY THE INITIATION OF THE AGRICULTURAL
COLLECTIVIZATION PROCESS
(Abstract)

As we could see, in the spring of 1945, the period that followed the
Communist politica! take-over, their first major concern was the legislation of the
land reform.
The necessity of this reform was evoked ever since the fall of 1944 by the
entire Romanian politic body except its liberal part. The difference was made only by
the way the problem was tackled. In order to achieve a fast penetration in the rural
life, the Communists pronounced themselves for a fast land reform, in the most
possible radical terms even before the end of the war, which the naţional-ţărănişti
wanted to take these measures only after the end of the conflict, when things would
have been clarified. The period between 23 august 1944 and 6 march 1945 was
characterized by the anxieties regarding the land problem, which became more and
more serious and which were supported by the Romanian Communist Party and its
appendix, the Frontul Plugarilor. These politica! forces encourreged the people
secretly, but mostly not, to share the land by force, thing that created confusion
among the peasantry. The highest point of these events was reached in January February 1945, when violent action which endorsed the land sharing to the peasants,
without legal support, took place in many villages. When the Romanian
Govemrnents where formed by the representations of all the politica! parties, the
communist pressures over the peasantry could be controlled and stopped. After 6
march 1945, things went out of control and the Communists, who formed the
majority in the Groza Govemrnent, made the law and the new govemess.
The act from 23 march 1945, that we discussed at the appropriate time, was
not a revolutionary one as people believed for 50 years and its characteristics were
for from being at least at the levei of those of the act from 1923. The number of the
landowners and the expropriated areas were less than those in the previous situation.
But the Communists reached their objective to crumble the great profitable lands and
to transform them into small, unprofitable areas. lt was thus proved that it was
absolutely necessary for the peasants to put together their small areas of land in order
to reach the Sovietic association models of the lands: Întovărăşirile şi Gospodăriile
Agricole Colective. This was just the first step in the process of confiscation of the
lands and socialist transformation of the agriculture.
The period between 23 march 1945, which marked the legislation of the land
reform and 2 march 1949 the publication of the Decree 83 regarding the perfection of
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the land reform, meaning the collectivization of the agriculture, is a in fact a period
in which the pressures of the Communist system over the landowners from Romania
where more and more solid and they had the impact that the power wanted. Step by
step, the landowners will "donate" their lands to the state. This phenomenon was
tragic and it was confirmed by the documents from the archives or the testimonies of
the survivors.
We can say that the moment 2 march 1949 represents in fact the legislation of
the felonies that took place in the rural life after March 1945. The application ofthe
Decree from 2 march represented the violation of the basic rules of the democratic
state and, starting with the year 1949; it leaded to social tensions in the west part of
the country.
As we saw, since 1949 the revolts of the peasants included the entire west part
of the country. From this point of view, the district Bihor was in the rniddle of the
movements of the peasants. The social tensions arised especially in the plain areas
and leaded to violent actions in some places. The revolts included the other districts
of this part of the country as well. More than that, in Timiş, Caraş, Severin Arad or
Satu Mare these events continued in the years that followed. The base of all these
phenomenon was the same and we presented it in a special chapter.
The repression of these revolts was violent and the forces of Securitate did
their job very punctilinions. There were thus organized Single Commandamends
(Comandamente Unice) which included rnilitary forces trained to repress these
actions. These forces functioned in towns like Satu Mare, Oradea, Arad, Timişoara
and Caransebeş and they successfully achieved their objectives. The revolts were
repressed mainly violent. The rnilitary forces used both the power of the weapons
and the cunning in order to achieve their objectives. As a direct consequence of the
actions of Securitate, thousands of peasants were deported in Dobrogea, in the
recently established work camp from Canal. There were here 800 - 1OOO peasants
only from Bihor.
In the period 1948 - 1950, a number of resistance organizations appeared in
the west part of Romania. The reports of Securitate pointed out three such groups in
the districts Arad, Bihor, Sălaj. Ali these groups began their activity at the end of
1947 and the beginning of 1948. Each of these resistance movements had its own
identity.
First of all, the areas of action were different for each of them.
The group Bădiceanu - Furtoş acted in the north of Bihor, the west of Sălaj
and south-east of Satu Mare. lts members came mainly from the well-of peasantry
the so called kulaks, but also from office workers, the clear-away soldiers or students
in holiday.
The group leaded by Constantin Militaru acted mainly in the central and south
areas of the country, according to the reports. The members of the organization came
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from the intellectuals from Oradea and neighbouring villages, office workers and
clean-away soldiers, but we could alsa find bere other social categories.
The third organization, leaded by Alexandru Curta acted in the mountain area
from south - east of Bihor and north-east of Arad. The group was formed almost
entirely by the ex-members ofthe legionary movement.
Together with these groups, in Banat alsa acted other resistance organization.
The mast important movements were those from Banatului Mountains. The
group leaded by Spiru Blănaru had the longest life. The gangs leaded by Petre
Domăşneanu and Ioan Utză acted mainly in Severin and Caraş and, together with
those from Bihor, Arad, Sălaj, and Satu Mare, were liquidated until the fall of 1949.
The social component of these groups was formed mainly from the peasantry of the
villages, implicated or not in the politica! life. But those who participated to the
resistance movements played in a much more percentage a role in the legionary
movement here than in other areas.
As we can see, since the spring of 1949 the entire west part of the country was
confronted with anxieties generated by the beginning of the socialist transformation
process of the Romanian agriculture. One by one, the villages began to move in such
a way that most of them were put under a great deal of pressures. The anticommunist
resistance groups, who fought for defending the human dignity supported and
morally helped the peasant revolts. The year 1949 represented the beginning of the
clairning movements in the villages. The years that followed brought new reactions
of the peasants, who hoped that the inter-war Romanian realities, which became
familiar to thern, will go on. But the expectations of the generation who took part at
the war will be ruthlessly rnislead because the Communist system will confortably
install itself in Romania for more than 50 years.
W e tried to rebuild a part of the realities of the Romanian west territory in the
period 1948 - 1951, on the basis of the documentary information recently discovered
in the archives. We tried to show bere the main aspects regarding the collectivization
of the agriculture, combined with resistance actions generated or not by this
phenomenon, mainly in the districts Bihor and Arad, but also in Caraş, Severin,
Timiş, Sălaj or Satu Mare. As we can easily understand, the repression was complete.
And this was only the beginning.
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'
(JUD. SĂLAJ)
IOAN MUSCA

Procesul colectivizării, impus României după modelul sovietic, a cuprins în
utima sa etapă (1957-1962) şi satele din comuna Rus: Rus, Buzaş, Iapa, care în
această perioadă făceau parte din raionul Dej, regiunea Cluj.
Planul de măsuri al Sfatului Popular al comunei Rus, nr. 399 din 27 august
1958 propunea crearea gospodăriilor agricole colective în satele Rus şi Buzaş pănă
în anul 1960. Ca metode de acţiune se preconizau: "munca de convingere de la om
la om" dusă de către deputaţi şi salariaţi; mobilizarea deputaţilor sfatului popular
şi salariaţilor din comună; vizite ale "ţăranilor muncitori" în satele apropiate
cooperativizate, "pentru a vedea munca lor"; expuneri cu privire la munca în
întovărăşiri şi g. a. c.; prin "Gazeta de stradă" şi "Oglinda satului" să se
popularizeze rezultatele din unităţile socialiste şi cooperatiste 1 • Au fost aplicate
strategiile impuse de slujitorii regimului, căci şi aici au fost aplicate formele
cooperazării forţate: impozitările, regimul cotelor, înfiinţarea întovărăşirilor
agricole, crearea gospodăriilor agricole colective.
Dosarele, cu documentele constituirii gospodăriilor agricole colective din
satele menţionate de noi, cuprind cam aceleaşi categorii de acte în formulări
generale după un anumit tipic: Extras din procesul verbal al şedinţei extraordinare
a Comitetului executiv al Sfatului popular regional Cluj şi raional Dej; "Referat" şi
un "Referat tehnic" cu privire la constituirea gospodăriei agricole colective din
satul ... , comuna Rus; Situaţia Nr. 1. a g. a. c. la data constituirii; Proces-vebal,
încheiat cu ocazia adunării de constituire, care cuprinde familiile înscrise şi
inventarul cu care " a intrat " în g.a.c.: "Act de constituire" cu semnăturile celor
înscrişi; "Tabloul" nr. 1, a suprafeţelor terenurilor membrilor înscrişi în G.A.C. şi
un tabel cu numele celor care nu au semnat intrarea în g.a.c. cu suprafaţa parcelei
ce cade în perimetrul comasabil.

1

A.N.-D.J. Sălaj.fond Primăria Rus, dosar nr. 134/1958, f. 94.
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Adunarea de constituire a colectiviştilor din satul Rus are loc în ziua de 25
noiembrie 19602 • Inaugurarea gospodăriei agricole colective cu denumirea
"Someşana", în satul Rus, raionul Dej, se aprobă pe data de 4 decembrie 19603, prin
transformarea întovărăşirii agricole existente şi comasarea terenului înscris de
locuitorii din satul Rus în GAC "prin transformarea întovărăşirii existente".
Întovărăşirea purta denumirea "Cel de-al Ii-lea Congres P.M.R." 4 • La data de 14 XII
1958, din evidenţa economică reiese că în întovărăşire erau înscrise 313 familii din
care: cu tot pământul 58; cu peste 50% din pământ 111; sub 50% 144, revenind pe
cap de familie 0,88 ha, din suprafaţa de 272,80 ha arabil şi 8 ha fâneţe •
Ca sediu al conducerii gospodăriei se stabileşte imobilul, compus din 6
camere, fost al lui Şimon Bela (pronunţau sătenii, n. n.), moşier expropriat.
În Rus trăiau 385 familii: 29 - rară pământ, 260 - sărace, 94 - mijlocaşe 6 •
Din acestea un număr de 240 familii erau cu gospodării mici şi 94 cu gospodării
mijlocii, ceea ce reprezintă 92 o/o din totalul familiilor. În cadrul famiilor existau
un număr total de 1182 membri. Numărul braţelor de muncă era de 694, din care
femei 351 şi bărbaţi 343. Populaţia satului se mai completa cu 359 tineri sub 16
ani şi 129 bătrâni peste vârsta de 60 de ani. Nu au depus cereri de înscriere în
G.A.C un număr de 27 familii, din care 20 cu gospodărie mică, 7 cu gospodărie
mijlocie posedând o suprafaţă totală de 51,58 ha, din care 31,77 arabil.
Satul avea o suprafaţă de pământ de 922,22 ha.: arabil 545 ha, fâneţe 305 ha,
păşuni 3,50 ha, livezi 17 ha, vii 1,93 ha, neproductiv 49,79 ha. Membri înscrişi au
fost practic deposedaţi în folosul gospodăriei de 870,34 ha: arabil 513,23 ha, fânţe
286, 11 ha, păşune 3,50 ha, livezi 17 ha, vii 1,93 ha, neproductiv 48,57 ha, în
procente reprezentând 94 %. Din suprafaţa înscrisă revenea pe cap de familie 2,66
ha dar arabil 1,81 ha.
Cei înscrişi au fost aligaţi să predea, "aduc în patrimoniul gospodăriei
agricole colective", din inventarul viu şi mort un număr însemnat de animale,
unelte, maşini unelte, care, diverse instalaţii de producţie. S-au adunat astfel 49
vaci, 3 bivoliţe, 12 cai, 149 pluguri, 125 grape, 16 prăşitori, 10 semănători de
porumb, 160 care, 2 căruţe, un trior, un cazan de fiert ţuică, o moară.
Gospodăria agricolă colectivă va avea un caracter agricol cu ramura
secundară de dezvoltare pomicultura.
În "Actul de Constituire", culmea ironiei, având în vedere procedeele "de
forţă" folosite la înscriere pentru cei care se opuneau, se specifica: "Noi, ţăranii
muncitori din comuna Rus, satul Rus, raionul Dej, regiunea Cluj, Republica
5

A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor agricole colective din jud. Sălaj„
dosar nr. 438/1960, f. 8-16.
3
idem, f. 1-2.
4
A.N.-D.J„fond Primăria Rus, dosar nr. 135/1958, f. 16.
5
idem, f. 17-20.
6
Toate datele au fost extrase din A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor
agricole colecrive din jud. Sălaj, dosar nr. 438/1960, f. 3-60.
2
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Populară Română, ne unim de bună voie, constituindu-ne în Gospodăria Agricolă
cu denumirea "Someşana", având sediul în satul Rus, comuna Rus, obligându-ne
să depunem toate eforturile pentru a întări gospodăria colectivă, muncind cinstit,
apărând şi dezvoltând proprietatea obştească" •
Constituirea şi inaugurarea G.A.C. cu denumirea "Buzeşana" se aprobă, de
către Comitetul executiv al Sfatului Popular al regiunii Cluj, pe data de 5
noiembrie 19608 , în satul Buzaş, comuna Rus, raionul Dej prin transformarea
întovărăşirii agricole existente. Întovărăşirea se numea "Înainte" şi la sfârşitul
anului 1958 dispunea de 153 ha teren arabil, avea 74 de familii înscrise, fiecărui
cap de familie revenindu-i în medie de lucru 2,12 ha 9 •
În satul Buzaş trăiau un număr de 69 familii 10, din care ţărani cu gospodărie
mică 28 familii şi ţărani cu gospodărie mijlocie 41 familii. S-au înscris în G.A.C.
57 familii din care 26 familii cu gospodărie mică şi 31 familii cu gospodărie
mijlocie, ceea ce reprezenta 82% din totalul gospodăriilor individuale din sat.
Gospodăria va avea în total 119 oameni apţi de muncă, din care un număr de 57
bărbaţi şi 62 femei. Nu s-au înscris în G.A.C 12 familii cu suprafaţa de 45,09 ha:
arabil 41,69 ha, fâneţe 3,40 ha.
Cei înscrişi au adus în gospodărie următoarele suprafeţe de terenuri: 134,83
ha total din care arabil 122,27 ha, fâneţe 10,13 ha, vii 1,19 ha, neproductiv 1,24 ha.
Suprafaţa înscrisă reprezenta 74% din suprafaţa totală a satului şi revenea, în
medie, pe cap de familie 2,35 ha din care arabil 2,14 ha.
Inventarul viu predat de cei care au semnat cererile de înscriere se
compunea din: 21 vaci, 5 bivoliţe, doi boi şi patru cai, iar inventarul mort număra:
36 care, 33 pluguri, 32 grape, o prăşitoare, două cazane de fiert ţuică.
Caracterul G.A.C va fi agricol şi ca ramură secundară de dezvoltare
zootehnia. Sediul ei se va stabili, într-o cameră închiriată la casa unui colectivist.
Fondul de bază cu care pornea la dezvoltarea producţiei, probabil rămas de
la fosta întovărăşire agricolă, se compunea din 8.000lei, o semănătoare şi o
7

vânturătoare.

Înfiinţarea şi inaugurarea unei gospodării agricole colective în satul Iapa,
comuna Rus, se aprobă prin decizia nr. 1453/1960 a Comitetului executiv al
Sfatului popular regional Cluj. Va lua fiinţă la data de 4 decembrie 1960 11 , prin
transformarea întovărăşirii agricole existente şi va purta denumirea "30
Decembrie". Întovărăşirea se numise "13 Decembrie" şi dispunea la 14 XII 1958

7

idem, f. 17.
idem, dosarnr. 441/1960, f. 1-2
9
A.N.-D.J„fond Primăria Rus, dosar nr. 13511958, f. 16-20.
10
Datele au fost extrase din A. N. - D. J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor
agricole colective din jud.Sălaj, dosar nr. 441/1960.
11
idem, dosar nr. 440/1960, f. 1

8
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de 200 ha de pământ arabil şi 54 ha de fâneţe, avea 154 de familii înscrise din care
cu tot pământul 3 şi sub 50% din pământul care-l posedă 145 12 •
In satul Iapa(azi Fântânele) trăiau un număr de 158 familii 13 , anume 72
familii de ţărani cu gospodărie mică şi 86 familii cu gospodărie mijlocie. Dintre
acestea un număr de 151 familii s-au înscris în gospodăria agricolă colectivă: 70
familii cu gospodărie mică şi 81 cu gospodărie mijlocie, ceea ce reprezintă 95 %
din totalul familiilor din sat. Numărul celor apţi de muncă era de 393: femei 208,
bărbaţi 185. Întreaga populaţie a satului , cu cei 196 tineri sub 16 ani şi cu 42
bătrâni de peste 60 de ani, se ridica la un număr de 631 persoane. Nu au depus
cerere de înscriere în G.A.C. un număr de 7 familii din care 2 cu gospodărie mică
şi 5 familii cu gospodărie mijlocie. Aceştia posedau o suprafaţă totală de 39, 35 ha
din care arabil 17, 16 ha.
Satul avea o suprafaţă totală de 1144,45 ha: 645 ha arabil, 252 ha fâneţe
naturale, 164 ha păşuni„ 13 ha livezi, 0,45 ha vii, 70 ha neproductiv. Membri
înscrişi aduc în gospodărie suprafaţa de de 1105,10 ha: 627,84 ha arabil, 245,39 ha
fâneţe naturale, 184,42 ha păşuni, 13 ha livezi, 0,45 ha vii„ 70 ha neproductiv,
reprezentând 95,5% din suprafaţa totală. Din suprafaţa înscrisă de membri în
gospodărie revenea în medie pe cap de familie suprafaţa de lucru de 7, 31 ha din
care teren arabil 4, 15 ha.
Deasemeni mai aduceau din în patrimoniul gospodăriei agricole următorul
inventar: 7 cai, 2 cai debitaţi, 26 boi debitaţi, 67 vaci, 2 vaci debitate, 9 bivoliţe, 2
bivoliţe debitate, 115 pluguri, 109 grape, 26 semănători de porumb, 42 prăşitoare,
118 care, 2 mori, 1 cazan de fiert ţuică şi o batoză.
Gospodăria va avea un caracter agricol iar ca ramură secundară de activitate
zootehnia. Sediul ei va functiona într-o cameră închiriată de la un colectivist.
În anul 1962 cele tr~i gospodării agricole colective se vor unifica, şi noii
gospodării i se va stabili denumirea de "G.A.C. Rus", cu sediul în satul Rus. La 23
februarie 1962, adunările generale ale colectiviştilor din satele Rus şi Buzaş - se
spune în procesele verbale - vor hotărâ să se unească • Acelaşi lucru se va întâmpla
cu gospodăriile agricole colective din satele Rus şi Iapa la 19 septembrie 1962 15 •
14

A.N.-D.J. Sălaj.fond Primăria Rus, dosar nr. 135/1958, f. 16-20.
A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi cooperativelor agricole colective din jud. Sălaj,
dosar nr. 440/1960 (vezi tot dosarul)
14
A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor agricole colective din jud. Sălaj,
dosar nr. 442/1962
12
13

15

ibidem.
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THE CONSTITUION OF G.A.C. IN THE RUS COMMUNE
(SĂLAJ DISTRICT)
(Summary)
The process of collectivization, imposed to Romania after the Soviet model,
reached in its final phase (1957-1962) the villages from the Rus commune as well:
Rus, Buzaş, Iapa (today Fântânele). The strategies that characterize the forced
cooperativization were applied here as elsewhere: taxation, the quota regime, the
implementation of the agricultural relations and the establishment of agricultural
collective farms.
The documents regarding the constitution of G.A.C. (Agricultural
Collective Farms) which are found in the archives from Zalău (that leave out the
collective beliefs; the interview method proved even today impossible to use due
to the reticence of the individuals as to this problem) stand for the data regarding
this event in 1960, with typical statistica! information and organization methods
for that particular time as well as for the perspective.

Lista ilustraţiilor
Documente privind înfiinţarea G.A.C. în comuna Rus (provin de la
a Arhivelor Naţionale) - copii xerox (13 buc.).

Judeţeană Sălaj
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. 5Upral ejelo ~ ,terenurilor membrilor înscrişi în G . A. C.
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DEClZl'.A N~'.lo2/1962

„

D

_,,;·

.„ . ~· · . :·o

o

-

·.

Com1.tetul exeout1.v el. S:fetulW.· popular el re1on'\llu1 De4,1 .
Avînd ·în vedere referatu1 Seot1une1 a~ioole ou nr • . de' m
sue,1 privind un:li' 1os:i::ea GAC""'Uri~or d1n satul ~-; şi Bilzeş; '>_,,_:,
· ~vînd in . vedere că · p~ntru eoee te douil GAO-uri .aînt oreiat.e condi,ţiil.e politice şi eoonomioe ~ vedE(t'ea 1n.~rt.~1.t>1i şi ~a~

vol tării aoeetora'"i.
··
·
··
·· ·· · · · '.'" · · ·' ·' :>f.'",
, ..
l'rin unUi~aree oelor. douit GAC-w1 se va real.iza o un:Ltăto
_puterni~ compuell. .c litf 415 :femil:l.l. cu o suorei'etn. agriaol11 totâill. .

de l.13 o htl• :·
·
·· ··.
. .·· ·.
·
. 'Unii'ioarea soesror GAC..U?'1 va orei.a

oondiţ11

· .

,„._:_ "

-fevoreb'Ll.$ .,
pen~ · :foţ~s1rbs tutu:ro:r_;,re~eryeloi'. exiotelite'.
. ·: .· .'
· · ···:,, .
. In ·' teme:i ul art;.2:f . şi 24 . din Legeâ
6/l9ft7 ~e org~i~"er
, ~1 fUrloţi<m.~e ·a. S~eturllor.. -:populare
·
,~ · ·
·
·

nr

.::

D ·e · o

1

d e:
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G03PODARIA AG!!ICOLA c01e;cTIVA.
3o DECFJ.L"lRIE.
SA 'ID L mA.B! CO.W!fA RiJ s.
Nr .

,/ S'/

din 19 septembrie 1962.

C A T R E
SFA'IUL PCRJLAR AL RAIONJIIJI
- CO'..!ITE'ItJL R.XECU.TIV D E J.

Ii! b.c..:::"" procoStllui- verbal incheiat in
3o DECEtrl.BRIE din

adu.ne.r~a

g::nerala

s~'lul Ir.pa, oo=na Ru.s in ziua....C.s 19 s eptembrie

11

GAC.o

1962, in

ce.ra-s-a_hct.z.rlt un1.fioarea G.A.C.-.ulu.i 3c decer:b ric si G.A.C• So'!!lesana.
cerem Comitetu.lui Executiv al Sfntului popcilar fJ, Raiorului Dej, se aprobe
unifica:rea acestor eospodarii.

-

I®a 1 a 19
,

-

! G<... '..' <. .' .„

septe>"\l~ rie

Co.nsU1,t\l de condlloere.
- Rafn Al e,x:ruid::u.

'-c}:i;e;i Gh.s~rghe

v.

c.

4. Membrii

___GE'.~.J'..~2.!~
_:2..el'"'" \'n.t-{ f ,.,

L. !3.1
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GOS?ODARIA AGRICOLA COLEC'I'IVA
= SOllESAll'A =

Se.tul Ra.s

OOil'U?W.

Ras .

1-1 ~ . ..J60 -1? IX · I Îh..),

CA'rRE
SFA11JL POroLAR AL RAI OIDiiJ I

- CCiMITE'lUL EXECOTI V D E J.

In bE.Za prooesului-varbal incheie.t ir;; adu.narea g.anerala a GAC.
Somesana din sa.tul Rus, comu.n&. Rus :.i.n....ziu.a de 19 septernbrie 1964 in oa
s-c:. .hot.ti.ri.t unifica:J.·e~ G-„A.c .-ului Semesane. cu. G. A„C.- -o.l 3o Deoambrie
eeram Cor.i i te.tului ex<i.eu tiv ul .:>raiului po_pu.lt<r al Raiomlui Dej, sa

aprobe

unificare~

noestor goopodar11 .
Rus

l~

19 s epte-nbrie 1962.

C6nailiu.1 de condu.cere.

1. Presedinta
2~

Vio ep r es e dinte

3 . i.rernbrH .

.- ,'-'„
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:C?;L ;,p; AL I'. 10!1li\ iJ:: DEJ
Cerci tntul iJ::xecut:l.v

~~A'li.11.\

nr~15~4o8

â.tn 2o soptemtr.>io 1962

;...i:~:t~ '.i:.n z:i.1m <10

20 zcpt{,°>L".i>X':i.C 1962. rei'orutu l aonsi.1.:tu-.

llli ;\,CŢ- ico1 cn p1~1 Vil~u 1 E· p;}c;ir>uT: r:r·GH J(: nn:tf:!.001: c a ~;·aAoC c·>-1U.„ilcR~ tlr.!:
c11zt rR.ti l. !\US Otl G ~ f) oO• tli.1:1 f?~;t'!l l. J.P~.t:J C lţrllUl8 [{~19 •
1

Cc..'12t ;:rtim1u-0c c.l:l.n rr.mo:r·tal lll'c;;;c.!l'uat st d:ln dccti.m.n:tat:!.a
intoo~lit?" J.a :rat~ l~cnlui oa sit:.'.; crcHtc CO."HU.ti:i.lo eeon.omioe si :r.ol:f
tico ;-x;ntru a'O!:!.Gul~<i.t'O!:, i.m.".?-:î. r:1:;5. b1.l'..o O!'!.',illli~ro:i o:i. dcr:vo.li."B:ei a eoc~
tar 2 (: .o .\ei c ~···-tt:c :!„.
·

t'l:Ji!'.'li'.1 in vcdm·o cit110°t"ll'. t-crc.:1\1ri101:' C::'r..n scootc

G"l;QC~u.>i

oa aint situal:ei un.'.:\ !!int-,S\ a! t~ „ ar !)croito lnc~~ tcwonU1'ilo:' în
::;.r;). i btm"./. co:idi tli.~ crt.:.ec.!1i2J:r.ilu- no noi r~·~:t~ ;?;r-ce·t"i'Vc tle dozvol t,:.!eoa <1~~t.n
punct ele vce:Ol"c
t1c

m-· ~;S-ld. ?.c.toric

o:.l. GOOH0'"1:1.c„

J.n te!!lciul raspozititlll1.1.or art„ 23 o:i. 24 ii:tn io e;ea !~r..,6/957
oi ~-:nnt:t5..o~Drou a $Ji:D.tur·itcr ro!iţ! l~.~oll

crr„:"r~-::tt~ e."tt'CD.

c

.l.

: >:t't„1....- i.lc a,tn'Obu 1Ul.ii'ic:;1.i.:oa. goo1:,o;iar:l.ilot' Bgr.>:loole ® loot:i,.,
vc tli:l. rraU.!l. J.n:va cu Go t.„c„ d!.u f'Ut'<ll. nus, cu Bcuiul :l..u eG\ti;ţl Eua..J':rl „2..- '.'.le rn:opuoo CCitil tc'>m1ui c:c„011ti v al cfotu111 i popul.VS'
al l'Cl}ilm:l~ Cluj ş ar.irobal'Oa l:lOOO'ÎiO!' lt.Ul:\: l.ca:ri. purtînl (lO.l"llll!l.it'Oa do'
"G-o f"1f i<-.C• u:, ' e
.l\l't ~ ;;,.....

O';; - duonroa ln. :l.na.opJ.:Lni.1.'C e pi'e:izc.nte::l rJcr1in:l.i oo
Sf~?.tului i;criul. ar t:.t"l. nd.m1ulti. Deja

încz-o -:.'intcB.zii C::-uc1iliul Agricol a

21.$ \)'h i;, l !:L •

,Yb~;). ~1iţ1s.:l
I

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

.:. (_./_,,-·

,,.„

AGRICULTURĂ SI REPRESilJNE MEDIATICĂ
'
..,
"
PROPAGANDA "COLECTIVISTA" INPRESA
SCRISĂ DIN JUDETUL SĂLAJ
'
ÎN PERIOADA 1948 -1959
DANIEL SĂUCA
Despre procesul colectivizării, încheiat în anul 1962, s-au scris multe rânduri,
în general la modul nefavorabil. Probabil, dacă acest proces avea consecinţe favorabile,
nimeni nu se mai gândea la "înfierarea" lui. Cel mai cumplit efect al acestui proces a
fost însă deposedarea prin forţă a ţăranilor de pământ. Ceea ce s-a întâmplat imediat
după 1990 - presiunea enormă pentru retrocedarea terenurilor "naţionalizate" sau
"abuziv confiscate" lucru ce a condus şi la elaborarea unei legislaţii confuze şi
contradictorii, ceea ce a determinat şi apariţia de zeci, dacă nu sute de mii de procese
de "fond funciar" - dă dreptate celor care consideră colectivizarea unul dintre eşecurile
fundamentale ale perioadei comuniste. Încercarea, aproape disperată, a guvernărilor
de după 1989 de "resuscitare" a "asociaţiilor agricole" se loveşte de o puternică ostilitate
şi/sau indiferenţă din partea ţărănimii, tocmai din cauza a ceea ce au însemnat
"întovărăşirile agricole" "cooperativele agricole de producţie" sau "întreprinderile
agricole de stat". Nevoia unei agriculturi intensive, modeme, pe suprafeţe mari suprafeţe care să nu fie expropiate abuziv-rămâne una dintre "provocările" societăţii
româneşti contemporane. Din păcate, la procesul colectivizării forţate a participat din
plin şi presa scrisă. Mai ales prin mecanismele "subtile" ale propagandei, precum
magia, ştiinţă a trecutului, prezentului şi viitorului 1•
Obiectul cercetării noastre s-a constituit în crearea unui studiu de caz2 despre
propaganda din presa scrisă din perioada 1948 - 1959 în judeţul Sălaj în ceea ce
'I.P. Culianu, Eros şi Magie în Renaştere. 1484, Ed. Nemira, Bucureşti, 1994, p. 157.
vezi Achim Mihu,ABC-ul investigaţiei sociologice, voi. II, Ed. Dacia, Cluj, 1971, pp. 139-144. Despre
studiile cazuistice autorul consideră că "Ele îşi propun, într-un fel sau altul, însă fiiră excepţie, să
cunoască cum şi de ce s-a petrecut un fenomen. Pentru realizarea acestui scop, cercetătorul încearcă să
reconstituie trecutul, adică tl al obiectului studiat la t2. Acest aspect al studiilor pe care le avem în
vedere se cheamă de obicei metoda postfactum.Ea este utilizată, în mod deosebit, de către ştiinţele
juridice, istorice şi ştiinţa problemelor sociale, fiind însă prezentă şi în studiile economice, politice,
sociologice, antropologice. wgica acestei metode este relativ simplă: este efectuată o observaţie (sau
un grup de observaţii) despre un fenomen, apoi încercăm să bănuim ce fenomene anterioare x s-au
legat de ea, astfel încât aufiicut-o pol·ibilă" (pp. 141-142).

2
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priveşte colectivizarea, în

special, şi "transformarea socialistă a agriculturii" în general.
Din păcate, la prima vedere paradoxal, aproape nici una dintre "regulile mass-media"
ale lumii libere nu poate fi aplicată în cazul studierii celor trei publicaţii apărute în
perioada amintită. Rolul ziaristului "comunist" a fost, aproape în totalitate, unul de
"agent mistificator" al regimului, un simplu "activist" care trebuie să pună în pagină
numai ceea ce îi dicta partidul. Iar ziarele nu au reprezentat altceva decât o imensă
tribună a propagandei oficiale, cu toate că, demagogic, promovau un discurs al
"schimburilor de opinii" şi al deschiderii faţă de cititori, adică libertatea de exprimare.
Foarte pe scurt despre publicaţiile studiate
Unul dintre puţinele - dacă nu singurul - studii apărute despre istoria presei
scrise din judeţul Sălaj şi care să cuprindă referiri şi la perioada 1945 - 1989 este cel
semnat de Valentin Dărăban şi Doru E. Goron, studiu intitulat "Contribuţii la istoria
presei româneşti din Sălaj" 3. După prezentarea a ceea ce s-ar putea numi "presa oficială"
din Sălaj de după 1945 (Gazeta oficială a judeţului Sălaj, Monitorul oficial al oraşului
de reşedinţă Zălau ş.a.), autorii menţionaµ consideră că "Pe această solidă şi progresistă
bază au apărut, apoi, în judeţul nostru, ziarele Graiul Sălajului ( 1946 - 1949), Lupta
Jiboului (1950- 1951 ), Drum nou (1951 - 1959) şi Năzuinţa (1968 -). Ca organe ale
comitetelor raionale şi judeţene ale partidului nostru, ziare care, la alte cote asigură,
pe tărâmul cuvântului scris, continuitatea în unitatea spirituală a Sălajului" 4 .După
cum se afirmă în una dintre anexele studiului citat, "organul de luptă democratică
Graiul Sălajului" îşi "sistează apariţia în anul 1950, reapărând în seria a II-a sub
denumirea Lupta Jiboului ( 1950 - 1951) ca organ al Comitetului raional PRM şi al
Sfatului popular raional PMR; seria a III-a apare sub denumirea Drum Nou (1951 1959) ca organ al Comitetului raional PMR şi al Sfatului popular raional Zălau" 5 •
Această clasificare este necesar să fie îmbunătăţită6 : Drum Nou a apărut în anul 1951
la Jibou ca "organ al Comitetului Raional PMR Jibou şi al Sfatului Popular Raional"
de la nr. 1 din 8 iulie 1951 până la nr. 92 din 23 martie 1953. Abia de la nr. 93 din 5
aprilie 1953, Drum Nou apare la Zalău, ca "organ al Comitetului Raional PMR Zalău
şi al Sfatului Popular Raional". Probabil, decizia mutării gazetei de la Jibou la Zalău
s-a luat şi în urma înfiinţării raionului Zalău în 19527 , din 1950 Zalăul făcând parte
din raionul Jibou 8 •

Acta Mvsei Porolissensis, Zalău, 1982, pp. 473-501.
'Id., p. 478.
s Jb., p. 490.
6
vezi Colecţia periodice de la Arhivele Statului Zalău.
7
Buletinul Oficial al RPR, nr. 50 din 27 septembrie 1952.
8
Raionul Jibou a fost înfiinţat în acest an, cf. Buletinul Oficial al RPR nr. 77 din 8 septembrie 1950.
3
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Modelul comunist al presei
Din literatura relativ vastă apărută după 1989 despre sistemele mass-media
mai ales de Seria "Media" a Editurii "Polirom" din Iaşi), ne-am oprit
asupra "modelului comunist" al presei, aşa cum a fost el prezentat de Mihai Coman 9 ,
considerând această sinteză cea mai cuprinzătoare din cele apărute până acum 10 • Iată,
rezumativ, cum se prezintă acest "model":
- Presa este concepută ca o formă de exercitare şi de legitimare a puterii, ca un
instrument al propagandei, menit să modeleze gândirea şi comportamentul indivizilor,
ca o arenă a luptelor împotriva duşmanilor ideologici, ca un loc al prezentării,
mitologizate, a superiorităţii regimurilor comuniste;
- Realizarea unor asemenea obiective nu era posibilă fără obţinerea unui control
total asupra sistemului mass-media. Prin: stăpânirea tuturor resurselor implicate în
producţia de publicaţii şi programe audiovizuale; distribuţia centralizată a resurselor;
controlarea de către partid a accesului în lumea presei; filtre succesive de cenzură;
control extraordinar de sever asupra celei mai importante resurse a mass-media:
informaţia; monopolizarea informaţiei de către putere, rezultând informaţia oficială,
"o entitate bastardă, amestec de adevăruri parţiale şi minciuni credibile, de real şi
iluzoriu, de spus şi presupus";
- Ziariştii erau obligaţi să scrie şi să vorbească despre ceva diferit de ceea ce
trăiau şi vedeau în peregrinările lor de zi cu zi, să prezinte o falsă realitate a reuşitelor,
a progresului, a bunăstării, a adeziunii şi a mobilizării maselor, să producă şi reproducă
un discurs oficial, golit de conţinut şi adevăr;
- Accesul la informaţii era posibil numai prin intermediul instanţelor stabilite
şi controlate de către putere: comitete de propagandă, agenţii de presă de stat,
documente oficiale, şedinţe, congrese şi conferinţe minuţios regizate. Acestea ofereau
date cu valoare propagandistică, nu informativă;
- Controlarea informaţiei conduce la generalizarea caracterului planificat al
activităţilor mass-media: ziarele şi revistele apar în tiraje fixe, stabilite dinainte,
indiferent de reacţiile, interesele sau dorinţele publicului; grilele de programe din
audiovizual respectă strategii propagandistice, adeseori în contradicţie cu ritmul vieţii
casnice a populaţiei; temele sunt fixate conform calendarului evenimentelor oficiale,
fapt ce plasează presa într-o ipostază de "campanie" de mobilizare şi propagandă
(reprezentată

permanentă;

9

Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, pp. 92-95.
pe această temă, se mai pot menţiona: Marian Petcu, Tipologia presei româneşti, Institutul European,
Iaşi, 2000; Doru Pop, Mass-media şi democraţia (Antologie realizată şi comentată de Doru Pop), Ed.
Polirom, Iaşi; Doru Pop, Mass-media şi politica. Teorii, strncturi, principii, Institutul European, Iaşi;
Melvin L. DeAeur, Ball - Rokeach, Teorii ale comunicării de masă, Ed. Polirom, laşi, 1999 ş.a.

io
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- "Sarcinile politico-ideologice de propagandă constituie raţiunea de a fi a presei"
(P. Gross);
- Transfigurarea propagandistică a realităţii afectează însăşi esenţa actului
jurnalistic: cei care lucrează în mass-media comuniste nu mai sunt căutători ai
informaţiilor neaşteptate, anchetatori ai adevărului ascunse sau generatori ai
dezbaterilor sociale controversate, devenind o instantă care reproduce, aproape
mecanic, discursul oficial, negând atributele creativităţii şi contestării;
- Golirea de realitate afectează şi limbajul presei. Pentru că nu se referă la
realităţii vii, concrete, reproducând la nesfârşit formule standard, limbajul presei capătă
caracteristicile limbii de lemn a discursurilor oficiale;
- Jurnaliştii din sistemul comunist, din cauza acestor restricţii, dobândesc
deprinderi de auto-cenzură, eliminând din start informaţiile şi ideile nepublicabile; o
parte a jurnaliştilor, pentru păs tarea identităţii profesionale şi culturale, folosesc di verse
tehnici ale aluziei şi metaforei, prin care încearcă să comunice, paralel cu discursul
publicat, cu o ipotetică audienţă;
Conform aceleaşi lucrări, "modelul comunist trebuie înţeles din perspectiva
proceselor complexe de negocieri care legau mai multe tipuri de centre de interes: a)
aparatul puterii, preocupat de re-producerea sistemului şi de supravieţuirea în funcţii
de conducere; b) instituţiile de presă, dominate de strategii de adaptare şi de menţinere
a sistemul de lucru birocratic (şi comod); c) jurnaliştii, pendulând între un
comportament oficial absent - obedient (cel de «birocraţi ai adevărului») şi un
comportament mai activ în alte sfere ale vieţii culturale; d) publicul, cu tehnicile sale
de evadare din discursul oficial şi de interpretare «printre rânduri» a tuturor mesajelor
mass-media" 11 •
Din păcate, cele trei publicaţii sălăjene studiate, o spunem cu certitudine, n-au
reprezentat altceva decât unelte "judeţene" şi "raionale" ale propagandei oficiale. Şi
nimic altceva. Încadrându-se aproape perfect în "modelul" prezentat mai sus, cu
precizarea importantă că nu am observat, decât cu foarte puţine excepţii, nume de
ziarişti, impresia generală fiind aceea că de la un capăt la celălalt aceste publicaţii au
fost scrise de propagandiştii şi agitatorii partidului.

Zbor deasupra propagandei
Ce este propaganda? Iată o întrebare la care s-au dat mai multe răspunsuri.
Pentru McLuhan, "limba maternă este propagandă" 12 • Pentru Volkoff, "propaganda,
chiar înşelătoare, nu este dezinformare" 13 • În schimb, pentru Doru Pop, "Termenul
(propaganda - n.m.) construit în timpul Contra - Reformei ca mijloc de răspândire a
li

12
13

id., pp. 95-96.
Marshall McLuhan, Mass-media sau mediul invizibil, Ed. Nemira, Bucureşti, 1997, p. 274
Vladimir Volkoff, Tratat de dezinformare, Ed. Antet, Bucureşti, a.n., p. 20.
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dogmelor Bisericii Catolice (în 1622 Vaticanul înfiinţează Sacra Congregatio de Propaganda Fide) şi-a câştigat treptat o conotaţie negativă, fiind adeseori asociat cu
minciuna instituţionalizată, manipularea, războiul psihologic sau dominarea ideologică.
În cele din urmă, la începutul anilor '30, o dată cu dezvoltarea noilor mijloace informative electronice, noţiunea a dobândit o dimensiune radical «îmbunătăţită», mai
ales prin contribuţia marxism-leninismului. Într-un mediu saturat informaţional, propaganda îşi propune dezinformarea, inducerea unor «viruşi» interpretativi în ansamblul
organismului comunicaţional" 14 • Conform autorului citat, principale forme de
propagandă ţin "de finalitatea ideologică urmărită". "O structură propagandistică spre
agitaţie, iar cealaltă spre integrare. Caracterul agitaţional este specific propagandei
de tip comunist, iar cel integraţional îşi propune pasivizarea, amorţirea publicului.
Asemeni magiei medievale, există o propagandă «albă», ce identifică sursa şi mesajul,
care se transmite şi se receptează cu conştiinţa clară a distincţiei dintre noi (cei buni)
şi ei (cei răi) şi poate fi atribuită ambelor regimuri politice, celui democratic şi celui
autoritar-totalitar". În schimb, "propaganda «neagră» îşi propune să răspândească şi
să genereze informaţii false, să modifice realitatea, şi este orientată spre denaturarea
adevărului, spre contorsionarea adevărului. Între acestea se află propaganda «gri»,
menită în parte să creeze false impresii, pornind de la o oarecare identificare a
surselor" 15 • Autorii manualului "Mass-media" citându-l pe Hitler, "un geniu al
propagandei" ("Propaganda nu are nimic comun cu adevărul"; "Propaganda trebuie
să se adreseze maselor"; "Propaganda trebuie să se concentreze doar asupra câtorva
puncte care să fie respectate la nesfârşit") consideră că propaganda este una dintre
cele mai folosite metode de realizare a controlului informaţional1 6 •
Pentru Petru Pânzaru 17 , pe linia de apărare ideologică a propagandei, aceasta
este "un mijloc instituţionalizat de influenţare organizată a concepţiilor, atitudinilor,
opiniilor, comportamentelor individuale şi colective. ( ... ) Ea nu reprezintă pur şi simplu
un factor de creare a unor stări de spirit sau a unor climate care sunt foarte mobile, ci
urmăreşte infuzarea unui sistem de criterii, de valori cu ajutorul cărora (oamenii) să
se orienteze de-sine-stătător în diversele sfere ale vieţii sociale - în politica internă şi
externă, în problemele economice, juridice, în ideologie, în cultură, în viaţa cotidiană".
În fine, pentru J. Ellul1 8 ca o propagandă să fie eficientă trebuie să îndeplineasă mai
multe condiţii: propaganda trebuie să acţioneze în cadrul atitudinilor preexistente,
utilizându-le pentru a le modifica treptat; propaganda nu poate răsturna cursul normal
al unei societăţi; propaganda nu trebuie să fie doare etalonare a ideilor, ci trebuie să

Doru Pop, Mass-media şi politica, lnstititul European, laşi, 2000, pp. 52-53.
Id., p. 53.
16
loan Buteanu, Dorina Chiriţescu, Bogdan Ficeac, Angela Teşileanu, Mircea Toma, Mass-media (manual
de liceu - curs opţional), editat de Academia Caţavencu, Bucureşti, 2000.
17
citat în Victor Botez, Comunicare şi valoare în presă, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1987, p. 52.
18
citat în McLuhan, Mass-media sau mediul invizibil ...
14

15
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prezinte idei referitoare la fapte; propaganda are nevoie de timp, continuitate şi
durabilitate; trebuie să ţină cont de limitele datorate influenţelor din afara grupului
supus "bombardamentului" mediatic; propaganda trebuie să aibă în vedere
imprevizibilitatea reacţiilor directe ale persoanelor "bombardate" în funcţie de cultură,
pregătire şi alţi factori sociali.
Luând în considerare abordările de mai sus, putem spune că în cele trei publicaţii
cercetate avem de-a face cu o "propagandă cocktail": agitaţională (dar şi integraţională),
albă, dar şi neagră şi gri, ideologică, ţintind controlul informaţional, urmărind, în
numeroase cazuri, dezinformarea. Şi toate acestea pentru că ziarele noastre erau
"organe" ale Partidului. Care s-a dotat cu o "garnitură" de propagandişti şi agitatori.
Ajutaţi, cum altfel, şi de puterea bâtei şi a torturii, a închisorilor ş.a. Care a fost mai
eficientă decât propaganda.
Propagandă, agricultură şi colectivizare.

Un studiu de caz

Iată numai

câteva exemple de titluri semnificative din "Graiul Sălajului", "Lupta
Jiboului" şi "Drum Nou" privind procesul de colectivizare şi de "construire a agriculturii
socialiste" propagandă "curată", rostul exclusiv, de altfel, al acestor publicaţii: Cu
ajutorul Uniunii Sovietice vom îndeplini planul la însămânţări de primăvară; Sarcini
în legătură cu pregătirea congresului sindicatelor agricole; Să asigurăm succesul
deplin al campaniei agricole de toamnă; Exemplul colectiviştilor; Se întăreşte
gospodăria colectivă; Creşte numărul ţăranilor muncitori întovărăşiţi; Pentru victoria
socialismului la sate; intreceri patriotice în campania agricolă de toamnă; Au depăşit
planul la însămânţări; Comune fruntaşe în campania agricolă de toamnă; ţăranii
muncitori se înscriu cu însufleţire în listele de alegători; Hotărârea Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare
Române privind pregătirea şi executarea la timp a strângerii recoltei şi executarea
planului de colectări pe anul 1950 19 ; Chemarea la întrecere socialistă lansată de
Gospodăria Agricolă Colectivă din Berveni (prima de acest fel constituită în judeţul
Sălaj; astăzi, Berveni este în judeţul Satu Mare); Locuinţe pentru muncitorii
gospodăriei agricole de stat Zalău; Veniturile colectiviştilor; Înfrunte la recoltatul
culturilor de toamnă; Toate forţele pentru câştigarea bătăliei din campania de vară;
Chiaburi sabotori; La luptă pentru pâinea poporului; Primul la seceriş; Creşte avântul
întrecerii pentru o recoltă bogată (Răspuns chemării la întrecere a comunei Bălan);
Să grăbim pregătirile pentru recoltare şi treeriş; Sălajul evidenţiat pe ţară. Pe 51.425
ha s 'au fă.cut arături de toamnă. Plăşile Carei, Nuşfalău, Cehul şi Jiboul sunt în
frunte, Zălau, Şimleu, Buciumi au rămas în urmă; Toate eforturile pentru îndeplinirea
19

Graiul Sălajului, "organ de luptă democratică" An V, nr. 22, 4 iunie 1950 - prima, a doua şi a treia
din cele şase ale numărului cuprind textul integral al hotărării, urmate de hotărâri ale aceloraşi
organe privind colectarea produselor agricole vegetale.
pagină
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Au predat pe întreg anul cotele de carne; Să
1 Mai cu terminarea bătăliei însămânţărilor de primăvară; Sub
steagul întrecerii socialiste în cinstea zilei de 1 Mai! Chemarea la întrecere socialistă
muncitorilor dela S.M. T. Surduc; Colectiviştii în fru,ntea muncilor de primăvară; Să
intensificăm ritmul desmiriştitului; Vom munci pentru a obţine recolte sporite;
Colectiviştii din Horoatul Crasnei au terminat secerişul onului; Aplică cu succes
agrominimul; Fac arături adânci de toamnă; Fruntaşi la praşila a treia; La stâna
întovărăşirilor agricole 20 ; Un eveniment însemnat în viaţa gospodăriilor colective;
Muncitorii dela S.M. T. Carei răspund chemării la întrecerea socialistă lansată de
muncitorii dela Schela «Sovrompetrol» Ochiuri- Dâmboviţa; Un an de la înfiinţarea
primei gospodării agricole colective din judeţul nostru 21 ; Predarea cotelor de cereale
prilej de sărbătoare pentru ţărănimea muncitoare din judeţul nostru 22 ; Răspunsul
Căminului Cultural din Domnin la întrecerea iniţiată de cele 6 Cămine Culturale
din ţară 23 ; La Ferma de Stat din Panic a luat.fiinţă un curs de ştiinţe agricole; La
Zălau s'a deschis o şcoală de cadre ţărănească de Partid 24 ; ţărănimea muncitoare
din Panic ştie să răspundă la uneltirile chiaburilor; Cu îndrumarea şi sprijinul
neprecupeţit al Partidului Muncitoresc Român planul de însămânţări a fost realizat
planului de

încasări şi colectări;

întâmpinăm ziua de

Drum Nou, "Organ al Comitetului Raional P.M.R. Zalău şi al Sfatului Popular Raional" Anul IX, seria
a III-a, nr. 213, vineri, 15 iulie 1955, p. l - un "reportaj - tabletă" despre ciobanul Vlaicu Eugen,
responsabilul stânei din Ruginoasa, pe care îl cam încerca un sentiment de teamă: "turma aceasta nu
era al cutărui sau cutărui bogătaş, ci avuţie a unui colectiv, bun obştesc al membrilor întovărăşirii
agricole «Cel de-al II-iea Congres al Partidului» din Răstolţu-Deşert, iar el, Vlaicu Eugen, nu era un
oarecare simbriaş, ci membru al întovărăşirii, responsabilul stânei. Gândul c-ar putea înşela încrederea
întovărăşitilor îl cutremură. Stătu mai întâi la sfat cu ciobanul - şef Mureşan Carol, şi numai după ce
se încredinţă că totul va fi în ordine coborî spre sat" („ .).
21 Graiul Sălajului, "organ de luptă democratică" nr. 31, 6 august 1950.
22
G.S„ nr. 29 din 23 iulie 1950, p. 1-4, pe pagina 1, în josul textului, o fotografie cu următoarea explicaţie
neverosimilă: "Plini de bucurie ţăranii muncitori din comuna Ortelec predau cota de cereale la baza de
receptie din Zălau".
23
G.S„ nr. 54, din 31 decembrie 1949, pe a cărui primă pagină lipseşte cu desăvârşire un "La mulţi ani!"
adresat cititorilor pentru trecerea în noul an!; articolul cu titlul de mai sus are ca "chapeau": "Una
dintre cele mai frumoase acţiuni iniţiată de Partidul Muncitoresc Român prin cele 6 Cămine Culturale
din ţară, este intensificarea muncii de culturalizare a ţărănimii muncitoare pe timpul de iarnă. ( „.)
Începând cu ziua de 21 Decembrie, aceste întreceri şi-au arătat roade, manifestându-se prin ele marea
dragoste a ţărănimii noastre muncitoare faţă de tovarăşul Stalin"; nu mai e o surpriză: căminul cultural
din Dornnin se numea "Gh. Gheorghiu - Dej".
24
G.S„ nr. 46, 11 decembrie 1948, p. l - redăm integral "ştirea" exemplară pentru ceea ce a însemnat
propaganda în presa scrisă: "În urma directivelor primite dela C.C. al Partidului Muncitoresc Român,
Direcţiunea Propagandei şi agitaţiei pentru ridicarea nivelului politic şi ideologic a membrilor de
Partid din organizaţiile de bază săteşti, la 2 Decembrie s' a deschis la Zălau în prezenţa biroului judeţean
P.M.R.în frunte cu secretarul judeţean Roşca Tănase, prima serie a cursurilor. La aceste cursuri participă
73 de ţărani dintre cari 51 sunt români şi 22 maghiari. Materialul vine predat fiecărui în limba sa
maternă. Aceste şcoli ţărăneşti vor contribui mult la ridicarea nivelului politic şi ideologic a sătenilor
20

noştri".
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Ui timp. Viaţa de partid. Din experienţa muncii politice pentru formarea de întovărăşiri
agricole.ln vizită Ui colectiviştii din Românaş. Din viaţa gospodăriilor agricole
colective. Mai multă muncă de agitaţie şi propagandă în timpul
treerişului.Sovhozurile sovietice, gospodării moderne de înaltă productivitate. Vieaţa
de toate zilele din colhozurile sovietice. «Ziarul luminos» sau cum sunt evidenţiaţi
colhoznicii fruntaşi şi criticaţi cei rămaşi în urmă. Campionatul de şah al
colhoznicilor 25 ;Grandioasele perspective de desvoltare a agriculturii sovietice.
Comuniştii în frunte Ui predarea cotelor. Un fiu de ţăran din comuna Mirşid evidenţiat
pentru devotamentul şi dragostea luifaţă de armată şi poporul muncitor. Chiaburii
din Odeşti care au încercat să saboteze însămânţările au fost demascaţi. Ţăranul
sărac Kiss Gheorghe a dat grâu în plus la colectare. O zi din viaţa tinerei gospodării
agricole colective <<Vasile Roaită» din comuna Someş Guruslău. Să lichidăm cu
rămânarea în urmă la colectări.Să intensificăm activitatea la punctele de agitaţie.
Din experienţa muncii politice pentru formarea de întovărăşiri agricole. Lucrări
efectuate prin autoimpunere. Vom munci cu tot eliznul pentru o recoltă îmbelşugată.

Desigur, nu numai titlurile, ci şi coniinutul materialelor dau socoteală de
mecanismele propagandei. Am încercat să grupăm pe câteva teme materiale
semnificative, cu precizarea importantă că o "eşantionare" sau o altă modalitate
ştiinţifică de "interceptare" sau "selectare" a materialelor este inutilă: toate numerele
din cele trei publicaţii sunt pline numai cu "propagandă" şi "agitaţie", agricultura şi
implicit colectivizarea ocupând sute de pagini. Grupajul a fost realizat pentru întregirea
tabloului studiului de caz.
Jos cu burghezia şi moşierimea!
În "Graiul Sălajului" An IV, nr. 10, 7 martie 1949, p. 1, se dă un nou semnal al
"luptei de clasă" cu moşierii, al colectivizării, pe fondul exproprierilor de suprafeţe
agricole ("confiscate abuziv", cum am spune astăzi) sub titlul "ţărănimea muncitoare
din Sălaj a primit cu mare bucurie Decretul Marei Adunări Naţionale, privitor la
definitivarea reformei agrare". Textul articolului este revelator: "În Sălaj, în urma
Decretului Marei Adunări Naţionale, privitor la definitivarea reformei agrare, 155 de
25

G.S., An IV, nr. 5, 5 februarie 1949, p. 2 - "ştire scurtă" în care ni se spune că "şahiştii colhoznici din
districtul Rostovsci, regiunea Gorki se pregătesc intens să ia parte la primul campionat de şah unional
al colhozurilor, care va avea loc în curând. În clubul colhozului Caglaevsk se joacă şah în fiecare
seară").Un cerc de paraşutişti într'un colhoz (în acelaşi număr, după "ştirea" cu "colhoznicii" şahişti,
aflăm că în "marea ţară a socialismului" agricultorii sovietici practică şi.. paraşutismul: «În colhozul
"lskra" din regiunea Volovsc, în unna iniţiativei mecanicului de avioane Seliscev, s'a organizat un
cerc de paraşutişti. Tinerii colhoznici au şi terminat pregătirea teoretică. În prezent, se fac exerciţii
practice de săritură cu paraşuta. Cercuri de paraşutişti au fost deasemeni organizate şi în alte colhozuri
ale regiunii».
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moşii au trecut în proprietatea Statului celor ce muncesc. De azi înainte cele 7600 de
hectare expropriate, nu vor mai îmbogăţi un grup restrâns de oameni, ci roadele lor
vorfi ale întregului popor muncitor. Ţărănimea muncitoare din Sălaj a primit cu mare
bucurie vestea acestei expropieri. Mai ales după ce cei 1600 de plugari care au participat
şa inventarierea averii moşierilor, au văzut încă o dată mârşăvenia acestora, când sub
diferite pretexte că nîau bani, nu-şi plăteau servitorii sau le dădea un salariu de batjocură.
Mare parte a moşierilor ascundeau mari averi, aur, argint, covoare persane, etc şi
sabotaufăţiş producţia agricolă.(. .. )". În "G.S." An V, nr. 34, 27 august 1950, p. 1,
apare un articol de-a dreptul jignitor (nesemnat, de altfel în afară de unele semnături
ale corespondenţilor şi pe cele ale propagandiştilor şi agitatorilor cu funcţii de
răspundere, majoritatea materialelor din publicapile studiate erau nesemnate) asupra
aceea ce a însemnat judeţul Sălaj în istoria românească. De fapt, desfiinţarea judeţului
Sălaj era argumentată prin faptul că acesta a fost creat de ... "regimurile burghezomoşiereşti". Propagandă neagră (dezinformare, contorsionare a adevărului) în toată
"splendoarea" ei: "Vechile regimuri burghew-moşiereşti nu duceau decât o politică
de jafşi asuprire a poporului muncitor. Ele căutau prin toate mijloacele să întărească
poziţiile claselor exploatatoare, să-şi perfecţioneze cât mai bine mijloacele de înrobire
şi jefuire a maselor muncitoare. (. .. )Acestjudeţ (Sălaj- n.m.) era o creaţie a claselor
exploatatoare, pentru a menţine populaţia muncitoare într'o permanentă înapoiere, să
pună stavilă oricărei desvoltări, să o stăpânească". Ocupapa maghiară de până în
1918 este "metamorfozată" ideologic cu "orânduirea feudală-moşierească". Astfel,
"ţărănimea muncitoare" a fost sub "călcâiul crunt al iobăgiei şi robiei" sub numeroşii
baroni unguri. Judeţul creat de aceştia, în 1876, s-a făcut pentru că doreau să-şi unească
"moşiile lor nesfârşite". Nu scapă nici "latifundiarul Gheorghe Pop (care) avea o moşie
întinsă în comuna Băseşti, deaceea el a căutat să aibă în apropiere sediul plăşii, pentru
a stoarce cât mai mult vlaga ţărănimii muncitoare şi a o infecta cu otrava
naţionalismului". Firesc, nu este uitat nici Iuliu Maniu, care şi-ar fi făcut reşedinţa de
la Bădăcin pentru "a apăra interesele clicii lui politice, pentru ca moşierimea şi
burghezia de aici să menţină ţărănimea muncitoare într'o stare jalnică de mizerie şi
înapoiere". În acelaşi număr al "G.S." tot pe p. 1, aflăm că "Dorinţa fierbinte a
populaţiei muncitoare din Braşov a fost împlinită. Braşovul se va numi de azi oraşul
Stalin".

lntovărăşirile agricole, colectiviza.rea, agitaţia

Am observat două modalităp generale de abordare a acestei probleme. Pe de-o
parte, "ştiri" despre crearea de noi "întovărăşiri" "gospodării agricole de producpe"
sau despre viaţa lor şi "articole" politice semnate de oficiali locali ai P.M.R., ambele
modalităp fiind condimentate cu o doză serioasă, indispensabilă, de ideologie şi
propagandă. În "G.S." An V, nr. 31, 6 august 1950, p. 1, se încearcă un "bilanţ" al
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colectivizării: "Un an dela în.fiinţarea primei gospodării agricole colective din judeţul
nostru", "documentar" semnat de Bona{iu Florea, "secretar adjunct al judeţenei P.M.R.
Sălaj". "Se împlineşte un an de zile - se arată în articolul citat - de când ţărănimea
muncitoare din judeţul nostru a pornit pe drumul arătat de Partid prin Rezoluţia Plenarei
C. C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949, pe caleafonnării gospodăriilor agricole colective,
calea fericirii şi belşugului. Prima gospodărie colectivă, care a luat fiinţă la noi în
judeţ a fost aceia din comuna Berveni, unde un număr de 43 de familii de ţărani săraci
şi mijlocaşi au pus temelia vieţii lor noui. Au trebuit învinse inerţia, neîncrederea cât
şi svonurile şi piedicile ce căutau să le pună chiaburii în crearea acestei gospodării. În
fruntea luptei au stat comuniştii, care ducând o muncă continuă de lămurire au reuşit
să antreneze ţărănimea muncitoare pe drumul agriculturii socialiste, pe singura cale
care îi scapă de mizerie şi exploatare( ... )". Tot la capitolul "articole politice" să-l mai
menţionăm pe cel apărut în nr. 222 din 16 septembrie 1955 al Drum Nou, p. 3, cu
titlul: "Din experienţa muncii politice pentru formarea de întovărăşiri agricole" articol
semnat de Marchiş Dionisie, "instructor teritorial al Comitetului raional de partid
Zalău". Un fel de "dare de seamă" cu aspecte "pozitive" şi "negative" din munca de
"transformare socialistă a agriculturii" şi cu nelipsita autocritică de partid: "(. .. )În
munca mea de instructor teritorial al Comitetului raional de partid am avut şi unele
lips1ffi. (... )În viitor mă voi strădui să lichidez lipsurile ce se mai manifestă în activitatea
mea, să lupt cu hotărâre pentru extinderea metodelor bune folosite în munca politică
de fonnare a întovărăşirilor agricole, acordând un ajutor mai calificat organizaţiilor
de partid săteşti". În acelaşi număr, pe p. 1, o "ştire" despre "colectiviştii din Rornînaş
(care) au primit avansul de 40 la sută". Ca o constantă a perioadei studiate, aproape
fiecare număr din publica{iile amintite cuprindea cel puţin o "ştire" despre "colectivişti"
"gospodării agricole de produc{ie" sau "întovărăşiri agricole". "Drum Nou" de la Jibou,
An II, seria a II-a nr. 5, 5 august 1951, p. 3. Un "reportaj" cu titlul "Din viaţa
gospodăriilor agricole de produc{ie". În care colectiviştii din Someş Guruslău "muncesc
cu avânt" iar cei din Treznea muncesc "plini de însufle{ire şi dragoste" pentru "a
câştiga bătălia în această campanie de vară". În acelaşi număr, în p. 2, unio "raid anchetă organizat(ă) de colectivul redac{ional al ziarului «Drum Nou»" sub titlul, în
ton cu cel al lucrării noastre, "Mai multă muncă de agitaţie şi propagandă în timpul
tree~ului". Una dintre "concluziile" acestei raid-anchete (o "specie" jurnalistică struţo
cămilă, care mai există şi actualmente într-o anumită parte a presei din Sălaj):
"Organizaţiile de partid să desfăşoare pennanent o susţinută activitate organizatorică
de agitaţie şi propagandă în vederea mobilizării oamenilor muncii pentru strângerea
la timp şifără pierderi a recoltei, pentru predarea la timp a cotelor şi pentru transportul
şi depozitarea în bune condiţiuni a cerealelor".
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"Uneltirile chiaburilor"
Chiaburii sabotori să fie aspru pedepsiţi. Chiaburi sabotori predaţi justiţiei
populare. La şimleul Silvaniei şi Foeni au fost înlăturate femeile chiabure din
organizaţia U.F.D.R. incercările de sabotare ale chiaburilor trebuesc aspru
pedepsite.Nu i-a mers chiaburului. Chiaburul Stirkozi ştefan din ţicău, care sabota
campania de însămânţări, a fost înaintat parchetului. Chiaburii din Odeşti care au
încercat să saboteze însămânţările au fost demascaţi. Câteva din titlurile "ştirilor" pe
tema "uneltirii chiaburilor" ştiri a căror frecvenţă se micşorează pe măsură ce aceştia
sunt "lichidaţi". În general, "ştirile" despre acest subiect erau concepute aşa cum se
prezintă cele două apărute în p. 3 a nr. 35 din 3 septembrie 1950 a "Graiului Sălajului".
Prima, semnată de "corespondent Mâţan Aurel" cu titlul "Chiaburii din satul Deja
demascaţi pentru că au falsificat obligaţiunile de predare": "fn satul Deja se găseşte
chiaburul Nagy Laurenţiu, pe care fiecare ţăran sărac îl cunoaşte ca un aprig exploatator.
Acum ~pumegă de furie că trebuie să predea cota de grâu la Stat, în loc ca să-l ~peculeze
ca altădată pe piaţă. S'a 4ătuit în taină cu alţi chiaburi, care ia-u spus să schimbe
puţin cifrele de pe obligaţia de predare în avantajul lui. Şi astfel şi-a schimbat cota
dela 1. 800 kgr. La 1.313 kgr. Tot aşa locuitorul Nagy Dănilă influenţat şi el de asemenea
sfaturi chiabureşti, şi-a modificat cota de la 819 kgr la 619 kgr., iar locuitorul Molnar
Ştefan dela 72 kgr. la 22 kgr. (ce chiabur o fi fost acesta cu o cotă de grâu de 72 de
kilograme?). Aceste falsificări au fost descoperite prin vigilenţa Comitetului Provizoriu
din comuna Sălsig de care depinde acest sat, iar chiaburului Nagy Laurenţiu i s'au
(a )dresat acte de dare în judecată". În acelaşi număr, sub ştirea de mai sus, se află alta,
pe aceeaşi temă, cu titlul "Un grup de chiaburi din satul Derşida au căutat să se
sustragă dela colectări" "ştire" semnată de "corespondent Mocan Alexandru": "fn
comuna Derşida se găsescfamiliile chiaburilor: Gorgan Alexe, văduva Gorgan Vasile,
Gorgan Alexe II, Gorgan Ioan, Gorgan Dumitru, lancău Mihai şi Iancău Vasile. Bine
o mai duceau aceste familii de chiaburi pe vremurile regimurilor burghezo-moşiereşti.
Pe vremurile acelea ei erau adevăraţii stăpâni ai satului şi ţărănimea săracă muncea
din greu pe ogoarele lor pentru a-i îmbogăţi. Dar astăzi când văd clasa muncitoare că
îi loveşte fără cruţare, ei caută prin toate mijloacele să lovească în cei ce vor să ridice
comuna, să scoată ţărănimea muncitoare din ghearele lor.
Când au văzut ei că trebuie să predea o cotă destul de mare pentru hrana
oamenilor muncii, au ţinut un adevărat «consiliu chiaburesc de familie» ca să hotărască
cam ce mijloace să găsească să înşele Statul nostru muncitoresc. Pentru aceasta şi-au
defalcat pământurile pentru a se sustrage dela cotele de cereale care trebuia să le
predea Statului.
Prin această mârşăvie, ei au reuşit să sustragă delacolectare peste 22.000 kgr.
grâu. Dar vigilenţa ţărănimii muncitoare a reuşit să descopere şi această nouă şiretenie
a acestor chiaburi, care au fost deferiţi Justiţiei Populare". Şi încă un exemplu, din
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"Lupta Jiboului" Anul II, seria a II-a, nr. 26 din 1 iulie 1951, p. 3. Unde, în cadrul
"raid-anchetei" Să respectăm termenel.e Hotărârii pentru buna desfiişurare a campani.ei
de recoltare şi treeriş, din 5 "ştiri" 3 sunt despre chiaburi. Una dintre ele cu titlul
"Când ne încredem în vorbele chillburilor": "Chiaburul Neagotă Ioan din comuna
Băbeni, pe lângă cele 14 ha. pământ, este şi proprietarul unei mori şi a unei batoze. El
a căutat «să convingă» Sfatul Popular, cu o adevărată vorbărie că va avea toată grija
ca batoza lui să fie reparată la timp.
Încrezătoare în «asigurările» acestui ticălos chiabur, comisia a făcut un control
superficial batozei, declarând-o în bună stare de funcţionare. Deabia în ziua de 22
iunie, la o ultimă revizuire, s 'a descoperit că toba cu şine lipseşte fiind trimisă la
Jibou deoarece nu era reparată.
lată ce se întâmplă când ne încredem în vorbele chiaburilor şi ne lipseşte
vigilenţa. Sfatul Popular din comuna Băbeni trebuie să ia măsuri a~pre împotriva
acestui sabotor".
Agricultură politică

La staţiunea de maşini agricol.e din Carei muncitorii fac toate sforţăril.e pentru
ridicarea producţiei.După terminarea campani.ei de însămânţări, muncil.e voluntare
pentru ridicarea comunelor au luat avânt. Vom munci cu tot elanul pentru o recoltă
îmbe4ugată. În.frunte la recoltatul culturilor de toamnă. Alianţa între clasa muncitoare
şi ţă,rănimea muncitoare - chezăşia, succesului în opera de construire a socialismului
în România, 26 .Comună.fruntaşă în muncile agricol.e de vară. Chemarea la întrecere
patriotică a ţă,ranilor muncitori din comuna Aghireş. Căminul Cultural din Mălădia
condus de fii de plugari.În Uniunea Sovietică fiecare colhoz va avea o bibliotecă
propri.e.Gazetele de perete trebue să sprijine activ campania, însămânţă,rilor de
primăvară. Grandioasele perspective de desvoltare a agriculturii sovietice.Pentru
victoria socilllismului la sate. Toate aceste titluri şi multele altele pe măsură din
publicaţiile care fac obiectul studiului nostru demonstrează încă o dată rolul exclusiv
al acestor publicaţii de "purtătoare de cuvânt" ale partidului aflat la putere, cu tot alaiul
de consecinţe în planul scriiturii şi al mesajului jurnalistic, ce se confundă cu cel politic,
ideologic, propagandistic şi "agitatoric". Pentru întregirea acestui subcapitol am ales două
materiale credem revelatoare a dimensiunii politice ce s-a manifestat şi în cadrul abordării
locale a agriculturii. Mai întâi, articolul "Să dăm un nou avântînvăţă,mântului de partid"
semnat de Mastan Ruvin, şeful secţiei de Propagandă şi Agitaţie din Comitetul raional
Jibou al PMR, în "Drum Nou" An III, seria a III-a, nr. 67, 5 octombrie 1952, p. 1şi4:
"( ... )Anul trecut, în raionul nostru, s 'au obţinut unele rezultate pozitive privind
îmbunăţirea calităţii propagandei marxism-leninismului şi îmbinarea muncii practice
26

"Drum Nou" An IV, seria a III-a, nr. 126, 20 noiembrie 1953 - pe p. 3
lui Oh. Gheorghiu Dej.
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de zi cu zi cu învăţătura marxist-leninistă. (. .. )fn strânsă legătură cu teoria marxistleninistă, în cadrul cercurilor şi cursurilor învăţământului de partid, la lecţii şi seminarii,
s 'a des bătut mult problema tramformării socialiste a agriculturii. O activitate rodnică
au desfăşurat cursurile serale din satele Letca, Lozna, Moigrad şi altele.
Grupul devierii oportuniste de dreapta, V. Luca, A. Pauker şi T. Georgescu,
alunecând pe panta camuflării luptei de clasă, promovând ,integrarea paşnică a
capitalismului în socialism, a încercat să ascundă faptul că lupta de clasă, în condiţiile
trecerii dela capitalism la socialism, se înteţeşte mereu, luând forme din ce în ce mai
ascuţite. (. .. ) Ca urmare a creşterii nivelului ideologic şi politic al membrilor de partid,
zi de zi sporeşte tot mai mult numărul familiilor de ţărani muncitori care îşi manifestă
dorinţa, prin cereri, de a intra în gospodăriile colective existente sau de a forma noi
gospodării colective şi întovărăşiri agricole. ( ... )Propagandiştii au datoria să-şi ridice
necontenit nivelul teoretic, să cunoască temeinic problemele întreprinderii şi instituţiei
unde predau, pentru a putea lega strâns tezele teoretice cu sarcinile concrete ale
construcţiei socialiste. Propagandistul trebuie să stea de vorbă cu.fiecare cursant în
parte, să-l ajute cum să-şi însuşească tehnica studiului individual, să-l înveţe cum să
ia notiţe în timpul studiului individual, cum să noteze şi să-şi însuşească ideile
principale, concluziile şi sarcinile care se de~prind din materialul studiat.
Propagandistul are datoria să asigure o conducere vie a discuţiilor la seminarii,
să asigure participarea tuturor cursanţilor la discuţii(. .. )". După scurta lecţie despre
atribuţiile şi sarcinile propagandistului predată de Mastan Ruvin (pe care îl regăsim şi
ca preşedinte ale uneia dintre primele gospodării colective din judeţ, cea din Românaşi),
să trecem la agitatori şi agitaţie (pe multe dintre frontispiciile numerelor ziarelor
studiate, se regăsesc anunţuri de genul "Agitatori urmăriţi şi studiaţi zilnic materialele
din «Scânteia» recomandate pentru agitatori" anunţuri a căror posibilă explicaţie poate
fi aceea că foarte puţini ţărani citeau presa, rolul propagandiştilor şi agitatorilor fiind
acela de a "populariza" dogmele partidului). Ne-am oprit asupra unui "spumos" reportaj
din "Drum Nou" An IV, seria a III, nr. 129, 9 decembrie 1953, p. 3, un "reportaj" cel
mai probabil inventat, practică ce ni s-a confirmat, neoficial, de unii dintre ziariştii
sălăjeni de dinainte de 1989. Sub chemarea "Votând candidaţii Frontului Democraţiei
Populare, vota,ţi pentru pace, fericire şi bunăstarea poporului muncitor!" "reportajul"
cu titlul "Agita,torii popularizează, candidaţii":
"Ca şi în alte zile, după terminarea cursurilor, învăţătoarea Nisipeanu Elena se
îndreaptă spre sectorul său repartizat de organizaţia de partid pentru a sta de vorbă cu
ţăranii muncitori despre alegerile ce vor avea loc la 20 Decembrie a.c.
Iat-o ajunsă la casa ţărăncii muncitoare Şerban Maria.
- Cu bine şi noroc, lele Marie.
- Să fii sănătoasă, draga mea. Dar ce veşti bune ne mai aduci?
- Ei, am venit să mai văd cum trăiţi, ce mai faceţi şi să mai vorbim despre felul
cum vom vota, că doar mai sunt câteva zile până la alegeri. Pe lângă aceasta, candidaţii
noştri trebuesc cunoscuţi de fiecare alegător din sat.
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- Doar nu cumva despre deputata noastră, Alexa Florica, vrei să ...
- Da, da. Despre ea!
- Apoi care din sat n 'o cunoaşte, spuse cu veselie în glas ţăranca muncitoare
Şerban Maria. Nu ca s 'o laud, dar ca ea, vrednică şi cinstită, mai rar. Mi-aduc aminte
din timpul verii, când nu ne vedeam capul de lucrul mult ce-l aveam la câmp, iar
Florica ne îngrijea copiii la grădiniţa sezonieră. Când e vorba de vreo acţiune în sat,
cum arfi predarea cotelor, achitarea impozitelor şi altele de acest fel, Florica e nelipsită
din rândul agitatorilor de frunte.
- Aşa e, lele Marie. şi mai avem femei ca ea, cinstite şi harnice, cum ar fi, de
pildă, ţăranca muncitoare Sav Lucreţia.
- A. o ştiu. Nu-ţi aduci aminte cât de mult se străduia să asigure mobilizarea
tuturor neştiutorilor de carte la cursurile de alfabetizare? La fel, un sprijin preţios a
dat şi acţiunii de încasare a autoimpunerii. Merită pe deplin să fie propusă drept
candidată în !ifatul popular comunal. („. )". Ipoteza că acest material este inventat se
întăreşte prin faptul că nu se menţionează satul sau comuna unde activează "agitatoarea"
Nisipeanu Elena.
Un alt material cu siguranţă inventat este şi cel din "ciclul" File de carnet (un
soi de "Tablete - reportaj"), cu titlul Stână cooperatistă, apărut în "Drum Nou" nr.
206 din 27 mai 1955, p. 1, pentru că nici aici nu este menţionat satul unde are loc
"acţiunea":

"Ei, nici acum nu te-ai gândit, bade Debreczeni să intri cu oile în stâna
- întreabă deputatul Vadas Iuliu. Vezi că au mai intrat şi alţii. Uită-l pe
Albu Dănilă cu 5 oi, pe Pop Laurenţiu cu 20 de oi, pe Ardai ştefan cu 36 de oi, apoi pe
mine -spuse deputatul - cu 12 oi, aşa că n-ai să fii singur. şi pe lângă toate acestea ne
bucurăm de o serie de avantaje. Oilor le este asigurat în mod gratuit îmgrijitul şi
păşunatul. Pentru adăpostirea lor avem trei saivane. La înscriere, primim cu preţ redus
tărâţe. Pe lângă aceasta, mai primim 60 la sută din lapte sau caş(. .. )"
cooperatistă?

Să nu uităm chemările la întrecere

Un alt element al propagandei din presa studiată a fost reprezentat de chemările
la întreceri şi răspunsul la întreceri. Se chemau şi se întreceau în "fapte de eroism"
pielarii, minerii, tractoriştii, agricultorii, gospodăriile colective şi cele de stat, până şi
"colectivele de redacţie" ale gazetelor de perete. Un exemplu în acest sens este

Chemarea colectivului de redacţie al gazetei de perete "Agricultura
stat "I Mai" din Zalău 27 :

nouă"

din

gospodăria de

"În scopul mobilizării tuturor muncitorilor din gmpodăriile agricole de stat la
pentru obţinerea unor recolte cât mai bogate, pentru a face din

luptă însufleţită

27

Drum Nou, nr. 193 din 25 februarie 1955, p. 3.
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gospodăriile

de stat, adevărate modele ale agriculturii socialiste înaintate; dorind să
contribuim la succesul deplin al muncilor agricole din primăvară şi vară în gospodăria
noastră, colectivul de redacţie al gazetei de perete cheamă la întrecere toate colectivele
de redacţie ale gazetelor de perete din raionul 'Zalău şi din gospodăriile de stat din
regiunea noastră ( ... )".
Evident, întodeauna "scenariul" propagandistic trebuia să fie perfect. Peste trei
numere ale ziarului 28 "chemării" i se răspunde. lntrecerea colectivelor de redacţie a
gazetelor de perete. Răspunsul colectivului gazetei de perete din Cizer: "( ... ) Gazeta
de perete va avea în centrul preocupărilor sale lupta pentru ridicarea nivelului politic
şi cultural al ţăranilor muncitori, pentru combaterea şi demascarea elementelor
duşmănoase. Vom antrena ţăranii muncitori să scrie la gazeta de perete, folosind
critica şi autocritica, pentru ca aceasta să devină o forţă vie în muncile de însămânţări,
colectări şi achiziţii( ... )". În acelaşi număr, mai jos, Răspunsul gazetei de perete
"Flacăra" din Bocşa: "( ... ) Vom sprijini prin articolele publicate, activitatea comitetului
de iniţiativă pentru formarea unei întovărăşiri agricole în satul nostru, popularizând
avantajele muncii întovărăşite, precum şi succesele întovărăşirilor din raionul nostru".
Mai mult, "Pentru mărirea eficacităţii materialelor publicate de gazeta de perete de
către colaboratori şi core!ipondenţi vom introduce suplimentul satiric «În ţepii spinului»,
unde vor fi publicate caricaturi şi epigrame care vor ironiza lipsurile existente în sat".
Dar, a zecea "întovărăşire din raion" (Zalău) s-a sărbătorit abia în 1955, fiind
cea din Chichişa 29 , ceea ce ar demonstra slaba "percutare" a ţăranilor sălăjeni la propaganda "colectivistă". De altfel, colectivizarea în Sălaj 30 s-a "desăvărşit" în anii 1961
- 1962. Când nu exista nici un ziar sălăjean, după cum ne spun arhivele şi studiile
apărute. Abia în 1968 apare "Năzuinţa". Dar despre aceasta, într-unul dintre episoadele
viitoare.

28

Drum Nou, nr. 196 din 18 martie 1955, p. 2.
Drum Nou, nr. 197 din 25 martie 1955, p. 1.
30
Gheorghe Şişeştean, Fonne tradiţionale de viaţă ţărănească, CCVTCP Sălaj, Zalău, 1999, p. 175:
"Analiza dosarelor privind colectivizarea în Sălaj (ca de altfel şi în alte regiuni) relevă existenţa unei
strategii pe etape în acţiunea de distrugere a micii proprietăţi ţărăneşti. Astfel, în general, în perioada
1955-1959 au luat naştere mici întovărăşiri agricole, având un număr redus de membri şi mici suprafeţe
de teren. Aceste întovărăşiri erau constituite din ţărani săraci. În perioada 1959 -1961, prin şantaj,
teroare şi ameninţarea cu puşcăria, are loc lărgirea întovărăşirilor agricole, prin cuprinderea în cadrul
lor a întregului sat. În perioada 1961 -1962 are loc transfonnarea întovărşirilor în Gospodării Agricole
de Colective".
29
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AGRICULTURE ANO MEDIA REPRESSION
"COLLECTIVIST" PROPAGANDA IN THE WRITTEN PRESS BETWEEN
1948-1959 IN SĂLAJ COUNTY
(Abstract)
The subject of aur research is to create a case-study viewing the written
press between 1948-1959 in Sălaj county, regarding mainly the "collectivization" and the "socialist transformation of the agriculture" generally, in the "Graiul
Sălajului" "Lupta Jiboului" and "Drum Nou" newspapers. It may appear as a
nonsense, but almost none of the mass-media rules can be applied if we try to
study that three publications, printed in chat period. The job of the "communist
jurnalist" was mostly one of a "mistification agent" of the pasc regime, a simple
propagander who had to puc in page only the slogans of the communist party.
So, the jumals were only an immens tribune of the oficial propaganda, although
they showed a promotionally demagogic speech looking the interchange of the
diverse opinions, the freedom of written expression.
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ARTA FILATELICĂ REPREZENTÂND EVOLUTIA
AGRICULTURII ROMANESTI COLECTIVIZATE
A

'

'

ELENA MUSCA, PAVEL RARIGA

O argumentare privind studierea modului în care momentul încheierii procesului
de colectivizare forţată a agriculturii din România a fost reflectat în domeniul filateliei,
şi ulterior, "realizările" agriculturii socialiste care au fost periodic aniversate, constă în
numărul mare de mărci poştale dedicate acestui eveniment, care au apărut de-a lungul
timpului. Este vorba de apariţia şi punerea în circulaţie a unui număr de 56 valori, în
emisiuni diferite, cea mai mare fiind emisiunea de 9 valori filatelice din anul 1959.
Nu am ignorat nici faptul că în acest an, 2002, la data de 1 iunie, se împlinesc
152 de ani de la "... punerea în circulaţie a primei emisiuni de mărci poştale din Austria, ele fiind şi primele mărci cu putere de francare pe teritoriul de astăzi al României" 1•
Prima marcă poştală dedicată acestui eveniment nefericit, la timpul său, pentru
economia româneacă - cooperativizarea agriculturii - a fost realizată devreme, în anul
1956, la data de 23 iulie. Realizată într-un tiraj de I .OOO.OOO bucăţi, marca respectivă
a fost dedicată, în mod greşit, aniversării a 5 ani de la înfiinţarea primelor gospodării
agricole colective. Emisiunea a fost inscripţionată ca atare. Data înfiinţării primelor
gospodării fiind greşit calculată, această marcă a fost retrasă din circulaţie şi retipărită
mai târziu. Din punct de vedere grafic, marca este o reprezentare a unei heliogravuri,
pe hârtie albă, cu filigran XVI, dantelată, cu dimensiunile de 14 I 14112, de culoare
violet. În catalogul CMPR '74 are numărul de ordine 16532.
Câteva luni mai târziu, la data de 18 octombrie 1956, a apărut o nouă emisiune
filatelică. Marca poştală a fost dedicată împlinirii a 7 ani de la înfiinţarea primelor
gospodării agricole colective şi a fost tipărită într-un tiraj de I.OOO.OOO bucăţi. După
cum am amintit anterior, marca purtând numărul 1653 din 23 iulie 1956 avea
inscripţionarea greşită "5 ani" în loc de "7 ani" şi milesimile 1951 - 1956 în loc de
1949 - 1956. În ceea ce priveşte prezentarea mărcii, în afara de corectura inscripţiei,
între marca retrasă şi cea corectată, care poartă numărul 1667, există mici diferenţe de
desen, aceasta din urmă fiind lucrată după o machetă nouă. Desenul a fost realizat de
1

M. Jianu, 150 de ani de la introducerea primelor mărci austriece, în Filatelia, 412000, p. 3.

2

K. Dragomir, A.

Surpăteanu,

Catalogul mărcilor poştale

româneşti, Bucureşti,
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L(eonida) Nazarov, este o heliogravură pe hârtie albă, cu filigran XVI, dantelată, cu
dimensiunile de 14 I 141123 • Menţ:ionărn faptul că ambele mărci poştale din cele două
emisiuni aveau valoarea de 55 bani, ceea ce nu reprezină neapărat o suprataxă, ci doar
o valoare puţin mai mare decât a majorităţii timbrelor din vremea respectivă.
Procesul de încheiere forţată a colectivizării din anul 1962 a oferit pretextul
convenabil pentru realizarea unei serii filatelice alcătuită din 3 mărci poştale. Tipărite
la data de 27 aprilie 1962, desenele au următoarele reprezentări: prima valoare are
imprimat un spic de grâu pe conturul ţării şi alături un tractor. Aceasta este marca
filatelică înregistrată la nr. 2135 în CMPR'74, cu valoarea de 40 de bani, realizată în
culorile portocaliu şi roşu închis. A doua marcă poştală conţ:ine reprezentarea medaliei
decernată cu prilejul încheierii colectivizării. În catalog are numărul 2136, reprezintă
aversul şi reversul medaliei, în culorile galben şi ocru. Valoarea timbrului este de 55
bani. Cea de-a treia marcă reprezintă un snop de grâu legat cu tricolorul şi, în primplan, secera şi ciocanul. Culorile predominante ale acestei valori sunt albastru, roşu,
galben şi ocru, marca are numărul de catalog 2137 şi are valoare de suprataxă - 1,55
lei. Tirajul acestei serii a fost de 2.000.000 bucăţi în serii complete. Macheta are trei
autori, artiştii Eugen Palade, Ion Dumitrana şi Aurel Predescu. Mărcile au fost tipărite
pe hârtie albă, cretată, fără filigran, dantelate, cu dimensiunile de 14 I 13112. Primul
timbru şi ultimul din serie au inscripţ:ionat Încheierea colectivizării agriculturii4 •
Am prezentat până acum doar prima emisiune de timbre, o singură valoare şi
seria dedicată încheierii procesului de colectivizare din anul 1962. Între aceşti ani şi
după aceea, până la finele anului 1989, au mai apărut o mulţ:ime de emisiuni poştale,
unele cu mai multe valori şi, în cele mai multe cazuri, având şi cel puţin o marcă
poştală cu suprataxă. În anul 1959, la 29 mai, a apărut o nouă emisiune aniversativă;
a fost comandată la tipografie o serie completă de 9 valori filatelice, într-un tiraj de
200.000 bucăţi serii complete. În 1959 se împlineau 1O ani de la constituirea primelor
gospodării agricole colective, eveniment care trebuia neapărat marcat în toate formele.
Desenele acestei serii au reprezentări complexe, din toate domeniile agricole:
sfecla de zahăr, floarea soarelui, porumb dublu hibrid, crescătorie de păsări reprezentată
prin capete de păsări de rasă, vaci de rasă - marcă având inscripţia Mai mult lapte - oi
cu lâna fină şi semifină pe o valoare care poartă exact această inscripţie descriptivă a
calităţ:ii lânii, tractorul Universal 26, car cu produse primite de colectiviştii gospodăriei
colective Drumul belşugului, portrete de ţărani colectivişti în drepta cifrei 1O, care
încadrează un câmp cu o combină. Inscripţia de pe ultima marcă poştală, cu majuscule, este următoarea:] Oani de la primele gospodării agricole colective şi milesimile
1949 -1959. Desenele au fost realizate de colectivul Dumitrana, emisiunea este
heliogravură, pe hârtie albă, filigran XVII, cu dimensiunile de 14112 I 14, excepţie
3
Ibidem, p. 277.
•Ibidem, p. 316.
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face marca inscripţionacă, care este pe hârtie cretacă, fără filigran, dantelat, dimensiuni
14 I 141125 • Valorile acestei emisiuni sunt de 55 bani pentru primele 8 mărci, ultima
face excepţie şi din acest punct de vedere, întrucât este cu suprataxă în valoare de 5 lei.
Numeroase au fost emisiunile filatelice dedicate muncii în colectiv şi
schimbărilor survenite în viaţa satului tradiţional din România, după colectivizarea
agriculturii. Astfel, în luna noiembrie a anului 1953, la doar 4 ani de la primele încercări
de socializare a pământului, a apărut o emisiune de mărci poştale sub genericul
Agricultura socialistă. Seria respectivă cuprinde 3 valori, într-un tiraj de 1.000.000
serii. Desenele au următoarele reprezencări: maşină de recoltat cartorfi (nr. de catalog
1526), tractor pe câmp (nr. 1527) şi vite la păşune (nr. 1528). Este vorba de heliogravuri,
pe hârtie albă cu filigran XVI, dantelat, dimensiunile sunt aceleaşi pentru toate trei
mărcile - 131126 • Culorile sunt cenuşiu, verde închis şi brun-roşcat. Valorile pornesc
de la 1O bani prima marcă, urmează 35 bani pentru timbrul reprezentând tractorul,
care are inscripţionat şi un îndemn propagandistic Arătura adâncă sporeşte recolta;
urmează marca poştală care este cu suprataxă -valoarea ei fiind de 2,55 lei.
De o reală valoare filatelică sunt emisiunile de mărci poştale dedicate pădurilor.
În general, se efectuau lucrări de întreţinere, de împădurire şi reîmpădurire a pădurilor
în lunile de primăvară. Astfel, după apariţia fenomenului de colectivizare au fost
comandate mărci filatelice succesiv în anii 1953, 1954, 1955 şi 1956. În anul 1953 au
apărut trei valori în serie, într-un tiraj de I .OOO.OOO serii. Desenele au fost realizate de
Leonida Nazarov, fiind heliogravuri, pe hârtie albă cu filigran XVI, dantelat,
dimensiunile 131127 • Culorile heliogravurilor sunt ultramarin (nr. de catalog 1510),
verde (nr. 1511), brun-ocru (nr. 1512) şi reprezincă păduri montane cu soare - protecţia
pădurilor; pădure şi lac, o gravură cu lăscăriş în mijlocul lacului şi ultima, un ţăran în
plină activitate de sădire a puieţilor, din care unul este ridicat victorios în mâna stângă.
Valorile din cadrul aniversării lunii pădurii din anul 1954 au fost scoase în luna
aprilie, comandate lui Nazarov. Ele sunt heliogravuri, pe hârtie albă, coloracă pe faţă,
filigran XVI, dantelat, dimensiunile 13112. Seria are 3 valori, cu un tiraj de 2.000.000
serii. Desenele reprezincă un cerb (nr. de catalog 1531), pionieri plantând pomi (nr.
1532) şi un peisaj (nr. 1533)8 • Culorile sunt sepia pe galben, violet pe galben şi albastru
pe galben. Mărcile au valorile de 20 bani, 55 bani iar ultima este cu suprataxă care se
ridică la suma de 1, 75 lei. Acească emisiune filatelică este prima care cuprinde printre
reprezencările sale pionieri în campania de muncă aşa-zis voluntară.
Alcă emisiune a apărut în luna martie a anului 1955, comandacă tot sub genericul
Luna pădurii, serie alcătuică din 3 valori. Tirajul emisiunii a fost de 1.500.000 serii;
desenele reprezincă porc mistreţ (nr. de catalog 1564), ţăran şi ţărancă sădind un brădet
5

Ibidem,
Ibidem,
7
Ibidem,
' Ibidem,
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(nr. 1565) şi plutaş (nr. 1566). Ca mijloc de exprimare artistică este heliogravură, pe
hârtie albă cu filigran XVI, dantelat, 13 112. Culorile mărcilor sunt brun-oliv, verdealbăstrui şi roşu, valorile sunt de 35 de bani, 65 de bani iar ultima valoare este de 1,20
lei, adică valoare de suprataxă9 • Toate trei mărcile sunt obliterate.
Ultima emisiune filatelică din seria dedicată pădurilor a apărut la 11 iunie 1956,
cuprinde 2 valori filatelice şi a apărut într-un tiraj de 700.000 serii. Reprezentările
grafice sunt heliogravuri, pe hârtie albă, colorată pe faţă, cu filigran XVI, dantelate,
dimensiunile lor fiind 14/14 112 10 • Desenele reprezintă un pom (nr. de catalog 1647) şi
un peisaj montan care arată clinele împădurite ale munţilor (nr. 1648). Culorile sunt
verde închis pe verde şi negru pe verde. Valorile mărcilor sunt cele obişnuite, de 20 şi
respectiv 55 bani cea de-a doua marcă. Aceste mărci poştale nu au inscripţionate
materiale de propagandă.
În octombrie l 955 a fost tipărită o emisiune filatelică cu titlul Pomi legumicultură. Seria conţine 4 valori filatelice, în tiraj de 1.000.000 serii. Desenele
reprezintă momentul combaterii dăunătorilor în pomicultură (nr. de catalog 1608),
culesul fructelor (nr. 1609), culesul viţei de vie (nr. 1610) şi culesul legumelor (nr.
1611). Mărcile sunt heliogravuri, pe hârtie albă cu filigran XVI, dantelat 14112 I 14 11 •
Culorile sunt armonizate cu reprezentarea grafică în cazul mărcii privind combaterea
dăunătorilor în pomicultură şi contrastante cu reprezentările grafice ale celorlalte trei
valori: verde-deschis, roz, ultramarin şi brun-roşcat. Valorile timbrelor sunt de la 10
la 20 de bani, ultimele două având valoarea de 55 bani.
În perioada în care agricultura României a fost cooperativizată, au apărut
numeroase emisiuni filatelice dedicate unor momente neaşteptate pentru această
activitate. Astfel, filatelia a reprezentat într-o oarecare măsură cercetarea agricolă
care se desfăşura în centre specializate. Au avut loc încercări constante în ultimii ani
de viaţă a CAP-urilor îndreptate spre îmbunătăţirea raselor de animale şi a soiurilor
de plante. Evident, şi filatelia trebuia să reflecte noile "victorii ale socialismului". În
acest scop, în anul 1955, la data de 10 noiembrie, a apărut o emisiune filatelică cu
genericul Plante industriale. În componenţa acestei serii intră un număr de 4 valori
filatelice, heliogravuri pe hârtie albă cu filigran XVI, dantelat, dimensiunile 13112.
Tirajul a fost mare, este o emisiune filatelică de I .OOO.OOO. de serii. Nu se cunoaşte
autorul desenelor, care reprezintă sfecla de zahăr (nr. de catalog 1614), bumbacul (nr.
1615). Deşi în ţara noastră nu se cultiva bumbac, probabil fiind vorba de încercări de
aclimatizare a acestei plante industriale şi de crearea unui nou soi de bumbac, capabil
să reziste la temperaturile variabile şi mai scăzute decât ale patriei de provenienţă a
bumbacului, ale zonei de climă temperată unde urma să crească. Urmează o valoare
filatelică care reprezintă inul (nr. 1616), plantă textilă specifică pentru zonele noastre
9

Ibidem, p. 268.
Ibidem, p. 275.
11
Ibidem, p. 271.
io
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floarea-soarelui (nr. 1617) 12 • Culorile gravurilor sunt verde deschis, roz, ultramarin
şi brun-roşcat. În ceea ce priveşte valoarea pecuniară, mărcile sunt de 10, 20, 55 bani
iar ultima are valoare de suprataxă - 1,55 lei. Nu conţin material de propagandă.
O altă emisiune filatelică dedicată plantelor a apărut în 25 martie 1963, intitulată
Cultura legumelor timpurii. Seria respectivă cuprinde 6 valori filatelice şi a apărut
într-un tiraj neconfirmat. Desenele au fost realizate de Aida Constantinescu, ofset, pe
hârtie albă, cretată, rară filigran, dantelate, cu dimensiuni cuprinse între 13 şi 14112.
Desenele reprezintă tomate (nr. de catalog 2221), ardei iute (nr. 2222), ridichi de lună
(nr. 2223), vinete lungi (nr. 2224), ardei graşi (nr. 2225) şi castraveţi de Arad (nr.
2226) 13 • Desenele sunt policrome, sunt vii, frumoase; valoarea mărcilor variază de la
35 bani la suprataxa de 1,20 şi 3,25 lei, în treacăt atingând sumele de 40, 55 şi 75 bani.
Nu au inscripţionate lozinci.
Dezvoltarea zootehniei a fost şi ea bine reprezentată în filatelie. În data de 20
noiembrie 1962 a apărut o emisiune Animale de rasă. Desenele au fost executate de Ion
Untch, ofset pe hârtie albă, cretată, rară filigran, dantelate, cu dimensiunile de 14112;
13112 valorile orizontale şi 13112; 14112 cele orizontale. Seria conţine 7 valori şi a
apărut într-un tiraj de 1.000.000 serii complete. Desenele reprezintă diferite specii de
animale de rasă care trăiesc la noi în ţară: miel din rasa Ţigaie (nr. de catalog 2208);
berbec din rasa Merinos (nr. 2209); taur din rasa Bălţată românească (nr. 2210); porc
din rasa Marele alb (nr. 2211); vacă din rasa Roşie de lapte (nr. 2212); vacă din rasa
Brună (nr. 2213) şi porci din rasa Lantras (2214) 14 • Gravurile sunt policrome, pe fundal brun, albastru, oliv, turcoaz, verde ş.a, iar culorile sunt contrastante. Patru dintre
valorile acestei emisiuni sunt cu suprataxă, ultimele patru. Valorile pecuniare sunt de
1 leu, 1,35 lei, 1,55 lei şi 1,75 lei cea mai mare. Primele trei mărci sunt de 20, 40 şi
respectiv 55 bani. Nu sunt alte inscripţii.
În data de 25 mai 1963 a apărut o emisiune filatelică cu titlul Păsări de rasă.
Desenele pentru mărcile filatelice au fost executate de Ion Dumitrana, în ofset,
policrom, pe hârtie albă, cretată, rară filigran, dantelată, cu dimensiunile 11. Seria
cuprinde un număr de 8 valori şi a fost scoasă într-un tiraj de 2.500.000 serii complete. Desenele reprezintă pui de găină (nr. de catalog 2236); cocoş din rasa Rhode
Island (nr. 2237); gâsca albă de Banat (nr. 2238); cocoş din rasa Leghorn (nr. 2239);
raţă din rasa Beiging (Peking la vremea apariţiei mărcilor, nr. 2240); un cocoş din
rasa Plymouth (nr. 2241); curcan de rasa bronzată (nr. 2242) şi găina din rasa gât
golaş de Transilvania (nr. 2243) 15 • Toate reprezentările sunt policrome, vii, frumoase,
fără alte inscripţionări decât R.P. Romînă.
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Viticultura şi cerealele au constituit o altă sursă de inspiraţie pentru filatelia
deceniului al 9-lea, nu cu mult înainte de prăbuşirea acestui sistem de lucru în
agricultură, care s-a dovedit a fi un gen de mecanism aberant.
Nu constituia un paradox să se emită valori filatelice cu ocazia unor manifestări
care se doreau a fi culturale, si
care se intitulau ca atare. În cadrul Festivalului National
'
Cântarea României a fost comandată o serie filatelică specială, chiar dacă nu se referea
la activitatea culturală. O serie care se referă la agricultura socialistă a apărut în anul
1981; este vorba de o emisiune filatelică alcătuită din 3 valori filatelice, dedicate
agriculturii, industriei şi dezvoltării ştiinţei şi cercetării ştiinpfice. Reprezentările sunt
ofset, pe hârtie albă cretată, fără filigran, dantelate, cu dimensiunile de 13112 şi 15.
Desenele au fost executate de Gheorghe Bozianu şi sunt reprezentări stilizate ale
activităplordin industrie, cercetare şi agricultură. Toate 3 valorile poştale au simbolurile
cuvenite: rigla, sistem solar, bordat cu panglică roşie şi tricolorul ţării, dedesubt cu o
ramură de măslin ca simbol al păcii şi valoarea mărcii: 1,50 lei (valoare de suprataxă);
următoarea valoare din serie reprezintă construcţii industriale, mărginite cu panglica
şi tricolorul, secondate de ramura de măslin. Valoarea marcată este de 55 bani. Regina
acestei serii (cel pupn sub aspectul valorii pecuniare care se ridică la suma de 2,15 lei)
este marca dedicată dezvoltării agriculturii socialiste, care era absolut necesar să fie
reprezentată în acest festival! Desenul reprezintă un tractor, un spic cu bobul plin,
panglica roşie, panglica tricoloră şi ramura de măslin.
Asemănătoare este şi marca dedicată Congresului de înfiinţare a Uniunii
Naponale a Gospodăriilor Agricole, emisiune apărută la data de 5 martie, anul 1966.
Desenul a fost realizat de S. Zaimba, în ofset, pe hârtie cretată, dantelat, dimensiunile
fiind de 131/4. El reprezintă un tractor în câmp, soarele şi spicul de grâu, culoare
verde-smarald şi ocru (nr. 2662). Este inscripponat cu titlul emisiunii şi a apărut
într-un tiraj de 2.000.000 bucăp. 16
A urmat o perioadă de lapsus în acest domeniu al filateliei româneşti, care s-a
sfârşit odată cu împlinirea a 20 de ani de cooperativizare. La data de 28 iunie 1982 a
apărut o serie cu genericul Mecanizarea agriculturii şi 20 ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii. Machetele au fost realizate de Vladimir Stoianov, pe
hârtie croma, dantelată, toate mărcile sunt policrome. A apărut într-un tiraj de 250.000
serii complete, o serie fiind alcătuită din 6 valori. Prima marcă poştală reprezintă
secerişul mecanizat (nr. 4052) în valoare de 50 bani, urmată de zootehnie (nr. 4053)
în valoare de 1 leu, pomicultură (nr. 4054) în valoare de 1.50 lei, viticultură (nr. 4055)
cu suprataxă, în valoare de 2,50 lei, legumicultură (nr. 4056) cu suprataxă crescută în
valoare de 3 lei, emisiune care culminează cu ultima marcă reprezentând cereale boabe
(nr. 4057), cu valoarea cea mai mare, de 4 lei. Această emisiune are şi coliţă dantelată,

.

16
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format 80/70mm, cu marca poştală 54/42mm, dantelată. A fost tipărită într-un tiraj de
190.000 bucăp numerotate cu negru. Coliţa are nr. 189. 17
Emisiunile filatelice despre care am amintit în această lucrare au fost comandate
cu motivapi diferite. În primul rând, nu trebuie ignorată motivapa pur filatelică. Orice
eveniment, orice moment din viaţa unei comunităţi trebuie să fie reprezentată şi în
acest domeniu - cel filatelic. Pe lângă aceasta, apariţia unor serii care căutau să
dovedească "cuceririle ştiinţei şi tehnicii" în toate domeniile, inclusiv în agricultură,
nu însemna nimic mai mult decât o modalitate simplă, concretă, uzuală şi extrem de
eficientă de a face propagandă acestui sistem. Corespondenţa a reprezentat, în acest
mod, un mijloc nemaipomenit de propagandă, date fiind şi lozincile inscripţionate pe
multe dintre valorile filatelice. Anual, pentru filatelişti se emiteau serii care puteau fi
achiziţionate la un preţ extrem de convenabil şi astfel aceste producţii ale propagandei
socialiste au intrat în colecţiile particulare. Schimburile internaţionale au fost ca şi
inexistente până după evenimentele din anul 1989 şi astfel, valoarea efectivă a
colecţiilor filatelice româneşti a crescut foarte mult. Majoritatea emisiunilor filatelice
au fost foarte bine realizate, de calitate superioară, produse de artişti renumiţi în acest
domeniu artistic selectiv care este heliogravura.

PHILATELIC ART DEPICTING THE EVOLUTION OF THE
COLECTIVIZED ROMANIAN AGRICULTURE.
(Summary)
The philatelic emissions summoned up in the present work appeared as a
resuit of various motivations. First, one cannot ignore the pure philatelic consideration. Any event and any moment in the life of a community is bound to find
its retlection in philately alsa. Apart from this, the issue of certain series that
tried to confirm the "conquests of science and technique" in all fields, including
the agricultural one, was nothing but a simple, explicit, common and extremely
efficient method of propaganda in favor of this system. The mail meant, thus,
the optimum solution for this purpose, considering alsa the slogans written on
many of the philatelic values. Annually, there particular series issued for the
philatelists that could be purchased at a very convenient price and then entered
the private collections. The international exchanges were as if inexistant until
the events from 1989 and consequently the actual value of the Romanian philatelic collections, grew considerably. Mast of these philatelic emissions were of
high quality, produced by famous artists from this selective artistica! domain,
the heliogravure.

17
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CONSECINTELE COLECTIVIZĂRII - MUTATII
'
'
MENTALITAR-COMPORTAMENTALE
CORINA BEJINARIU

Categoric, problema colectivizării ca proces, etapă şi moment semnificativ
presupune o analiză instrumentalizată în baza mai multor surse; perioada postdecembristă înregistrează un interes constant faţă de această problematică,
impunându-se în peisajul cercetării sale numeroasele studii ce valorifică memoria
individual/colectivă ca metodă reprezentativă pentru reconstructia diacronică, cu o
dominantă orală, a evenimentelor. În ciuda evidenţei unui anumit grad de
subiectivitate, înregistrarea şi prelucrarea mărturiilor orale oferă un extraordinar
avantaj: acela de a permite nu doar decelarea atitudinilor ce recompun
evenimentul ci, mai ales, decriptarea mentalităţilor generatoare de comportamente
mai mult sau mai puţin standardizate. În genere, studierea mentalităţilor, indiferent
de contextul istoric la care se referă, respectiv de condiţionarea lor socio-culturală,
traduce complexul de percepţii şi reprezentări cu difuziune mai largă ale agenţilor
sociali antrenaţi în cilurile evenimenţiale. Reconstrucţia faptului istoric prin apelul
la memoria individual/colectivă după un anumit interval temporal este chiar
extrem de semnificativă din punct de vedere mentalitar: relatarea post-faptică
dobândeşte structuri narative ce conferă evenimentului transpuneri verbale
diversificate (nu diferite ca esenţă); important este faptul că exact această
diversitate conţine reperele unei v1zrnni personalizate, fiecare relatare
constituindu-se în mici segmente de istorie privată a problematicii abordate. Sigur,
efortul istoricului presupune identificarea canalelor comunicante, a formelor şi
sensului asimilării, dintre acest nivel intim al reconstrucţiei evenimenţiale şi notele
sale publice, oficiale; în genere însă, cercetarea istorică privilegiază, într-un raport
absolut neechitabil, sursele cărora li se atribuie o valoare ştiinţifică incontestabilă
(acte, documente, etc). Probabil aici se originează nevoia pentru un nou tip de
abordare a faptului istoric, fundamentat pe un demers interdisciplinar care să
conjuge metodologia specializată a ştiinţelor socio-umane. Acest nou tip de
abordare introduce cercetătorul în aşa-numitul nivel al istoriei "trăite", ce are
conotaţii mult mai "umane", acoperind o sferă semantică semnificativ mai largă
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prin refuzul cantonării în zona elitelor, percepute ca surse exclusiv-credibile în
analiza evenimentială.
În cazul ~tudiului nostru ne propunem analiza mutaţiilor mentalitarcomportamentale generate de procesul colectivizării, urmărind, în principal, modul
în care acest proces a afectat profund structurile tradiţionale ale satului românesc.
Nu intenţionăm o analiză de caz care să reconstituie etapele politico-economice
ale procesului (există numeroase studii în acest sens, ce conturează un tipar destul
de standardizat al colectivizării); interesul nostru vizează, mai degrabă, modul în
care acest proces a fost perceput în deceniile care i-au succedat, folosind ca sursă
de bază jurnalul ţăranului Alexa Paşca, din Aluniş (SJ), cu însemnări din ultimii
20 de ani ai regimului comunist. Interesant este faptul că preocupările
cercetătorilor au fost canalizate preponderent spre perioada în care procesul
colectivizării s-a derulat efectiv, existând puţine studii axate pe problematica
modificărilor de mentalitate survenite în urma trecerii de la proprietatea agricolă
privată la cea de stat. Înainte de a trece la analiza efectivă a însemnărilor lui Alexa
Paşca, considerăm oportună prezentarea concluziilor extrem de interesante ale
unui studiu de caz, realizat de Vintilă Mihăilescu împreună cu o echipă de
1
specialişti şi studenţi, în perioada 1992-1995 • Cercetarea a avut în vedere analiza
problemelor pe care le incumbă perioada post-decembristă, calificată de specialişti
drept "etapă de tranziţie"; arealul de studiu l-au constituit două comunităţi rurale
din judeţele Ialomiţa (loc. Crăsani) şi Dâmboviţa (loc. Voineşti), corespunzătoare
celor două paradigme configurate de politica economic-agrară a regimului
comunist: sat colectivizat/ sat necolectivizat. Facem precizarea că ne-am oprit
asupra acestui studiu din raţiuni legate strict de obiectul analizei noastre; sigur,
prin această opţiune demersul nostru se dovedeşte unul inversat, dar, se pare că,
perioada de trecere la un alt regim, cu alte principii organizaţionale, este chiar mai
relevantă pentru mentalitatea generată de mult-proclamata proprietate colectivă
asupra pământului (şi nu numai). Un prim aspect atitudinal pe care studiul
menţionat îl pune în evidenţă se leagă de o pronunţată tendinţă spre "paternalism'',
spre o stare de dependenţă protejată a celor din Crăsani, sat de câmpie unde, în
urma colectivizării s-a constituit o cooperativă săracă. Opinia exprimată de
majoritatea crăsănenilor se concentrează în jurul aceleiaşi idei: "Aşa, să vină
cineva, să ne ia pământul ăsta de pe suflet, să nu ne mai supere cu el. Să-l ducă, să1 muncească, să ne dea să mâncăm, să ne lase în pace" 2 • La polul opus, cei din
Voineşti considerau încă din perioada comunistă situaţia ca fiind nefirească,
opinând că un asemenea sistem nu putea fi valid întrucât era"contra firii omului,
contra menirii omului pe pământ ... să nu mai fii stăpân pe nimic". În plan secund
şi complementar acestei atitudini de dependenţă/independenţă caracteristice celor
sate în tranziţie. Tipuri strategice dominante în lumea
de Cercetări Sociale, an 3, nr. 3/1996.
2
idem, op. cit., p. 12.
1

Vintilă Mihăilescu, Două
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două comunităţi, aceeaşi percepţie se înregistrează şi asupra raporturilor
colectivism/individualism, respectiv egalitate/echitate. Astfel, dacă în cazul
crăsănenilor opinia generală avansează afirmaţii de genul "să ne lase dracu' cum
am fost, la grămadă, acolo", după cei din Voineşti "fiecare muncitor trebuie
evidenţiat după munca lui şi tratat după munca lui". Realizând o investigare a
comportamentului distributiv, cercetătorii au ajuns la rezultate care confirmă
opţiunea mai consistentă a crăsănenilor pentru egalitarism (46% ), adică pentru
împărţirea egală a veniturilor, indiferent de aportul individual la acest venit, în
vreme ce la Voineşti această atitudine este semnificativ redusă (25% ). Ceea ce este
extrem de interesant la această categorie coportamentală este percepţia diferită a
noţiunii de cooperare, susceptibilă, în aparenţă, de a inversa oarecum raportul
individual/colectiv în cazul celor două comunităţi. Astfel, la chestionarul de
orientări de valoare între cele două variante "multe mâini fac sarcina uşoară" şi
"lucrul de tovărăşie miroase a sărăcie" 81 % dintre voineşteni aleg cooperarea faţă
de numai 37% dintre crăsăneni. În fapt, aceştia din urmă nu resping cooperarea,
dar se tem să nu iasă păcăliţi în urma unor asemenea raporturi. Ca atare, este cât se
poate de îndreptăţită concluzia studiului prin care se arată că în cazul crăsănenilor
colectivismul este mai degrabă o obişnuinţă păguboasă, conflictuală şi anxiogenă
Vom vedea în cele ce urmează că şi Alexa Paşca va insista asupra acestei categorii
atitudinale, arătând că, în urma colectivizării "în ţărani intrase o neîncredere
totală" fiecare temându-se ca celălalt să nu fure mai mult. În cazul celor din
Voineşti aceştia optează pentru ideea de întrajutorare şi asociere liberă, reală şi
constructivă (în sensul profitabilităţii pentru toate părţile implicate). Reiterând
distincţia pe care Rădulescu-Motru o făcea între gregarism şi solidaritate, autorul
studiului suprapune acestui tipar atitudinile înregistrate în cele două comunităţi.
În acelaşi sens interpretativ se înscrie şi atitudinea privind asumarea
responsabilităţii individuale; sub presiunea unei îndelungate perioade în care
iniţiativa particulară a fost subminată constant, iar lipsa proprietăţii a generat
dezinteres, în satele colectivizate fuga de răspundere este o atitudine generalizată.
În fapt, Alexa Paşca vedea tocmai în acest aspect punctul nevralgic al societăţii
socialiste, acuzând frecvent lipsa de răspundere prezentă în toate structurile
societare ca fiind generatoare de disfuncţionalităţi crase ale sistemului. Asemenea
caracteristici de mentalitate se regăsesc şi în atitudinea faţă de pământ şi faţă de
muncă. Nostalgiile colectiviste sunt, actualmente, într-un progres continuu, însă,
categoric, fenomenul nu se datorează unei aprecieri pozitive singulare a perioadei
ce a urmat colectivizării; aceste nostalgii devin manifeste numai în context
comparativ, fiind facilitate şi de perspectiva extrem de sumbră oferită de un
prezent lipsit de conotaţii benefice. De altfel, în genere, un demers comparativ
privilegiază tendinţa paseistă; în caietele sale Paşca revine asupra unei aprecieri
constant pozitive a "timpului în care oamenii aveau pământul lor", situatie
considerată vizibil mai bună faţă de starea lucrurilor generată de colectivizare. 'în
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mod similar, actualmente prezentul este mult subevaluat în raport cu timpul în care
"cu ce aveam noi şi cu ce furam de la colectiv, puteam să trăim". Aşa cum pentru
Paşca "înainte de colectivizare" devenise deja un reper aproape asimilabil acelui
sacru illo tempore, astăzi, "vremea colectivului" se dovedeşte a fi, la nivel
mentalitar, perioada cea mai benefică din istoria economico-agrară recentă. Dintro asemenea perspectivă, atitudinea faţă de pământ înregistrează percepţii de
genul"pământul povară", respectiv "munca corvoadă", semnalate de Vintilă
Mihăilescu în studiul său. Din experienţa noastră de teren se pare că asemenea
atitudini pot fi relativ generalizate; astfel, comportamentul antreprenorial, puternic
motivat de ideea muncii care aduce profit, caracteristic satelor necolectivizate ne-a
fost confirmat şi prin discuţia purtată cu unul dintre puţinii locuitori ai localităţii
sălăjene Poic, cătun rămas necolectivizat din raţiuni exclusiv geografice (situat
într-o zonă muntoasă, cu puţine suprafeţe arabile). La cei 88 de ani ai săi(în anul
1999 când a fost intervievat) Ghembischi Iosif ne-a declarat cu un ton extrem de
hotărât: "io dacă nu m-ar dure picioru' aş zice cătă aişte ai mei mereţi în supărare
şi şedeţi în Zalău că io mi-oi băga o slugă şi oi ţâne două vaci bune cu lapte şi doi
diţăi şi la anu' scot tri milioane păunu' şi am lapte şi am gunoi la pământ; să face
orice dacă munceşti, da nu că-i sta cu gura căscată că ţi-a ptica măru' în gură. A
mieu pământu' s-o cunoscut în hotar; am plăntat pomi, l-am curăţat, l-am gunoiet
da' amu' îl umple pădure' că ai mei mărg cu pensie în piaţă la oraş şi cumpără ce
le trăbă da io cu 170.000 de lei pensie ce să fac". La polul opus, regretul trecutului
ceapist se conturează în proximitatea percepţiei legate de "munca corvoadă" ce
pare a defini doar timpul prezent. Interesant este faptul că nostalgia colectivistă
este oarecum generată şi de o anumită valorizare a furtului; în anii '80 Alexa Paşca
oscila în calificarea acestui act fie ca formă de reacţie firească la slaba
recompensare de către stat a muncii prestate de ţărani, fie ca modalitate exclusivă
de subzistenţă. Mai mult, el include acest tip de comportament în categoria
formelor de luptă dintre ţărani şi autorităţi, alături de "sabotaj şi delăsare".
Revenind la concluziile studiului menţionat, V.Mihăilescu stabileşte, în
final, cele două modele comportamentale dominante corespunzătoare tipologic
comunităţilor investigate; el distinge astfel tipul "ţăranului oropsit" orientat spre
un anumit set de valori: solidaritate relativă (adesea conflictuală) a neamului,
egalitarismul de grup şi nemulţumirea, chiar şi agresivitatea permanentă faţă de
diverşi acaparatori reali sau imaginari; în plan secund, studiul relevă pentru acest
tip o tendinţă de acceptare fatalistă a sorţii "oropsite". Al doilea model
comportamental descrie tipul "ţăranului pricopsit", semantic corespunzător
"bunului gospodar", departe însă de spiritul întreprinzătorului capitalist. Această a
doua categorie designează o atitudine caracterizată de mobilitate, deschidere la
nou, un ethos al muncii bine conturat, caracteristici generatoare de un optimism
ponderat.
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Dacă studiul la care ne-am referit examinează structurile mentalitarcomportamentale din perspectiva perioadei de tranziţie, materialul ce urmează a fi
analizat se înscrie în seria mărturiilor provenite chiar din "miezul evenimentelor",
ceea ce îi conferă mai degrabă forma unui rechizitoriu extrem de dur, ce
incriminează regimul comunist sub toate faţetele sale. Lectura caietelor constituie
excelente exerciţii de memorizare, furnizând o imagine brută asupra evenimentelor
consemnate, diferită însă de relatările actuale, marcate de o evidentă tendinţă de
edulcorare a timpurilor respective, reacţie la un prezent lipsit de orice perspectivă.
Chiar dacă în numeroase pagini tonul scriituri dobândeşte accente uşor patetice,
cronicile lui Paşca nu au o funcţie exclusiv narativă, ci avansează o analiză
obiectivă şi profundă a timpului respectiv. Scrierile sale dezvoltă un topos al
situaţiei post-colectiviste, centrul de greutate conturându-se în jurul problemei
"ţărăneşti"; vorbeam anterior despre modelul "ţăranului oropsit" caracteristic
perioadei de tranziţie. Paşca surprinde extrem de relevant această componentă a
imaginarului social, cu deosebirea că o aplică nediferenţiat categoriei socioprofesionale la care se referă. În viziunea sa, principala şi fundamentala consecinţă
a privării ţăranului de pământ se regăseşte în această formulă a "ţărănimii
oropsite". Sigur, imaginea nu este una inedită, iar istoriografia problemei oferă
numeroase exemple în acest sens; importantă rămâne însă conştientizarea
degradării propriului statut (aceasta întrucât îşi recunoaşte apartenenţa şi manifestă
multă solidaritate faţă de grupul socio-profesional menţionat).
Din punct de vedere tematic, capitolul cel mai consistent al scrierilor sale se
constituie în jurul a două consecinţe majore determinate de politica agrară a
statului socialist: dezinteresul cras (caracteristic tuturor nucleelor sociale) şi
furtul devenit competiţie (întrucât depăşeşte, la un moment dat, semantica sa de
formă de subzistenţă). Sigur, demersul său analitic nu se opreşte doar la un nivel
constatativ; el examinează cauzele care au generat comportamentele menţionate,
acestea reducându-se la câteva aspecte esenţiale: economia planificată - principiu
organizaţional care s-a dovedit din start falimentar, incapacitatea şi, mai ales,
imoralitatea structurilor de conducere asociată cu minciuna practicată la toate
nivelele societare, propaganda menită să ascundă disfuncţionalităţile sistemului,
sentimentul de insecuritate grevat pe fondul penuriei generalizate, atomizarea
individului prin măsuri de împiedicare a formelor de solidaritate locală,
discreditarea instituţiilor tradiţionale (biserica) soldată cu manifestări nespecifice
şi deconcertante ale membrilor comunităţii rurale (creşterea nefirească a
numărului de sinucideri). Din conjugarea acestor cauze a rezultat un proces care
astăzi îşi face resimţite din plin consecinţele: depopularea satelor, respectiv un
grav dezechilibru demografic datorat exodului populaţiei rurale active spre
centrele urbane industrializate. În opinia autorului mirajul urbanizării nu are,
necesarmente, conotaţii legate de procesul modernizării structurilor tradiţionale
prin pătrunderea tot mai accentuată a culturii consumatoriste. Asimilat unui
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veritabil fenomen de roire, migrarea masivă spre urban are raţiuni exclusiv
economice, reprezentând o formă de refuz a ceea ce anterior numeam "munca
corvoadă". Autorul cronicilor face din acest fenomen chiar un criteriu de
departajare moral psihologică a indivizilor din categoria aptă de muncă; astfel, în
optica sa puţinii tineri care au rămas să lucreze în agricultură sunt, practic, cei de
la periferia comunităţii, aceştia însă oricum nu contează fiind sortiţi aceluiaşi
destin ratat indiferent de oportunităţi. Mirajul urbanizării se reduce la siguranţa
economică a individului, respectiv a familiei (în cazul navetiştilor); stabilirea însă
în mediile orăşeneşti nu a însemnat o rupere definitivă de locul de baştină.
Fenomenul revenirilor săptămânale sau sezoniere este constatabil şi astăzi când se
practică aşa-numita "agricultură de week-end", îndeosebi în cazul primelor
generaţii stabilite la oraş.
Deosebit de virulente se dovedesc scrierile lui Paşca atunci când se referă la
o altă consecinţă majoră determinată de impactul colectivizării: agresiunea asupra
timpului privat, pasiv, specific sărbătorii. Fie că este vorba despre impunerea unui
volum de muncă imposibil de prestat în zilele clasic acceptate ca fiind lucrătoare,
sau despre timpul marilor sărbători în care se recurgea la forme mascate de
obstrucţionare a celebrării lor, autorul semnalează şi condamnă presiunea
constantă a puterii politice asupra libertăţii individuale, şi îndeosebi asupra
sentimentului religios. Sigur, timpul de muncă este puternic influenţat în condiţiile
unei societăţi care începe să manifeste evidente tendinţe consumatoriste, goana
după bunuri, respectiv satisfacerea exagerată a nevoilor materiale după cum o
califică Paşca, fiind un aspect cu directe repercursiuni asupra participării la viaţa
spirituală, dar acest fenomen nu are deci raţiuni exclusiv politice. Autorul
sesizează inclusiv această nuanţă a modificărilor intervenite în organizarea
timpului activ, de aceea acuză pornirile egoist-acumulaţioniste ale indivizilor.
Subliniam anterior faptul că actuala perioadă de tranziţie este marcată de
nostalgiile colectiviste; în contextul acestora se invocă, în principal, două
coordonate ale formelor de subzistentă din perioada regimului comunist: "cu ce
aveam atunci", respectiv "cu ce mai fu~am". Însemnările lui Paşca problematizează
această tipologie comportamentală, considerând-o un derivat al sistemului represiv
instituit asupra producţiei agricole. Astfel, complicitatea organelor de pază şi
control, este percepută ca reacţie justificabilă prin conştientizarea absurdităţii
planurilor impuse ţărănimii cooperatiste. Fenomenul are şi raţiuni mai "umane" în
sensul proverbului "o mână o spală pe cealaltă"; sistemul "afacerilor" funcţiona la
toate nivelele, având însă grade diferite de profitabilitate în funcţie de poziţia
socială, mai înaltă sau mai "subţire", a individului. Chiar dacă surprinde această
nuanţare a acţiunii organelor represive, Paşca acuză cu multă virulenţă recurgerea
la acest sistem; în ciuda faptului că recunoaşte accentuarea tendinţelor
"acaparatoare" ale cooperatorilor, el consideră nejustificată atitudinea intransigentă
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în amenzi usturătoare sau alte incomode consecinţe. Este degradantă
munca sub supraveghere continuă, ridicolul provenind din faptul că aceşti
pseudo-muncitori agricoli furau din produsul a~tivităţii prestate de ei, care oricum
nu era compensată la adevărata sa valoare. In aceste condiţii era firesc să se
producă o adaptare la absurditatea situaţiei create şi, ca atare, recurgerea la furt
(act devenit, la un moment dat, indiferent faţă de proprietar - stat sau individ-) s-a
transformat într-un comportament acceptabil şi acceptat, atât din perspectiva celui
care îl comite cât şi a celui păgubit (fiindcă la rândul său -stat sau individ - fura de
la altul, iar fenomenul înregistra o difuziune perfectă, rară a fi însă echitabil din
punct de vedere al profitabilităţii). Indiferent de faptul că nu toţi puteau fura la fel,
ceea ce conta la nivel mentalitar este, probabil, conştiinţa "datoriei" împlinite,
mulţumirea că "nu am rămas mai prejos decât celălalt".
Credem că, dincolo de interpretările noastre, însemnările lui A.Paşca sunt
extrem de relevante pentru "vremile" la care se referă, ele creionând nu numai un
"tablou de epocă" ci reprezentând o veritabilă radiografie a mentalităţilor
configurate în perioada regimului comunist şi regăsibile din plin în actuala
perioadă de tranziţie .
însăşi

... Din punct de vedere moral poporul era foarte tulburat mai ales
întrucât la un congres al coperativelor Agricole (unde bine înţeles au
fost prezenţi mai mulţi cei ce conduceau aceste unităţi decât ţărănime care era
interesată) s-au luat unele hotărâri care despuiau complet pe ţăran şi de ultima
bucată de pământ ce i se mai lăsase (adică cei treizeci de ari) lăsândui-se dar
locul pe care îşi avea casa (cinci sau opt arii) mai ales luându-se de la acei ce
neputând trăi în aceste coperative, fiind siliţi a-şi câştiga existenţa în alte sectoare
ale economiei ţării. ..
Ţărănimea,

... Preşedinte al coperativei agricole era în această vreme Năprădean
Gheorghe, de loc de aici din Aluniş, om destul de slab pentru a putea ţfaceă faţă
unei gospodării agricole mai ales că el însuşi şi în propia lui gospodărie era slab,
pe de altă parte mai era şi bolnăvicios, sub a cărui conducere gospodăria a slăbit
foarte mult. Pur şi simplu a sărăcit complet, ajunsese să fle mai mult o moşie a
S.M.T.ului decât a coperatorilor prin faptul că toate lucrările erau executate de
către aceste unităţi începând cu arăturile şi până la aproape toate transporturile,
întrucât coperativa era lipsită aproape complet de atelaje în satul Aluniş existând
doar un singur atelaj cu doi cai, în Benesat vreo două, iar în Biuşa ceva mai multe
vreo patru sau cinci, de şi înainte fusese în fiecare sat câte 12-18 atelaje ...
... La biserică a fost popor destul de mult dar sus în pod nu mai era tineret
numai vreo doi trei, pentru că sa terminat vacanţa şi au plecat toţi pela şcoli,
deoarece în aceste timpuri tot tineretul tindea să părăsească satele pentru a se
instrui în vederea unei slujbe industriale, sau de altă natură agricultura fiind
considerată o îndeletnicire prea de rând, dealtfel aşa cum mergea agricultura pe
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la noi în acest timp nu mai putea
normal...

să atragă

pe nimeni

şi

nici

să-i

asigure traiul

„.Familiile nu s-au mai putut aduna laolaltă mai ales cei care aveau copiii
pe la şcoli întrucât vacanţa care dădea pe vremuri de Paşti acuma se dădea la
începutul lui Aprilie şi rar se întâmpla ca paştele să cadă în acest timp. Studenţii
au fost însă lăsaţi cu vacanţa până la Paşti dar chiar atunci când se întâmpla ca
paştile să cadă în timpul vacanţei şi atunci nişte ordine speciale date de unde nu
se ştie ordonau şcolilor în special de la sate să adune copiii la şcoală şi să-i ducă
ori unde numai să nu meargă la biserică. Acest lucru -absurd de altfel - se făcea
călcând în picioare nu numai libertatea dar chiar umanismul. Ori ce părinte
doreşte ca barem la zile mari să fie cu copiii lor împreună. Şi în această zi de
Paşti au fost duşi copiii afară din sat Pe păşune după deal până la ora 12 apoi iau lăsat acasă iar a doua zi au mers la şcoală în mod normal...
„.La biserică cu toate aceste au fost oameni destui pentru că credinţa din
sufletul omului nu putea fi scoasă niciodată, va putea fi amorţită atâta timp cât
omului i se vor pune ochelari de cal dar imediat ce aceşti ochelari cad omul
începe să privească şi în alte părţi şi începe să caute adevărul. Pentru că vine un
timp când pe om nu-l mai poate ajuta nimic nici medicina, nici filozofia, nici
politica sau ateismul, şi atunci omul îşi îndreaptă gândul spre acea mare putere
pe care n-a cunoscut-o sau n-a vrut să o cunoască şi acea putere este Dumnezeu.
(„.)

„.În ceia ce priveşte credinţa şi viaţa morală în aceste timpuri să vedea o
lumea tindea mai mult spre cele lumeşti şi materiale decât spre
frumuseţile vieţii spirituale, însuşi biserica cu slujitorii ei să supuneau întru totul
intereselor politice şi materiale de cât de a ţinea sus cu toată tăria problemele
morale şi ducerea poporului spre idealism şi Dumnezeu. Preoţimii îi era frică să
susţină adevărul, toţi lucrau numai pe ocolite, de şi pericolul nu era chiar aşa de
mare ca să nu îndrăsnească să spuie adevărul, însă comoditatea era se vede mai
presus decât Dumnezeu. Este adevărat că adevărul era prigonit de şi se spunea că
omul are drept să exprime adevărul ori în ce moment dar acesta era urmărit, dar
nu chiar în aşa fel ca să-i pericliteze viaţa ci numai atât era oprit ca cel ce vede
adevărul - pentru că nu toţi îl văd - să nu îl propovăduiască prea tare ca să supere
pe cei ce nu le place acest adevăr, şi de aceştia erau mulţi„.
mare

decădere,

„.Adevărul este că după colectivizare tendinţa spre furt a crescut foarte
mult, acum toţi acei la care le-a plăcut să trăiască de pe spatele altuia şi afacerişti
în marea majoritate au îmbrăcat haina politică intrând chiar şi în partid dar nu
pentru a-l sluji cu credinţă şi a fi oameni cinstiţi ci pentru că în felul acesta să fie
apăraţi de privirile poporului ştiind că în acele vremuri la mulţi le era frică de
aceşti oameni mai ales de membri, aşa că atunci s-au strecurat multe elemente
stricate şi cu interese personale. Acestea s-au văzut mai pe urmă când totuşi au
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fost unii descoperiţi, zic unii pentru că mulţi au rămas, dar acum nemaiputându-şi
face voia au devenit fără nici un interes public şi astfel să observa cam peste tot o
slabă organizare şi chiar desordine economice care dăunau întregului popor dar
mai ales ţărănimii care trăia la sate...

... În această ţărănime intrase o neîncredere totală chiar între ei însuşi ceia
ce a făcut să se nască o frică de a nu-l fura celălalt, aşa că de aceia atunci când
ştiau că se începe undeva recoltatul nu mai ţineau cont că-i Duminecă sau
sărbătoare sau altceva ci toţi lăsau totul şi mergeau, ai fi zis că ce oameni
conştienţi sunt dar din păcate acest lucru îl făceau mai mult de frica ca nu cumva
altul să ia dintra lui, sau cu interesul de a mai ciupi ceva din aşa numitul avut
obştesc, care obicei îl aveau aproape toţi. Aşa că de aceia lucru nu sporea şi nu să
putea duce la bun sfârşit şi fără pierderi. Chiar acuma în toamna aceasta s-au fost
strâns sute de kg de roşii verzi pentru a.fi puse la murat care pe urmă s-au distrus
sub roţile tractoarelor, pentru că nici mecanizatorii nu cruţau nimic în goana lor
după câştig, aşa că nu le păsa că strică sau că ară unde nu trebuie, nu conta că
cine pierde principalul era ca ei să câştige„ .
... Duminecă 14 nov. dimineaţa a fost cu nor şi rece dar nu prea tare. La
a fost popor normal ca număr totuşi se observa o rărire a numărului de
oameni, acest fapt se datora din cauza unor obiceiuri ce apăruse de când cu
colectivizarea în urma căreia a survenit o dezorganizare a vieţii ţăranilor.
Apăruse un fel de egoism cu mare tendinţă de furt în aşa măsură că nu numai că
se fura din bunurile comune dar şi oamenii ei între ei nu aveau încredere, fiecare
temându-se de celălalt că va duce mai mult sau chiar de a nu-l fura; acest obicei
s-a înfiltrat în oameni datorită faptului că cel ce muncia nu era plătit după munca
depusă, nu-l plătea pe muncitor nici cu zece la sută după munca depusă - luată în
general...
biserică

colindătorii au început destul de devreme aşa că în noaptea
a apărut un timp mort ceia ce de altfel era în toţi anii de după
colectivizarea agriculturii care a adus clasa ţărănească pe cale de a dispărea iar
cei ce totuşi au mai rămas în agricultură la starea de sclavagism. Avea ţărănimea
totuşi un noroc: dezvoltarea industriei fără care ar fi rămas pur şi simplu
muritoare de foame după ce i se dădea din veniturile acestei colectivizări ...

.„Dar

Crăciunului

... Viaţa ţărănimii în acest timp avea multă nelinişte şi nesiguranţă care erau
provocate de sistemul economic coperatist care mai mult a dat ţărănimea înapoi
decât înainte, mai ales că era o continuă nestabilitate. Ţăranul nu se putea
considera stăpân pe nimic, niciodată nu ştia ce-i va aduce ziua de mâine, era cu
totul la discreţia administraţiei şi conducerilor coperatiste care nu puteau asigura
bunul mers al agriculturii, tot schimbau când una când alta.
Astfel la noi în sat şi comună s-a întâmplat că după ce omului i se dăduse
30 ari de grădină ajutătoare (pe care bineînţeles nu era stăpân) şi nu nu mai pe
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cei 30 de arii dar nici pe cei 7-8 ari cari a fost la începutul coperativei (adecă a
întrucât i se luase şi acest drept rămânând proprietar numai pe doi
ari deci de multe ori şi în multe cazuri nici pe locul unde era aşezată casa cu
celelalte imobile de trebuinţă unui ţăran (şură, coteţe, lemnărie şi altele). S-a
întâmplat că omul semăna trifoi sau lucernă din anul trecut să fie pe viitor, ba
chiar şi dacă punea cartofi mai devreme, să se trezască că ceapeul bagă
tractoarele şi le ara aşa că bietul ţăran rămânea şi fără sămânţa semănată dar
mai ales fără nutreţ pentru vitele sale. Puţine cooperative erau în care ţăranul să
fie mulţumit înt-ro oareşicare măsură.
Ceia ce totuşi făcea că în casele populaţiei era orişicum un belşug era
faptul că ţărănimea în masă părăsea satele şi se angaja prin diferite întreprinderi
de la oraşe unde deveneau muncitori industriali, unii se stabileau definitiv la oraş,
iar alţii făceau naveta. Tineret nu rămânea la sate deloc şi să prevedea pustiirea
multor case şi chiar sate. Aceasta era situaţia ţărănimii la data când se scrie
aici ...
colectivizării),

... Prin sat era o atmosferă ca în zi de lucru, toată lumea alerga în toate
fiind culesul porumbului şi mulţi au mers la grajdurile colectivului ca
să-şi ia partea pentru lucru, dar era o nemulţumire generală era mai rău ca pe
vremea boierimii pentru că atunci ţăranul dacă lucra la boier ştia de la început
cât primeşte dar la acest ceapeu cum i se spunea în popor omul muncia dar
niciodată nu ştia ce drepturi are după aceasta muncă, acest fapt a făcut ca în
popor să apară un spirit de furt, toţi furau din hotar pe ce putea pune mâna având
sădit în suflet acest sentiment că numai dacă furi atunci ai, altfel rămâi numai cu
munca.
Acest sentiment a făcut ca în ziua de 29 oct. '77. când s-a cules porumbul la
Arini mulţi adecă ce mulţi că aproape toţi oamenii care au cules au dus saci cu
porumb pe la casele de pe zonă (partea de sat) dinspre Benesat dar prinzând de
veste autorităţile în frunte cu Primarul Opriş Emil şi miliţia au venit şi făcând
control şi găsind saci cu porumb i-au confiscat; foarte mulţi pe care i-a găsit şi iau prins acest lucru s-a întâmplat în seara zilei de 29 spre 30 octombrie 1977...

părţile că

... Duminecă 30 oct. dimineaţa mulţi oameni pe care nu-i găsise miliţia seara
nu au avut răbdare ca să lase porumbul acolo unde l-au ascuns au mers chiar în
timpul când era slujba la Biserică ca să-l ducă, dar cum Miliţia tot pândea pe mulţi
i-au prins. La câtva timp după aceia au fost chemaţi la Sfatul Popular unde au fost
judecaţi aplicându-li-se diferite amenzi ajungând chiar până la 800-1000 lei...
... Toate cele de mai sus au fost generate de starea de nesiguranţă în care
trăia ţărănimea în aceste timpuri după ce proprietatea personală asupra
pământului a ţăranilor a fost desfiinţată. Acuma ţăranul care muncia pământul
(care a mai rămas) ar fi mulţumit dacă i s-ar da una a treia parte din producţie
aşa cum se dădea înainte pe vremea boierilor, dar nu li se dădea mai ales aici la
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neputându-se administra fără ca

să

.. .În sat viaţa era normală doar în ceea ce priveşte agricultura mergea din
ce în ce mai slab, aceasta se datora lipsei braţelor de muncă pentru că aproape
toţi ţăranii plecau la fabrici şi intreprinderi chiar şi femeile începeau să
părăsească agricultura din cauză că nu erau plătiţi după muncă ca să poată trăi.
S-a ajuns până acolo că nici brigadiri de câmp nu aveau pe cine pune, nimeni nu
risca să conducă în agricultură. Totuşi cu greu s-a găsit o femeie pe care au pus-o
de brigadier...
... În agricultură începuse lucrările de primăvară. Vitele ceapeului erau întro stare din cele mai proaste, toată iama au mâncat numai pănuşi şi alea îngheţate
şi siloz stricat unele de abia se mai ţineau pe picioare. Oile după ce consumară tot
nutreţul strâns şi pentru vite care datorită neglijenţei şi nepăsării ce se manifesta
în acest domeniu rămăsese şi ele fără pic de nutreţ încă de la începutul lui martie
erau şi ele într-o stare destul de rea. Toate aceste pentru că deşi toată iama se
puteau scoate afară la câmp că tot mai găseau câte ceva de mâncare fapt ce ar fi
economisit nutreţul, iama nefiind cu zăpadă mare ba uneori nici nu era iar
pământul era îngheţat şi nu prea au fost moine care să oprească aceste ieşiri a
oilor, dar ciobanilor le venea mai la socoteală comoditatea ...
... De altfel acuma a ajuns poporul ca şi pă vremea iobăgiei când se spune
că aproape toate zilele lucrătoare era obligat omul să lucreze pentru stăpâni şi
era silit să-şi facă lucrurile lui numai de abia în zilele de sărbătoare. Acuma era
tot aşa cu deosebire că nu era atâta silă directă, dar indirectă era tot acelaşi
lucru ...
... Cu toate acestea veselia nu mai este aceia care era înainte când oamenii
aveau pământul lor şi erau liberi -liberi că nu mai trebuiau să se scoale şi să
plece pe şantiere. Mâncare, beutură, haine frumoase precum şi case frumoase
sunt din belşug, dar pacea şi liniştea au dispărut aproape complect doar alcoolul
îi mai veseleşte puţin că de băut se bea ca niciodată. Odată cu colectivizarea a
încetat şi voia bună din sat, oamenii şi mai ales tineretul pleacă toţi pe la oraşe şi
fabrici, în sat rămân numai bătrânii şi femeile, dar au început sii plece şi din ele
pe la lucrări. Au început să apară căşi pustii, cooperativele agricole merg din ce
în ce mai rău, mai ales că anul acesta a fost un an destul de slab. Ploi multe şi
reci, iar pământul a slăbit foarte mult pentru că nu este îngrăşat şi nici nu-i cine
lucra. Mai ales la vite sunt ca îngrijitori cei mai slabi oameni care nu au avut
unde să plece. Meseriaşi în sate au rămas puţini şi aceia oameni în vârstă...
... Am uitat să notez că vineri 16 Jan '81 a fost Adunarea pentru darea de
a CAPeului. O adunare care nu a fost cu nimic mai interesantă ca şi altă
dată, aceiaşi placă care a cântat de ani de zile. A fost aici şi o femeie care e
secretar doi la judeţ, care a vorbit ca de obicei dând vina tot pe noi ţăranii parcă
seamă
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noi am vrut această stare de lucruri, nu vreau să ştie cu cât necaz, lacrimi şi
împotrivire din partea ţărănimii în general (afară de cei ce au fost oameni de
nimic) s-a făcut această colectivizare a agriculturii, care mai apoi i-au zis
cooperativizare.
Am observat un lucru că la aceşti oameni ai partidului le e frică de adevăr
şi nu vreau să-l privească în faţă, nu vreau ei să înţeleagă că aici e nevoie să fie
schimbat ceva; o ţin una ca mutu - vorba poporului - rezultatul se vede bine când
te duci pe pieţe care sunt aproape goale, lipsesc produsele agricole cu duiumul, la
pâine coadă, la carto.fi caz fără precedent, lapte nu este, carne nu este iar ce este e
scumpă de tot şi asta după aproape douăzeci de ani de colectivizare generală.
Toată lumea vrea funcţii, toţi tind spre oraşe, unde li se pare că viaţa este mai
uşoară, şi de fapt şi este în comparaţie cu viaţa de la ţară, pentru că acolo de bine
de rău are asigurat un salariu şi deci existenţa, pe când la ţară totul e
problematic. Este greu de a explica sau de a spune totul aşa cum ar trebui, pentru
că ţi-ar trebui ani de zile ca să poţi pune pe hârtie în spiritul adevărului şi
dreptăţii tot ceia ce ar trebui şi ai dori fără părtinire, în afară de dragostea de
patrie. Cred că va veni vremea când adevărul se va putea spune fără de frică, că
altfel nu ştim unde vom ajunge tot cu minciuna ...
.. .În această zi ar fi trebuit să fie zi de târg la Jibou dar acum erau mari
pe Ciauşescu, aşa că nu au dat voie să meargă poporul să
târguiască. Câteva însemnări cu acest eveniment aşteptat de mult de când se tot
zvonea că vine-vine acuma era pă drum, vizitase jud.Satu Mare, Maramureş,
acum îl aştepta Sălajul. Să ţineau şedinţe peste şedinţe, ba într-o zi la sfârşitul
lunii Octomvrie fiindcă brigadiera o femeie care era şi magazioneră trebuind să
plece la şedinţă a lăsat colectiviştii cu zeci, poate sute de saci cu porumb
necântăriţi şi a plecat la şedinţă. Peste noapte a fost o ploaie mare care a udat toţi
sacii cu porumbul din ei şi apoi ne mirăm că nu avem. Şi această şedinţă a fost tot
în legătură cu vizita şefului de stat, că nu ştiau cum să-l facă să nu vadă toate. La
câmp purtau oamenii de colo-colo, nu ştiau că tăia-vor pănuşile ori scoate-vor
pătrunjelul, aşa că până la urmă au luat femeile de la scos pătrunjelul că tot era
în pământ şi nu se vedea şi le-au trimis să taie pănuşile că acelea erau afară din
pământ şi se vedeau şi le putea vedea Şeful.
În sfârşit sosi şi ziua de 6 nov. când a trecut pe aici Tov. Ciauşescu. Pe drum
pază peste pază pe tot parcursul drumului până la Jibou. Pe la noi a trecut cam pe
la oara 10,30-11 cred că de atent ce a fost nu a văzut nici drumul darmite
pănuşile. Toate erau propagandă fără nici un rost. După mine un conducător fie
mare sau mic nu trebuie minţit de către subalternii săi, din contră trebuie arătatu
i tot adevărul aşa cum e, dar poate că nici lui nu-i place adevărul şi subalternii
ştiu asta aşa că-l bombardează cu laude şi bătăi în palme, iar lucrurile rămân tot
aşa cum au fost. Dovadă că şi cuvântările erau aproape la fel cu cele de mai
nainte cu ani, nu se prea deosebeau unele de altele, aceiaşi placă. Pentru că
nimeni nu-şi făcea datoria aşa cum trebuie faţă de ţară şi faţă de popor, toţi
pregătiri că-l aşteptau
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funcţionarii ţineau morţiş să-şi păstreze

postul şi osul ce i s-a dat pentru că nici
unuia nu-i plăcea munca cinstită. Toţi voiau să fie bine şi sătui dar nu pe spatele
lor ci pe a bietului popor. S-a ajuns ca să nu avem nici ciapă că şi pe petrolul
lampant trăbuia să dai o ciapă sau două pentru un kg de petrol şi atunci unde
vrem mai mare decădere ...

... La ţară ţăranilor era gata să li se ia totul, nu direct, ci în altă fonnă şi
anume dacă ţăranului îi trebuiau ţigări trebuia să dea ouă, dacă îi trebuia să i se
dea ceva făină de porumb trebuia să deie carne de găină-găini- cu un cuvânt tot
ce-i lipsea ţăranului nu primea fără numai dacă dădea ceva produse alimentare
de care şi el ducea lipsă. Contractări de lapte se făceau aproape forţat şi mai mult
ireale şi imposibil de onorat. Toate acestea se făceau din fericire pentru noi
neserios, daor mai mult un fel de jucării de copii, că dacă ar fi fost reale atunci
ţăranii ar fi rămas muritori de foame. Trăiam într-o situaţie aşa de întunecată şi
nesigură cum nu a mai fost niciodată. Presa scria acelaşi lucru care l-a scris şi cu
zece ani în unnă că dacă luai un ziar de acuma şi unul de acuma zece ani ai vedea
că doar numai titlurile difereau, fondul rămânea acelaşi. Nu găseai un singur
articol serios pe care să-l citeşti cu drag. Totul se reducea la laude, întâlniri şi
producţie care în realitate nu erau chiar aşa ...

... Ceapurile mergeau prost peste tot. Aceasta atât din cauza muncii fără nici
o atragere cât şi din incapacitatea celor ce le conduc. Sunt atâtea lucruri şi fapte
care ar trebui cunoscute de către conducerea de stat şi cunoscându-le ar putea şti
poate ce-i de făcut, dar nimeni din cei ce nu erau în partid nu îndrăsnea să le
spună de frică de a nu avea neplăceri şi chiar suferinţe, iar cei ce erau mai sus
puşi nu le păsa că ce va fi cu ţara, domnea minciuna peste tot, minciuna şi
corupţia. Nicăieri nu ţi se făcea nimic fără sperţuială, ce va fi în viitor este foarte
greu de prevăzut că peste tot se lucră anapoda, parcă am trăi numa până mâine.
Totul merge numai pă distrugere, nimeni nu ţine cont de nimic. Nu avem drumuri
la hotar, nu avem poduri, şanţuri cu un cuvânt nu se face nimic pentru ca
agricultura să meargă bine. Să distrugeau păduri, păşuni, livezi mai rău ca şi în
vremea barbarilor. Toţi suntem proprietari şi în acelaşi timp nimeni. Cultură?
înafară de cultura pântecelui restul nu interesa. Dacă mergeai pă trenuri în loc ca
să vezi tineri cu cartea în mână şi citind cum vedeam pe vremuri, îi vedeam jucând
cărţi fie în bani fie în alt fel, iar ca conversaţie între ei foloseau în cele mai multe
cazuri nişte vorbe că îţi era scârbă să le asculţi. Nu-i vorbă, erau şi băieţi mai de
treabă dar prea puţini în comparaţie cu ceia de ce aveam noi nevoie...
... Vina mare o poartă şi conducerile locale care nu ştiu sau poate nici nu
pot face faţă situaţiei care s-a creiat după colectivizare. Toţi sunt şefi, toţi dau
ordine dară munca nu le place. În orice caz acuma să vede clar că proprietatea
aduce progres individului care o are şi ţării. Fără proprietate ţărănett"1E:ă
niciodată nu va merge lucru bine ori cât de conştient ar fi un om. Totuşi altfel
lucrează când ştie că e stăpân şi asta aduce progres pentru că nu toţi oamenii sunt
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creiaţi

la fel din punct de vedere a caracterului şi mai ales când e vorba de
de pildă dar şi de fapt că ceapeul ţine o mulţime de oi care după
cât se pare nu aduc atâta venit cât se cheltuieşte cu ele, apoi ca şi ciobani la ele
sunt nişte oameni foarte nepăsători de şi sunt din neam de ciobani, lucrează
numai spre distrugere. Din toamnă au avut fân destul care dacă s-ar fi dat
conştiincios la oi ar fi ajuns până la primăvară, dar iată că suntem numai în luna
Februarie şi ei nu au fân pentru oi şi mai ales că acuma sunt fătările. Conducerea
nu are ce le face că atunci ei lasă oile şi alţi oameni nu să duc la oi dar nici nu-i
cine că toţi sunt plecaţi mai ales tineretul. Dar să las asta că nu are nici un rost
doar aşa ca o istorie a vremurilor pe care le trăim şi să mai scriu despre vreme ...
agricultură. lată

.. . Toţi fugeau după câştig mare şi lucru puţin aşa că pentru ca să-şi facă
nonna şi să câştige trebuia lucru fugărit şi atunci nu să putea face calitate. În ceia
ce priveşte clasa ţărănească şi ea era destul de dezinteresată, toţi fugeau pe la
oraşe unde erau mai în siguranţă cu existenţa dar nici nu trebuia să munciască
aşa de mult ca şi la sate unde adeseori datorită planurilor tâmpite care se făceau
de către cei care conduceau agricultura cel mai mult se lucra cu pagubă...
... Noi suntem un popor destul de harnic şi mai ales ţărănimea şi-a făcut
datoria în toate timpurile şi trebuia lăsată să aibă proprietatea lui fiecare ţăran
ca el să se simtă stăpân pe bucata lui de pământ pentru care a luptat şi sângerat
atâtea secole. Trebuia reglementată nu numai cantitatea (suprafaţa) de pământ
aşa ca să aibă unul prea mult şi să nu-l poată lucra cu familia lui, iar altul prea
puţin să nu-i ajungă. E drept că şi aici problema să loveşte de faptul că nu toţi
oamenii sunt la fel, unul fiind mai capabil ca şi altul, dar acest lucru se
reglementează de la sine atunci când omul este proprietar. Statul supraveghind să
nu se exploateze unul pe altul, ci să aibă raporturi cinstite şi de interes reciproc.
Colectivizarea aşa cum s-a făcut şi s-a practicat a fost o mare greşală fiind că a
zdruncinat însuşi viaţa ţărănească şi aducându-o la starea de a munci cum a
muncit cu sute de ani înainte, simţindu-să din punct de vedere psihic din nou slugă
cu stăpâni care îi dictau ce să facă. Aceasta a făcut ca toată ţărănimea să aibă
tendinţa de a părăsi satul şi agricultura, cu toate că din punct de vedere edilitar
satele s-au ridicat foarte mult, dar ce folos că se prevedea pustiirea lor. Şi dacă
vom căuta vom vedea că acolo în ţările unde satul nu mai are viaţa lui sau piere,
acele ţări slăbesc atât din punct de vedere a patriotismului cât şi a moralei care
este sănătatea popoarelor şi siguranţa continuităţii lor pe acest pământ...
.. . Un lucru ciudat şi nemaiauzit, ci poate numai în vremea sclaviei s-a făcut
în acest timp cu ţărănimea la culesul porumbului când din ordinul autorităţilor
conducătoare la culesul porumbului a fost adusă pază militară (miliţie şi gărzi
patriotice) sub a cărei supraveghere s-a făcut culesul ca să nu să fure. Acuma să
stăm puţin şi să judecăm drept de ce toate aceste lucruri care ne fac de ruşine
chiar în faţa lumii? Oare de ce această clasă a ţărănimii a ajuns să fie
considerată ca un fel de hoţi? Pentru că îşi mai duceau în timpul culesului câţiva
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cucuruzi (ştiuleţi de porumb). Este drept că unii mai abuzau şi duceau mai mult
dar aceştia erau puţini, dar şi aceştia totuşi aveau o legătură cu cineva care îi
îngăduia - adecă să făceau afaceri - care erau la modă în acest timp. Să zicem că
aceste măsuri erau oarecum justificate dar de ce înainte când ţăranii îşi aveau
pământul în proprietatea lor nu să întâmpla aşa ceva. Nu-i vorbă, mai era câte o
secătură şi pe aceia vreme, dar foarte foarte rar, iar în ultimii ani dinainte de
colectivizare aproape dispăruse. Acuma care ar fi cauza sau cauzele că sunt mai
multe. Prima cauză este că ţărănimea şi-a perdut încrederea în sistemul de
conducere de către care a fost minţită mereu. De aici a urmat a doua cauză şi cea
mai gravă. Trăirea populaţiei cu frica de foamete în spate tot timpul, aceasta a
provocat în om un simţ de acaparare cele necesare traiului pe orice cale pentru că
nu ştia niciodată ce va aduce ziua de mâine, era mereu în nesiguranţă. Mai erau şi
alte cauze care toate laolaltă făceau oamenii să fie aşa de lacomi in aparenţă. Dar
dacă nu lise dădea aproape nimic atunci nu-i de mirare. Totuşi ţăranii s-au dus la
cules şi în aceste condiţii. Se vorbea că totuşi se va da ceva porumb, dar în
vorbele acestor oameni nu te puteai încrede ...
.. .În acest timp în ţara noastră s-a ivit cea mai mare criza pe care am
cunoscut-o în viaţa mea. Am cunoscut crize care aveau un motiv natural, dar
această criză nu se poate explica în altfel decât lipsa complectă de judecată a
celor ce sunt puşi sus sau jos ca să conducă economia unei ţări. Deocamdată nu
pot să scriu tot ce în curând (dacă voi trăi) voi scrie, dar întorcându-mă la
lipsurile (nelogice) ce sunt în ţara noastră nu pot afirma altceva decât că noi nu
avem oameni capabili să conducă această minunată ţară, toţi sunt grandomani pe
pielea unui popor harnic, dar a cărui hărnicie nu poate produce atâta cât să
umple golurile făcute de această clică conducătoare care nu mai are nici o
dragoste faţă de ţara în care trăiesc (nu pot să zic ţara lor) pentru că ei nu au ţară
decât burta să şi-o umple şi să câştige averi pentru zilele lor negre. Ştiu greutatea
cuvintelor pe care le scriu şi mă doare acest adevăr, dar îl scriu nu din ură sau
dusmănie, ci din dragostea ca cei ce vor veni după noi (dacă vor fi capabili) să
cu~oască adevărul şi să tragă consecinţele în urma acestui eveniment. Îmi este
groază de ceia ce scriu aicia dar aşa cum am afirmat e un adevăr tragic mai ales
pentru noi ţăranii care pur şi simplu lucrăm de gratis mai rău ca şi robii că la
robi stăpânii le asigurau cel puţin traiul zilnic mai bun sau mai rău dar li se
dădea. Acum deocamdată nu se simte doar cam 60 la sută această situţie dar dacă
nici în viitor nu se va îndrepta situaţia atunci va fi vai de noi
... Acum toată nădejdea era în noi (adecă nu în noi ca oameni) ci ca şi clasă
care putea să deie tot numai ca să-l vreie ţara, şi dădeau, numai că ni se cerea
prea mult şi nu puteam învinge, noroc că nici planurile nu să prea respectau că
altfel ar fi fost vai de noi. Şi interesant că cu toate că ţărănimea nu poseda în
folosinţă particulară decât cam 15% din suprafaţa arabilă a ţării restul fiind în
proprietatea CAP-urilor şi JAS-urilor cu toate acestea de pe cele cincisprezece la
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sută să producea aproape jumătate din producţia totală a ţării. Aici să vedea
puterea ceia a gospodăriilor particulare. Ori cum acole unde este interes
particular este şi dragoste de muncă iar dragostea de muncă aduce şi progres şi
bunăstare. Acuma în zilele pe care le trăim acestea lipsesc şi În locul lor avem
nesiguranţa zilei de mâine şi trăim Într-o continuă grije şi neîncredere în ziua de
mâine, iar zilele ce vin prevedem că ne vor aduce noi şi noi greutăţi. Trăiam cum
am spus într-o continuă neîncredere nu că nu avem ceia ce ne trebuie dar continu
trăim cu această frică că oare vom avea şi mâine ceia ce avem astăzi şi vom putea
învinge greutăţile care se arată la orizont...

.. .În vremea aceasta după ce se făcuseră câteva schimbări de persoane în
conducerea partidului şi statului, a devenit o perioadă de zăpăceală În sânul celor
mici care mai aveau câte un mic os de ros. Cel mai mare s-a pus a sbera la cei
mai mici, iar aceştia la rândul lor vrând să arate că sunt harnici s-au năpustit
asupra bietului ţăran Încât acesta nu mai ştia încotro să o ia. Mi-aduc aminte că o
dată într-o dimineaţă să plângeau că nu ştiu încotro să o ia - era pă vremea
scosului cartofilor - veni unul că trebuie lăsat scosul cartofilor şi toţi la sfecla de
zahăr, asta a fost seara, dimineaţa unii au şi plecat la sfeclă, dar un alt ordin
zicea că nu, ci să lase sfecla şi hai la cartofi. lată aşa să proceda şi bineînţeles cu
concentrări de miliţie pe la sate ca nu cumva să se fure ceva de către bieţii ţărani.
Aceasta era situaţia numai că oamenii nu le prea dădea importanţă privindu-i în
mod cam batjocoritor doară ei îşi făceau datoria şi fără atâta tămbălău şi
fâstâceală, dar nu erau plătiţi ...
.. .În timpul acesta s-a instituit asupra ţărănimii o presiune aşa de mare cum
nu a mai fost poate de pe timpul iobăgiei, poate nici atunci şi aceasta pentru
strângerea recoltei că Doamne sfinte să nu să piardă, şi mă întreb că oare chiar
aşa este de inconştientă ţărănimea noastră că să nu-şi facă datoria. Nu, nu asta
este situaţia pentru că după cum îi vedeai mergând la lucru aici la noi în sat nu se
putea să fie aşa ceva. Nu m-aş fi aşteptat niciodată ca această ţărănime a noastră
şi - să mă exprim într-un fel ceauşescian - fără deosebire de naţionalitate să fie
exploatată într-un fel aşa de barbar. Da, este adevărat că ţărănimea a fost
totdeauna clasa cea mai răbdătoare, dar acum a devenit clasa cea mai laşă din
toate clasele sociale ce mai există, că ea tot timpul nutreşte o dragoste de muncă
neîntreruptă chiar şi atunci este exploatată până la sânge ...
.. .În această lună în agricultură să tennina strânsul păioaselor şi treieratul
dar bineînţeles cât mai repede şi fără pierderi, ori din păcate pierderi erau destule
fie din cauza combinelor dar mai ales din cauza grabei cu care se recolta, pentru
că nu se ţinea cont cum să fie făcută această muncă ci cât mai repede cu putinţă
să fie gol pământul pentru arătura de vară. Şi atunci să vedea că nu s-a treierat
numai ci s-a şi semănat că peste ogorul de vară făcut imediat apărea şi grâul
răsărind fiind că combinele din cauza grabei nu numai treierau adecă secerau şi
treierau dar şi semănau. Dacă însă îl întrebai pe vreun tractorist de ce se face aşa
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altfel de nu gată îl amendează, apoi sub

... În agricultură au început culesurile ca de obicei cu Miliţia, pentru că
care nu avea nici o siguranţă că va primi ceva se folosea de arma
autoplăţii adecă lua care cât putea (adecă fura), acest obicei a devenit atât de
frecvent încât nici Miliţia nu învingea cu ei. Este adevărat că aici pe la noi nici
miliţienii nu să pretau la acte de prea mare constrângere ştiind bine că acest
obicei s-a născut din cauză că muncitorilor ţătani nu li se plătea munca prestată
nici pe sfert, adecă ţăranul niciodată nu ştia ce va primi pentru munca depusă, şi
dacă va primi ceva sau nu. O altă latură negativă era că se făcea prea multă
pradă din cauza proastei organizări a muncii, pentru că de sus veneau ordine
stricte ca spre exemplu până la data de ... să fie cules porumbul siloz şi să fei
semănat grâu, şi atunci dă-i pe el cu toate forţele. ori cum nu toate merg ca pe
roate aşa cum cred cei din birou şi timpul se apropie (adică termenul) dat de sus
se dădea peste cap totul, şi după spusele unor mecanizatori sute de kg de porumb
se îngropau în oământ. Uneori mai dădeau busna ţărăncile de adunau câte un sac
doi şi-l aduceau acasă ferindu-se să nu le prindă Miliţia sau ceva domni veniţi în
control sau să supravegheze bunul mers. ln orice caz ceia ce să petrece acum în
ţara noastră în privinţa agriculturii şi ţărănimii e ceva ce nu s-a putut închipui
înainte de colectivizare. Acestea nu vor putea duce niciodată la progres şi bună
stare ...
ţărănimea

.. .Notez mai departe că în vremea aceasta se dădea o mare luptă între
locale din cauză că după munca depusă în CAP încă nu li
se dăduse nimic în afafră de ceva fân şi pănuşi şi o nimica toată de bani. Armele
întrebuinţate de ţărănime erau furtul, sabotajul şi delăsarea:
1) Furtul nu era propriu zis fart ci luarea fără de voia autorităţilor a plăţii
ce li se cuvenea
2) Sabotajul în sensul că nu lucrau la timp, că oamenii la cules mai lăsau
câte un cucuruz prin pănuşi şi care dacă ar fi să lucre normal nu mai puteau să-l
adune de prin pănuşi şi atunci întindeau culesul.
3) Nepăsarea că nimănui nu îi păsa de cele necesare, era o adevărat
ţărănime şi autorităţile
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THE MENTAL AND BEHAVIORAL ALTERATIONS CAUSED BY THE
PROCESS OF COLLECTIVIZATION
(Summary)
The aim of this study is to analyze the mental and behavioral alterations
caused by the process of collectivization, with an important emphasis on the way this
change had a profound impact on the traditional structures of the Romanian village.
Our interest focused mainly on the way this fact was perceived in the
following decades, based on Alexa Pasca's diary, who was a peasant from Alunis
(Salaj); the diary contains notes covering the last twenty years of the communist
regime. Before getting to the direct study of Alexa Pasca's writings, we thought it
proper to present the extremely interesting conclusions of a case research
undertaken by Vintil Mihailescu together with a team of specialists and students,
during 1992-1995. This research took ioto account the investigation of the
problems devolved by the post-revolution period, defined by the specialists as a
"transition phase"; the area observed in the study concemed 2 rural communities
from the districts of Ialomita (Crasani) and Dambovita (Voinesti), corresponding
to two paradigms to be found in the economical-agricultural policy of the
communist regime: collectivized village/ non-collectivized village. The abovementioned work substantiates that the collectivist nostalgias follow a progressive
evolution, but the phenomenon is definitely not the resuit of a singular positive
evaluation of the years following the collectivization; these nostalgias become
obvious only in the case of a comparative context, being encouraged by the
extremely bleak perspective depicted by a present that lacks favorable
connotations. Otherwise, generally speaking, a comparative approach favors the
exaggerated praising of the past time. In his writing books Pasca reinforces the
constantly positive appreciation of the time when the people had their own piece
of land, a state considered tobe obviously better as compared to the one triggered
by the collectivization.
Reading Alexa Pasca' s notes means an excellent memory exercise providing
a plain picture of the events taken ioto account, but at the same time a very
different one in comparison to the more recent reports characterized by an
transparent inclination towards praising those particular times, as a response to a
present prived of all perspectives.
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CIRCULATIA CĂRTII BĂLGRĂDENE DE SECOL
'
'
XVII (NOUL TESTAMENT ŞI
CHIRIACODROMION) ÎN SĂLAJ
IOAN OROS

Deşi

interesul pentru studierea bibliofilă şi documentar-istoriografică a cărţii
vechi româneşti de Bălgrad, răspândită pe arealul precizat în titlu, îşi are deja firave
tradiţii 1, totuşi circulaţia acestei cărţi nu s-a bucurat până acum de un tratament aparte,
unul potrivit cu rolul acesteia, în speiă a Noului Testament ( 1648) şi Chiriacodromionului (1699),jucat în opera de edificare culturală şi spirituală a Sălajului, ca monumente
excep\:.ionale de limbă şi simţire naţională.
În ce ne priveşte, încă de la începuturile preocupărilor noastre pe linie
patrimonial-bibliofilă am acordat toată preţuirea şi atenţia cuvenită acestor opere
fundamentale ale culturii române, organizând, de pildă, în aprilie 1998, sub genericul
"Icoane şi cazanii", ediţia a II-a, expoziţia "350 de ani de la apariţia în româneşte a
Noului Testament (Bălgrad 1648)", având ca ilustrare: Biblia de-a lungul secolelor,
principalele ediţii româneşti şi străine, iar în aprilie 1999, sub acelaşi generic, ediţia a
III-a, expoziţia: "Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare (Bălgrad 1699) - 300
de ani de la apariţie", proiectată în contextul expoziţional şi tematic: tradiţia omiletică
la români2.
Din păcate, cu excepţia Ceaslovăţului de la 16863 , momentan nu avem dovezi
certe asupra pătrunderii şi a altor tipărituri de Bălgrad în această zonă, dar ar fi absurd
să credem că putem limita circulaţia la atât, mai ales că, sub forma lor manuscrisă, au

' A. Cânda, Canea veche românească în judeţul Sălaj !Catalog/ (I) - (IV), în Acta MP, li, 1978, p. 365388; VI, 1982, p. 353-417; VII, 1983, p. 539-588; IX, 1985, p. 591-623; I. Oros, Circulaţia cărţii
vechi româneşti de cult în Depresiunea Şimleului (secolele XVII-XIX), în: Alma Mater Porolissensis,
anul li, nr. 5, Zalău, 2001, p. 46-49.
2
De asemenea, ambele opere sunt etalate în cadrul expoziţiei permanente a Secfiei de Istorie "Vasile
Lucăcel" a Muzeului Judetean de Istorie şi Artă Zalău.
' Este vorba de exemplarul donat de către biserica greco-catolică din Brebi (SJ). Vezi E. Mosora, D.
Hanga, Catalogul cărţii.vechi româneşti din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"
Cluj-Napoca 156I-i830, Cluj-Napoca, 1991, p. 28.
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Cazaniile la oameni morţi ale lui Ioan Zoba din Vinţ 4 •
Pe baza inventarelor celor două depozite eparhiale de la Şimleu Silvaniei şi
Zalău, a cataloagelor publicate, confruntate cu fişele analitice de eviden~ ale fostului
Oficiu Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj şi cu baza de date CIMEC,
au fost identificate un număr de patru exemplare din Noul Testament (1648) şi 29 de
exemplare din Chiriacodromion (1699) 5 ; din cele patru exemplare ale primei cărţi
doar trei mai aflându-se acum în colecţiile locale6 • Este de semnalat, de la început,
starea mediocră de conservare, atât la nivelul legăturilor cât şi a blocului cărţii, puţine
dintre ele fiind în stare bună şi complete din acest punct de vedere. Se impun, ca de
altfel pentru toată cartea veche, grabnice măsuri de conservare, restaurare şi igienizare
a cărţii din colecţiile I depozitele noastre.
Pătrunderea cărţii de Bălgrad în arealul sălăjean este dovedită de însemnările
aşternute pe filele acesteia. În acest sens, cea mai veche atestare de circulaţie a Noului
Testament o avem de la 1760 (exemplarul de la Bozna), dar se mai specifică în
însemnare că: "această carte o au cumpărat strămoşii Lăzăreştilor", consemnarea datată
este făcută cu mulţi ani mai târziu de la intrarea cărţii în posesia bisericii din acest
sat7, iar pentru a doua tipăritură, respectiv Chiriacodromion, prima atestare o avem
din anul 171 O (exemplarul de la Gostila)8 •
Precum se vede, intervalele de timp interpuse între anul tipăririi şi cel al atestării
intrării în circuitul lecturii formale a cărţilor denotă un efect de colportaj relativ mare,
deci o viteză de circulaţie a cărţii destul de lentă în raport cu aceea din timpurile
noastre. Din această cauză - dar nu numai - şi preţurile de vânzare I cumpărare I
"zălogire" vor fi, cu unele excepţii, mult diferite9 • Astfel, dacă la 1710, pe exemplarul
de la Gostila se dădeau 20 de zloţi, iar la 1833, exemplarul de la Fizeş era cumpărat la
fost

găsite

Miscelaneul de la Poieniţa (SJ), colligat cu un Molitvelnic de Iaşi, 1749, inv. PCN nr. 141, Depozitul
eparhial Catedrala "Sf. Vinere" Zalău.
5
TABEL SINOPTIC: Noul Testament, 1648 (Bozna, Mierţa, Ulciug, Zalău); Chiriacodromion, 1699
(Adalin, Almaşu, Bârsăuta, Bocşiţa, Bulgari, Ceaca, Cerâşa, Cristolţel, Criştelec, Cuzăplac, Dobrin,
Dragu, Fălcuşa, Fântânele, Fizeş, Gâlgău Almaşului, Gostila, Horoatu Cehului, Inău, Jac, Letca,
Măgura, Meseşenii de Jos, Negreni, Podişu, Pria, Sâncraiu Almaşului, Solona, Someş Odorheiu);
6 Exemplarul de la Bozna, depistat în anul 1979, făcea parte dintr-o colecţie particulară şi a fost donat
catedrei de Filologie de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj, azi se află în colecţiile B.C.U.
"Lucian Blaga", subcotaCN BRV 54/8, inv. 427311979. VeziE. Mosora, D. Hanga, op. cit., p. 17.
7
Totuşi, cea mai veche atestare pentru Noului Testament se află pe exemplarul de la Zalău (AN-DJ
Sălaj. Biblioteca inv. 1572/1974), dar acesta nu a avut o circulaţie reală aici, ci provine din zona
Hunedoarei (localitatea Stănija), cu circulaţie în zona Turzii (localitatea Aţintiş) şi a fost achiziţionată
ocazional de către arhivele locale.
8
Alte atestări de circulaţie în ordine cronologică: 1751 - Meseşenii de Jos, 1752 - Jac, 1761 - Fălcuşa,
1799 - Solona, 1806 - Cuciulat, 1816 - Someş Odorhei (dar şi Dârja -Cluj, 1705) şi 1862 - Bârsăuta.
9
O analiză pertinentă a preţurilor, cuprinzând şi exemple din Sălaj, vezi la C. Turc, Cartea şi preţuirea
ei. Atitudini individuale şi colective în Transilvania în secolul al XVI/- lea, în: Marisia, XXIII-XXIV,
Târgu Mureş, 1994, p. 203- 212. La fel, FI. Dudaş, Vechi cărţi româneşti călătoare, Bucureşti, 1987,
p. 39-68.
4
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preţul

de " 12 zloţi cu legat cu tot", pe aceeaşi carte, Chiriacodromion, atât la 1761
(exemplarul de la Fălcuşa) 10 , cât şi la 1806 (exemplarul de la Letca) se plăteau 16
florinţi. La 1714, Noul Testament, exemplarul de la Zalău, era cumpărat "pe bani
buni" de către Botă Toma din Stănija (HD) cu 24 de zloţi de la colportorul Gheorghe
din Aţintiş (Turda).
Relegarea cărţilor are cel puţin o dublă semnificaţie: pe de o parte, grija pentru
starea/ sănătatea I viaţa cărţii ca odor comunitar, iar pe de alta, prelungirea utilizării
acesteia în cadrul oficierii slujbei religioase, ca obiect al lecturii formale. De obicei,
preţul fiind, în genere, mai mic decât cel al cărţilor, compactatul acestora se făcea "pe
cheltuiala" uneia sau a două persoane - nu mai mult. Pentru suma de 3 fl. în valută
austriacă "s-au legat din nou", în anul 1879, Chiriacodromion-ul de la biserica din
Măgura; uneori, consemnarea evenimentului fiind făcută în prezenţa unei asistenţe
alese: "Aceasta carte este legată prin cheltuiala lui 7.droba luonnu a lui Simion a:d: cu
916 monete convenţionale prin compactaru dela Calaţelie N. N. de care lucru s-au
facut nainte /../prim-curator Boloje Petre, Brito Vaselie, Brito Gavrilă. In Drag 29
iunie I 847. Getze Iuonn Parochul Locului" ( Chiriacodromion, exemplarul de la Dragu).
Un legător peregrin şi colportor de cărţi vestit în zonă, întâlnit de noi şi cu altă
ocazie 11 , este Alexă Hara din Prodăneşti - "cantoru şi compactoru" ( Chiriacodromion,
exemplarul de la Bulgari).
Ne-am preocupat întrucâtva până aici de aspectul reic, material al cărţii, deci
ne-am îndreptat atenţia asupra cărţii ca obiect: "produs fabricat, articol comercial,
obiect de artă" 12 , dar, cum precizează acelaşi Albert Labarre, în minunata lui sinteză:
"cartea înseamnă înainte de toate text, care este raţiunea sa de a fi" 13 • Nu avem căderea
să ne aplecăm asupra acestui aspect fundamental şi nici nu face obiectul articolului
nostru 14 • De aceea, în continuare, vom încerca să facem câteva consideraţii pe marginea
a ceea ce am putea numi "paratextul" cărţii 15 , adică cele adăugate ulterior şi care nu
aparţin conţinutului propriu-zis şi tipărit al cărţii: însemnările.
O excepţie de la această regulă ar putea-o constitui cazul paginilor manuscrise,
cele care completează părţile lipsă deja din text din cauza pierderii filelor 16 , sau a
La 1782, acest exemplar era dat - din nou - zălog pentru suma de 20 florinţi şi 5 mărieşi.
Vezi I. Oros, Circulaţia cărţii vechi româneşti de Blaj (1753-1830) în Sălaj, în: Apulum, XXXIX,
2002, p. 367-382.
12
A. Labarre, Istoria cărţii, Institutul European, Iaşi, 2001, p. 13.
13
Ibidem, p. 13.
14
În acest sens s-a pronunţat cu deosebit profesionalism E. Mârza, Din istoria tiparului românesc.
Tipografia de la Alba Julia I 577-1702, Editura "Imago", Sibiu, 1998, 218 p. cu planşe şi o bibliografie
exhaustivă a problemei.
15
O sinteză asupra noţiunii de paratext literar se găseşte la Rodica Roşian-Comea, Basmul - text şi
relaţii textuale, Universitatea" 1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2002, p 4-20.
16
Noul Testament, Bălgrad, 1699, exemplarul de la Mierţa, p. 176-177.
10
11
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acelor texte manuscrise, similare textului de bază al cărţii respective, adăugate ulterior
ca auxiliare pentru utilizare, aşa cum se întâmplă cu cele 12 file manuscrise ale Noului
Testament de la Ulciug 17 sau cu exemplarul de la Meseşenii de Jos al
Chiriacodromionului, unde, pe verso celei de-a 415-lea filă avem o versiune manuscrisă
contrasă a Evangheliei după Matei, cap. 1, v. 18-25, versiune pe care o redăm mai jos:
11
Ev< a> ghelie di la Mathei
Naştere lui l<isu>s H<risto>s. aşe au fost că logodită fiindu muma
lui Mariia cu Iosif mai nainte, până nu să împreuna-se ei, s-au aflat avându în
pântece din Duhul Sfânt. lară Iosif, bărbatul ei, direptfiind şi nevrându să o
vedească pre Dânsa, vre într-ascuns să o lase pre Ea. Şi aceste el gândindu,
iată îngerul D<o>mnului în vis s-au arătat lui, zicând: losife, fiiul lui D<a>vid,
nu te teamia a lua pre Maria muerea ta, că ce s-a zimislit într-însa din Duhul
Sfânt iaste. Şi va naşte fiiu şi vei chiema numele lui li<s>us, că acesta va
mântui oamenii săi de păcatele lor. Şi aceste toate s-au făcut ca să să plinească
ce s-au zis di la D<o>mnul prin prorocul ce zice: lată Fecioara va lua în
pântece şi va naşte fiiu şi vor chiema numele lui Emmanuil ce s-au tâlcuit: Cu
noi D<umne>z<e>u.
Şi sculându-să Iosif din somn, făcut-au precum i-au poruncit lui îngerul
D<o>mnului şi ş-au luat muiarea sa.
1118
Şi nu o au cunoscut pre Dânsa„.
•
Deşi am întreprins investigaţii pe mai multe surse şi am comparat pasajele
între ele, deocamdată nu am reuşit să stabilim o filiaţie cât de cât apropiată a acestei
versiuni; aceasta nefiind identică cu niciuna dintre toate variantele consultate. Am
consultat, în acest sens, Noul Testament (Bălgrad, 1648), Biblia (Bucureşti, 1688),
Biblia (Blaj, 1795), precum şi versiunile acestui pasaj găsite în cuprinsul câtorva
Mineie- Prăznicare manuscrise cu circulaţie în zonă 19 •
Aşadar, dincolo de interesul pur bibliofilie pentru cărţile vechi, pentru
cercetător există acel farmec unic al însemnărilor aşternute pe filele sau copertele
acestora, însemnări care au dat naştere chiar la unele teorii privind structura lor,
morfologică sau sintactică; fiind exploatate, mai mult sau mai puţin ştiinţific, din
diferite unghiuri de vedere, de la cel istoriografic pozitivist până la cel al istoriei
mentalităţilor, potrivit cu încărcătura informativă a fiecăreia. Este fapt de experienţă
curentă că însemnările de danie sunt cele care dau nota iar aproape toate celelalte

17

Pe f. 12• se află următoarea însemnare: Scris-am eu. popa Gheorghie cel bătrîn, de 70 de ani fiind şi 6:
scris-am în anul 1782, coneţ msţa iulie, 2 zile.
18
Vezi anexa I cu facsimil-ul paginii în chirilice.
19
Minei-Prăznicar, ms. din Coroi (MM), copist diacul Găvrilă din Budeşti, 1729, f. 99; Minei-Prăznicar,
ms. din Topliţa, ante 1736, f. SP·' (N.B. ·ambele cu versiunea pasajului după Noul Testament de la
1699!); Minei-Prăznicar, ms. din Preluci, copist Vasile Moldovanu! Dascălul, cca. 1700 şi MineiPrăznicar, ms. din Căpâlna, ante 1736, f. 30 · ambele versiuni având acelaşi prototip.
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categorii se abat de la structura clasică de factură diplomatică.
În ce priveşte însemnările de danie, vom discuta mai jos doar câteva aspecte,
considerăm noi, neîntâlnite şi nediscutate la nivelul celor găsite pe căr~le din arealul
în cauză. Acestea privesc mai ales acea parte denumită în literatura de specialitate
protocolul iniţial (adică, partea însemnării ce cuprinde formulele cu care debutează
documentul) cu diviziunea ei arenga: "formula diplomatică ce motivează emiterea
actului", "ra~unea redactării", cu alte cuvinte20 • Semnificative din acest punct de vedere
sunt două însemnări de pe aceaşi carte, Chiriacodromion (1699), exemplarul de la
Fălcuşa, o primă însemnare, veche dar nedatată, debutează prin a ne înştiinţa că trebuie
"să facem dreptate cum se cuvine de această ocetenă că o dă pomană popa ştefan şi
gazda dumisale loană, feciorului său, anume lui popa Gheorghie" sau, tot acolo, mai
târziu, la l 782, un scriptor anonim consemna: "lată că facem contractuş pentrn această
carte care o au dat popa Gheorghie zălog la Greble Todor din Muncel". Deci, fie că
este vorba de pomană, fie de zălogire, a face dreptate că~i este echivalent cu a o pune
pe aceasta în ordine, "dreptatea c~i" fiind, la urma urmei, legalizarea "târgului cărţii",
buna ei aşezare, cum ar spune filosoful C. Noica.
Durata pomenei (cartea) şi a pomenirii (sufletele) se poate preciza pe două
coordonate, una biologică: "adecă la moşii lor şi seminţiei lor câţi vor hălădui dintrânşii"
(Noul Testament, exemplarul de la Bozna) sau, cum scria diacul Ioan Ile din Cuciulat,
în 1806, la momentul cumpărării unui Chiriacodromion (exemplarul de la Letca): "să
fie pomană viţă pă sămânţă până în veci", şi o alta socială: "până când va fi sat şi
biserică" (Noul Testament, exemplarul de la Zalău). Un exemplar al
Chiriacodromionului era dat pentru sufletul răposatului popa ştefan de la Fălcuşa:
"să-i.fie pomană în veci netrecuţi". În mentalitatea elitelor satului tradiţional, chiar şi
simpla trecere a numelor pe restavul c~lor sfinte, atrage după sine ocrotirea divină;
din aceste raţiuni, credem, se consemna cu discreţie: "Eu, Gligor Lazăr din Bozna,
dascăl 1852 şi numele părinţilor mei, Joachim şi Mărie" (Noul Testament, exemplarul
de la Bozna). De acelaşi tratament beneficiază şi consemnarea morţii cuiva aici,
eveniment care întrece cu mult semnificaţia consemnării oficiale a decesului în
matricola comună a bisericii, alături de toţi ceilalţi (Noul Testament, exemplarul de la
Zalău) 21 • Nu mai vorbim aici de lungul şir al pomelnicelor, al "sufletelor înrămate" în

20

21

Pentru aceasta vezi ampla demonstraţie la: C. Mălinaş, Catalog de carte românească veche 16431830, Editura "Mihai Eminescu'', Oradea, 1993, p. 17-22.
Tot aici avem surpriza să găsim un deosebit "Verş la morţi'', scris de popa Crăciun din Stănija, text
publicat întâia oară în: Cartea românească veche în bibliotecile documentare ale Arhivelor Statului.
Catalog, Bucureşti, 1985, p. 23-24; foarte puţin asemănător cu cele întâlnite la I. Breazu, Versuri
populare în manuscrise ardelene vechi I Extras din "Anuarul Arhivei de Folclor", V, Bucureşti, 1939,
p. 79-110.
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marginile filelor mai ales, sursă inepuizabilă de studiere a onomasticii româneşti în
evoluţia acesteia pe câteva secole, cu nume şi prenume astăzi foarte rare sau dispărute
din uz22 •
Referitor la "blestem" vom atrage atenţia doar asupra a două aspecte inedite
în contextul însemnărilor de pe cartea veche de cult din Sălaj, şi anume: clauzele de
iertare şi hoţul prezumtiv. Uneori, în însemnări se manifestă grija ca blestemul să nu
cadă şi asupra urmaşilor, stipulându-se clauze de iertare pentru cartea înstrăinată:
"nime să o iaie cu sila de la el, că va fi afurisitu acela om, iară cu voia lui poate a o
lua" (Chiriacodromion, exemplarul de la Fălcuşa); şi "de o va aduce iarăşi la beserică
la Stănijă, acela să fie iertat şi blagoslovit" (Noul Testament, exemplarul de la Zalău).
Cu aceste excepţii, de regulă, de drastica afurisenie nu este scutit nimeni: "acăr din
sămânţă, acăr oameni străini, acăr preuţi" (Noul Testament, exemplarul de la Bozna)
sau acela "într-a cui mână va căde şi nu va ~pune să fie proclet, căci: cine o va fura să
hie lăpădat de D-zeu" (Chiriacodromion, exemplarul de la Jac). Hoţul prezumtiv al
cărţii, indiferent din ce categorie sau straturi sociale amintite ar proveni, nu poate fi
decât: "vrun om rău şi fără de ispravă - de - să gândească să o fure" pe aceasta
(Chiriacodromion, exemplarul de la Gostila).
Epuizând cumva tematica specifică a însemnărilor de danie, vom trece în
revistă pe cele clasabile în alte categorii, cele în I la care nu mai găsim stiliconarul de
factură diplomatică şi în structura şi conţinutul cărora pătrund vizibil elementele
modernităţii. Aşa cum am subliniat şi în altă parte, însemnările înseşi ne conduc la
concluzia că nu orice eveniment" domestic" petrecut în viaţa comunităţii tradiţionale
sau a individului solidar cu aceasta poate deveni obiect al consemnării; ci, potrivit
unei grile mentalitare ce guvernează selecţia faptelor, doar acele evenimente sau trăiri
care au avut ca efect un puternic şi zguduitor impact sufletesc sau material asupra
comunităţii sau asupra scriptorului2~. În acest sens, majoritatea însemnărilor de acest
tip poartă pecetea gravităţii. Astfel, cantorul Ioan Lupaş de la Almaş, de două ori pe
aceeaşi margine de filă, nu pregeta să-şi manifeste bucuria faptului că: "În anul 1852,
în 21 Iulie am vădiut pre Împaratul Francisk Iosif', poate ocazie unică pentru o viaţă
de om, în acele timpuri (Chiriacodromion, exemplarul de la Almaş ). Deşi însemnările
ce consemnează anomaliile meteorologice, cu impact negativ asupra calendarului
agricol şi cu repercusiuni serioase asupra nivelului de trai al comunităţii pe un anumit
interval de timp, sunt mai multe (mai ales pe exemplarul Chiriacodromionului de la
Meseşenii de Jos, 1885, 1925) nu ne vom opri la ele, ci ne vom referi la una în care consemnând faptul că, fără să precizeze când anume: "După Paşti, două săptămîni au
Anghelina, Căta, Cozma, Dămian, Filip, Florean, Ignea, Ileană, !rină, Lupul, Mărinca, Mercă,
Nicoară, Pavel, Sâmedreană, Simină, Sânziană, Stanca, Toader, Todoră, Toma, Varvară.
21
Vezi Vezi I. Oros, op. cit., în: Apulum, XXXIX, 2002, p. 367-382.
22
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nins aşa de multu omătu, până la ţermure" (Noul Testament, exemplarul de la Bozna)
- ni se destăinuie un mod de apreciere a dimensiunilor unui fenomen în cadrul unei
comunităţi, folosind drept unitate de măsură un reper natural şi nu convenţia metrică.
Un eveniment cu un impact deosebit l-a trăit şi popa Adam Crăciun din Stănija când,
la preo~e fiind, în Sibiu, în: "Anul 1793, 25 martie, 11 ceasuri pi la miază-noapte, s-au
cutremuratu pământu</>" (Noul Testament, exemplarul de la Zalău).
O penultimă secvenţă a lucrării noastre se referă la însemnările pe cartea
veche de Bălgrad cu circula~e în Sălaj, din care se degajă ca mesaj atât atitudinea faţă
de carte, cât şi lectura informală şi reflec~ile pe marginea acesteia. Nu numai că, la
nivelul comunită~i. odată trecută pomană bisericii respective, cartea este protejată
prin blestem, după cum s-a văzut , dar este de datoria atât a celui care a plătit-o să
vegheze la neînstrăinarea acesteia: "iar după moartea noastră să aibă feciorii noştri
grijă de această carte, ca să fie tot la această beserică" (Noul Testament, exemplarul
de la Zalău), cât şi a aceluia care a preluat-o de la donator, cum era stipulat pe
Chiriacodromionul de la Pria(" Ioan a Mihai Cărabă din Hodişu şi o au dat în mâna lui
popa Luca să-i poarte de bai" ); clauza de lectură fiind doar aceea că: "cine va ceti
dintrânsa să facă pomenire dumisale şi părinţilor dumisale" (Chiriacodromion,
exemplarul de la Fălcuşa). Cu acest ultim exemplar, încă neintrat pe atunci în zona
Sălajului, la 1763, un gest de solidaritate intercomunitară îl facea popa Gheorghe din
Bogata Ungurească (CJ), împrumutând "această ocetelnă până la Sânpetru.fără nici
un ban, numai pomană", la biserica din Vima Mare (MM).
Dacă, din motive nedeductibile direct, însemnarea fiind păstrată fragmentar,
la anul 1799, pe Chiriacodromionul de la Solona, un scriptor anonim şi posesor al
acestui exemplar nota despre cum cineva dorea peste voia lui "cartea să o cumpere şi
eu n-am vrutu să o vându", alta va fi soarta c~lor nefericitului popă Dimitrie, cel din
însemnarea următoare:
"Aceste cărţi, anume Păucenie şi Octoih, au fost a lui popa Dimitrie
carele au perit la Alejd şi le-au fost dat zălog drept 21 de florinţi, în mâna lui
Rus loan din Şeredi<i> şi le-au dat cu zi în 2 săptămâni, iară plinindu-se zua
şi neviind popa Dimitrie la cărţi iar <lui> Rus Ion fiindu-i nevoie de bani au
îmbiat pre mulţi preoţi să le plătească, şi aflându-s<e> popa Ion de la Căţălul
Rumânesc l-au plătit cu 21 de florinţi cu zi 2 săptămâni şi i-au feleluit Rus
Ion că nime nu le va putea lua de la popa Ion, nici dela feciorii lui ce vor fi la
dânşii în viaţa lor. Dreptate au fost popa Ursan de la Şeredii. Vleat 1751, msţa
dek. 5 dni".
O categorie de pseudoînsemnări, neluate în seamă de către cercetător, sunt
cele de genul proba pero, proba calamis, deşi, după cum vom vedea în exemplul de
mai jos (Chiriacodromion, exemplarul de la Dragu), aceste "încercări de condei" sau
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"probe de peniţă" 24 pot sugera, în cazul nostru, o anume mentalitate şi orizont ludiclivresc, dar şi de lectură, proprii dascălului "normalesc" de ţară:
"Scrisoarea o au făcut Iosif Prodan, dascălu de la Drag. Proba Pe ro
Perţa Amaltco Hasite Pohalm Istina Brazi (? ).
Aşa zice Solomon: Nici o hasnă nu este de o fântână pecetluită şi...
Minune era când au trecut Israeliteanu prin Marea Roşie au lucru.firesc<?>"
Interesul pentru structura cantitativă a cărţii se poate deduce din următoarea
însemnare de lector: "81 de cazani<i> sunt în carte. 1876" (Chriacodromion,
exemplarul de la Someş-Odorhei), iar din moment ce însemnarea este şi datată, credem
că "descoperirea" a avut o anumită rezonanţă la nivel afectiv şi mentalitar.
Dar nu numai dimensiunea cantitativă impresionează pe cititor. O ultimă
însemnare, descifrată de noi de pe o pagină ultimă a forzaţului cărţii respective,
reprezintă, în sine, o reflecţie în care, pe de o parte, avem exprimat sentimentul de
copleşire în faţa bogatei înţelepciuni a acestei cărţi româneşti de învăţătură, iar pe de
alta, un anume sentiment de zădărnicie ce te încearcă aflat în faţa gândului cuprinderii
vreodată a întregii înţelepciuni a Chiriacodromionului:
"Această carte din s<fin>ti Cazanie cine o ceti bine şi să socotească
că ruşine <i>asti şi îngândescu ce zice acaru popa acaru de<a>c, cine vre
s'învaţi multu trebuie a răbda, cine n'a ră<b>da, zon-o învaţi că de ra<b>zi
şi puţintel dobândeşti. Scris-am pop<a> Văsăl<i>e, amin. amin. amin."
( Chiriacodromion, exemplarul de la Fizeş ).
Făcându-se o selecţie a cazaniilor/ cazanierelor, inclusiv Predichele lui Petru
Maior (Buda, l 8 lo-1811 ), din totalitatea cărţilor româneşti vechi păstrate în colecţiile
sălăjene s-au obţinut următoarele date:
9 exemplare;
- Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643
29 exemplare;
- Chiriacodromion, Bălgrad, 1699
31 exemplare;
- Chiriacodromion, Bucureşti, 1732
- Cazanii, Râmnic, 1748
9 exemplare;
- Cazanii, Bucureşti, 1768
27 exemplare;
6 exemplare;
- Cazanii, Râmnic, 1781
- P. Maior, Prediche ... , Buda, 1810-1811
4 exemplare.
Total:
113 exemplare.
Raportat la întregul patrimoniu de carte românească veche, acestea reprezintă
10 %, iar comparativ cu alte cazanii/cazaniere, Chiriacodromion-ul de la 1699 este
depăşit cu puţin ca număr de exemplare doar de Chiriacodromion-ul de Bucureşti
(1732; 31 exemplare).

24

Vezi în acest sens şi I. Mârz.a, Semnificaţia cărţii în comunităţile rurale româneşti transilvănene (secolele
XVII-XVIII) în lumina

însemnărilor:

mentalitate şi sensibilitate, în: AIIX., XXX, 1993, p. 126-127.
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Considerăm,

în încheiere, că prezenţa masivă a Chiriacodromion-ului de
în arealul studiat, precum şi a celorlalte cărţi de învăţătură constituie un
argument serios privitor la tradiţia noastră omiletică şi aplecarea spre lectura
"evangheliilor învăţătoare" a românilor din Sălaj.

Bălgrad

LA CIRCULATION DU LIVRE ANCIEN DE BĂLGRAD DE XVII""
SIECLE (NOUL TESTAMENT ET CHIRIACODROMION) EN SĂLAJ
(Resume)
Dans son article, l'auteur presente Ies anciens livres roumains de Bălgrad
(l'ancien nom de Alba Iulia) existentes dans Ies collections du departement de Sălaj
(Noul Testament, 1648, 4 exemplaires, Chiriacodromion, 1699, 29 exemplares) et
analyse Ies notisses olographes trouvees sur leurs feuilles, en mettant dans le circuit
scientifique la richesse documentaire inestimable, concernant leur valeur culturelle et
spirituelle specifique pour l'historiographie locale.
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IOAN SIMA - DESCENDENT AL UNOR FAMILII
CU VECIIl TRADITII ISTORICE
'

MARIN POP

Ioan Sima a fost rară îndoială un demn reprezentant al glorioasei familii de
colorişti români, alături de Grigorescu şi Luchian.
Pictura sa a reprezentat un amestec subtil de competenţă şi filosofie, fiind un
adevărat imn închinat luminii şi culorii. De asemenea, Ioan Sima a fost de-a lungul
vieţii sale şi un stălucit avocat şi jurist-consult.
Însă, nu multă lume cunoaşte faptul că apariţia lui Ioan Sima în galeria marilor
personalităţi, pe care Sălajul le-a dat ţării, nu este una întâmplătoare.
Familia din care provenea Ioan Sima era una cu vechi tradiţii istorice, înaintaşii
săi contribuind din plin, prin activitatea lor, la ridicarea culturală şi naţională a românilor
din Ţara Silvaniei.
Ioan Sima provenea dintr-o familie de preoţi, care în calitatea lor de lideri de
opinie, în satele româneşti, au contribuit la ridicarea nivelului cultural şi moral al
ţăranilor. De asemenea, înaintaşii săi au fost fruntaşi ai mişcării naţionale ale românilor
sălăjeni, având o contribuţie însemnată la realizarea visului de veacuri a românilor,
acela de a se uni într-un singur stat românesc şi unitar.
Astfel, străbunicul său pe linie maternă a fost revoluţionarul paşoptist Iacob
Deleu. Acesta s-a născut în anul 1804, fiind fiul preotului Andrei Deleu din localitatea
sălăjeană Vârşolţ.

La dorinţa părinţilor săi a urmat cursurile seminarului teologic din Blaj, pentru
a îmbrăţişa cariera preoţească la fel ca şi tatăl său. N-a fost să fie aşa, deoarece "în
Blaj, sufletul său de erou a fost pătruns mai mult de spiritul redeşteptării naţionale, a
cărui moment se anunţa şi-l presimţea, decât al dogmelor".
Din această cauză şi pentru faptul că "nu se potrivea cu firea lui aprigă şi
revoluţionară"

a tot amânat sfinţirea sa ca preot preferând să fie diac şi învăţător 1 •

S-a căsătorit cu Maria Aciu (1804-1893), fiica avutului gospodar din
George Aciu 2 •
1

Ovidiu Deleu, Iacob Deleu, p. 5-6, în fondul Victor Deleu existent la
Naţionale Sălaj.

2

Ibidem.
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În urma unor neînţelegeri cu familia sa a intrat ca voluntar în armata
ce s-a întors acasă, în anul 1848, în timpul evenimentelor
revoluţionare i-a adunat pe oamenii din jurul Periceiului pentru a opune rezistenţă
trupelor maghiare, însă şi-a dat seama de faptul că nu are nici o şansă din cauză că
acestea erau superioare din punct de vedere numeric şi al înzestrării militare. Aşa că
s-a retras cu cei care l-au urmat în munţii Apuseni înrolându-se în armata lui Avram
Iancu. Aici a luptat alături de prefectul Boteanu.
Beneficiind de vaste cunoştinţe de tehnică militară şi având reale calităţi de
conducător de oşti Iacob Deleu s-a bucurat de multă autoritate în rândul conducătorilor
armatei lui Avram Iancu3 •
După eşecul revoluţiei el s-a întors acasă la Pericei unde a continuat să profeseze
ca diac şi învăţător. A mai avut însă unele momente de răbufniri revoluţionare, cum a
fost şi cea din anul 1877, când la vârsta de 73 de ani a fost cu greu oprit, de către fiul
său şi de către familia sa, să nu plece să se înscrie ca voluntar în armata română, care
lupta pentru ca statul român să-şi câştige independenţa •
Din căsătoria lui Iacob Deleu cu Maria Aciu s-au născut doi copii: Daniel şi
Irina. Fiul lor Daniel s-a născut în anul 1844. El a urmat cursurile liceului minoriţilor
din Şimleu, fiind înscris cu numele maghiarizat Deley Daniel. A absolvit apoi cursurile
Facultăţii de drept din Budapesta. S-a angajat apoi ca notar stagiar în localitatea Siciu5 •
În anul 1869, pe data de 5 iulie, Daniel Deleu se căsătoreşte cu Iuliana Cosma
(1845-1920), fiica preotului Ioan Cosma din Pericei. Aceasta era o femeie "autoritară,
cu voinţă şi picioarele înfipte în pământ", opusă firii lui Daniel, care era"blând şi
timid".
Ca naşi de cununie ei i-au avut pe dr. avocat Ioan Maniu şi soţia sa Clara
Maniu, născută Coroianu6 •
Tânăra pereche s-a mutat la Pericei, unde Daniel Deleu a fost numit notar şi din
fericita lor căsnicie li s-au născut 6 copii: Cassiu născut în anul1869; Regina pe data
de 5 septembrie 1870; Victor în 1876; Ioan în 1877; Cornelia în 1880 şi mezina
familiei, Sabina, născută în anul 18827 •
În anul 1880, pe data de 24 ianuarie moare, răpus fulgerător, Iacob Deleu, la
vârsta de 76 de ani.
Fiul său, Daniel Deleu, a fost un fruntaş de seamă al mişcării cultural-naţionale
româneşti sălăjene, din a doua jumătate a secolului XIX-iea. El a fost unul din cei 13
membrii fondatori ai Reuniunii Femeilor Române Sălăjene, participând la adunarea
împărătească. După

4

3

Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 12.
s Idem, Daniel Deleu, p. 4.
6
Idem, Caietele Victor Deleu, I, p. 7.
7
Ibidem, p. 8.

4
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generală de constituire a acestei mişcări feministe, care a avut loc pe data de 18
noiembrie 1881, în Şimleu, sub conducerea Mariei Cosma, născută Dragoş 8 •
În anul 1886 lua fiinţă în Şimleu prima bancă românească sub numele de
Silvania. Daniel Deleu a fost numit în funcţia de membru al consiliului de conducere
şi administraţie al acestei importante bănci, care a avut o contribuţie deosebită în
ridicarea nivelului economic al românilor sălăjeni. Operaţiunile propriu-zise ale
activităţii băncii Silvania au început din anul 18889 •
În anul 1896, la vârsta de numai 52 de ani, "în suferinţe, pe care le-a îndurat
tăcut şi liniştit cu resemnare creştinească ca fiind rânduite de vrerea cerească", se
stinge din viaţă şi Daniel Deleu, nepotul său Ioan Sima neavând şansa de a-1 cunoaşte.
Daniel Deleu a fost înmormântat cu mare pompă, serviciul funerar funebru
fiind oficiat de către Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei, asistat de către protopopii
Ioan Papiriu Pop, Augustin Vicaş şi Clemente Pop.
Soţia lui Daniel Deleu, Iuliana, a trăit până la vârsta de 75 de ani, trecând la
cele veşnice pe data de 30 ianuarie 1920, la Cluj, unde se stabilise la fiica ei cea mai
mică, Sabina, care se măritase cu Nicolae Munthiu.
Şi Iuliana Deleu a fost înmormântată cu mare pompă, tot în cimitirul din Pericei,
alături de soţul său 10 •
Iuliana Deleu era fiica lui Ioan Cosma (1811-1873) şi a Sofiei (Gafia) Sabo
din Dobu. Ioan Cosma a fost preot greco-catolic în localitatea Socaci şi apoi în Pericei.
Iuliana Cosma, măritată Deleu, se înrudea cu Vasilie Marincaşiu, fost preot în
localitatea Pria. El s-a născut în anul 1821, la Pria. Şi-a făcut studiile gimnaziale la
Şimleu şi apoi a absolvit teologia morală la Blaj. A păstorit în Pria până în anul 1893
când trece la cele veşnice.
Fiind bun gospodar şi moştenind de la unchiul său Simion Marincaş o frumoasă
avere, spre sfârşitul vieţii a înfiinţat o fundaţie cu numele Fundaţia Marincaşiană.
Aceasta avea un fond de 80 de acţiuni la banca Silvania în valoare de 4000 de florini.
Fondul era destinat, conform dorinţei preotului Marincaşiu, acordării de stipendii,
adică ajutoare băneşti, pentru tinerii săraci greco-catolici care nu aveau posibilitatea
să se întreţină financiar pentru a-şi efectua studiile gimnaziale.
Preotul Marincaşiu a lăsat însă şi fiilor săi o frumoasă moştenire. De asemenea,
bisericii din Pria, unde a păstorit o viaţă întreagă, i-a lăsat suma de 500 de florini, care
constituia baza unui fond pentru construcţia unei biserici de piatră, în locul celei de
lemn, care exista la vremea respectivă 11 •
Aşadar, pe linie maternă, Ioan Sima se înrudea prin filiaţiune cu acest mare
mecenat al Sălajului.

D. Stoica, l.P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Şimleu, 1908, p. 162.
Ibidem, p. 169.
10
Ovidiu Deleu, Daniel Deleu, p. 8-9.
"D. Stoica, I. P. Lazăr, op. cit., Şimleu, 1908, p. 134-138.

8
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După moartea bunicului Daniel Deleu, fiul cel mare al acestuia Cassiu a preluat
grija şi responsabilitatea întregii gospodării.
El era absolvent al şcolii de agronomie din Şimleul Silvaniei şi devenise un
bun specialist în acest domeniu. S-a căsătorit cu Cornelia, fiica lui Ioan Şandor din
Gârbou şi a Nastasiei Aluaş.
Ironia sorţii a făcut ca agronomul Cassiu Deleu, care adusese bogăţii altor
proprietari, prin munca şi sfaturile sale, să nu reuşească acest lucru tocmai pe
proprietăţile familiei sale.
El a avut idei avangardiste şi a dorit să înfiinţeze la Pericei o fermă model. În
acest sens a făcut împrumuturi bancare pentru a achiziţiona maşini şi unelte modeme.
Însă, în numai doi ani turmele sale de porci au murit din pricina epidemiei care
se abătu-se asupra localităţii. Au urmat apoi câţiva ani secetoşi în care recoltele i-au
fost compromise. Astfel, secătuit din punct de vedere financiar a scos maşinile şi
uneltele la vânzare, însă ţăranii erau reticenţi în privinţa noilor tehnologii şi nu le-au
cumpărat. În ultimă instanţă, pentru a-şi achita creditele bancare, a fost nevoit să
scoată pământul la vânzare, oferta apărând şi în ziarul şimleuan Gazeta de Duminecă.
După acest eşec se mută cu familia în localitatea Siciu. Participă alături de
fraţii săi la manifestările cultural-naţionale organizate în Şimleul Silvaniei.
După Unire, la chemarea Consiliului Dirigent, îşi părăseşte gospodăria din Siciu
şi îndeplineşte funcţia de şef al Consilieratelor agricole din Nuşfalău, Şimleu şi din
Gârbou. Aici a şi rămas, după pensionare, ca să îngrijească de gospodăria ginerelui
său, avocatul Gheorghe Fodoreanu, făcând din aceasta o gospodărie model. S-a stins
din viaţă la l ianuarie 1952, la Turda, unde se mutase spre sfârşitul vieţii 12 •
Însă, cei care l-au moştenit pe bunicul lor, Iacob Deleu, au fost cei doi fii ai lui
Daniel Deleu, Victor şi Ioan.
Victor Deleu, după terminarea claselor primare la Pericei, a urmat gimaziul
romano-catolic din Şimleu. Clasele V-VI le-a făcut în anii 1891-1893 la liceul
evanghelic reformat din Zalău, de unde, în urma unui conflict cu un profesor, pe
probleme naţionale, ajunge la liceul românesc din Blaj. A absolvit în cele din urmă
liceul la Beiuş, unde, în anul 1895, a trecut examenul de bacalaureat. După absolvirea
Facultăţii de Drept din Budapesta a fost promovat doctor în Drept, în anul 1903, la
Universitatea din Cluj. Stagiul de avocat l-a făcut la Arad, iar din anul 1905 s-a stabilit
la Şimleu.
A fost un fruntaş de seamă al mişcării naţionale româneşti din judeţul Sălaj.
În anul 1914 a fost mobilizat pe front şi a căzut prizonier la ruşi, fiind internat
în orăşelul Kineşma, de pe Volga.
În anul 1917 a sosit la Iaşi în fruntea primului batalion de voluntari români
ardeleni, format la Kiev. La Alba Iulia a participat în calitate de delegat al voluntarilor.

12

Idem, Cassiu Deleu (1869-1952).
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În Consiliul Dirigent a fost ales în funcµa de secretar general al resortului de interne
(secretar de stat). A organizat Uniunea Foştilor Voluntari şi a fost ales preşedinte al
acestei organizaµi, funcµe pe care a îndeplinit-o până la sfârşitul vieµi. A fost ales,
după Unire, în toate Parlamentele României. În anul 1933 a fost ales în funcµa de
preşedinte al Micii Antante a Voluntarilor. A fost ales apoi, în funcţia de primar al
oraşului Cluj, capitala Transilvaniei, dovedindu-se a fi un model nu numai pentru alµ
primari ci şi pentru toţi locuitorii oraşului Cluj.
Victor Deleu se stinge din viaµ, pe data de 30 decembrie 1939, în urma unei
grele suferinţe, fiind regretat de întreaga ţară, în slujba căreia şi-a pus întreaga sa
viaµ 13 •
Pentru nepotul său, Ioan Sima, care în acea perioadă era avocat în Cluj, a fost
ca un adevărat părinte. Se pare că la insistenţele lui Victor Deleu, Ioan Sima a rămas
în ţară, deoarece acesta se îndrăgostise de Elizabeth, o tânără profesoară din Canada.
Ioan Sima a cunoscut-o pe Elizabeth, în anul 1938, într-un muzeu din Budapesta. În
anul 1939 s-au logodit la Pericei şi Ioan Sima avea intenµa să plece împreună cu
logodnica sa în Canada. Însă, marele patriot Victor Deleu a fost cel care şi-a sfătuit
nepotul să nu părăsească ţara în care s-a născut •
Ioan Deleu, cu un an mai mic decât Victor, semăna cel mai mult cu bunicul
său, Iacob Deleu, fiind un spirit impulsiv, spre deosebire de Victor era un spirit
raţional şi echilibrat.
Cariera celor doi fraµ se împleteşte până la terminarea studiilor liceale din
Beiuş, de aici şi apropierea ce a existat între ei pe parcursul întregii vieţi.
După terminarea liceului, Ioan Deleu, s-a înscris l-a Academia comercială din
Graz, Austria. Însă, el era orientat mai mult spre ştiinţele umaniste, aşa că prematura
moarte a tatălui său a fost un motiv întemeiat pentru a nu se mai întoarce la Graz.
Devine însă un autodidact şi se perfecµonează în special în domeniul literaturii. Acest
lucru i-a fost de folos în momentul când a devenit colaborator al ziarului Tribuna din
Arad şi apoi redactor al ziarului şimleuan Gazeta de Duminică 15 •
Participă la istorica adunare de la Alba Iulia ca reprezentant al Societăµi pentru
Fond de Teatru din Şimleu, el fiind la acea dată funcţionar de bancă în Şimleu.
După Unire a reînfiinţat ziarul, devenind proprietar şi director al acestuia în
perioada 1920-1924.
A îndeplinit şi funcµa de primar al oraşului Şimleu, până în anul 1922, când la
putere vin liberalii şi îl eliberează din funcµe.
14

Caietele Deleu, voi. XII, Articole şi cuvântări despre Victor Deleu, p. 70- 78 şi 167-168, în fondul
citat; vezi mai pe larg în acest sens Doru E. Goron, Ioan Ciocian, Valentin Dărăbam, Victor Deleu.
1876-1939, Zalău, 1999.
14
Zoe Martin, Amintiri cu Ioan Sima, articol existent în colecţia cuprinzând donaţia lui Zoe Iustina
Martin către Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău.
15
Valentin Dărăban, Doru E. Goron, Deleu. O familie de luptători naţionali din Sălaj, I, în Acta Musei
Porolissensis, IV, Zalău, 1980, p. 722-723.
13
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În anul 1925 este ales consilier al orasului Simleu, iar din anul 1928 este ales în
de secretar general al Prefecturii 16, unde îl va avea, într-o perioadă, ca superior, chiar pe nepotul său Cornel Sima, fratele mai mare al lui Ioan Sima, care îndeplinea
funcţia de subprefect.
După pensionare, în anul 1935, se mută la Cluj, unde fratele său era primar,
nepotul său, Ioan Sima, era jurist-consult al primăriei din Cluj şi mai avea alte multe
rudenii, Clujul devenind astfel un oraş al "Deleilor".
Are o serie de idei şi proiecte de afaceri implicându-i în acest sens şi pe nepoţii
săi Ioan Sima şi pe Ovidiu Deleu, fiul lui Victor Deleu, care tineri fiind şi plini de
entuziasm acceptă propunerile unchiului lor, pe care îl alintau spunându-i "unchiul
Coco".
Una din ideile lui Ioan Deleu era aceea de a comercializa tutun, iar dacă această
afacere nu reuşea urma să deschidă un depozit de vinuri, cu vânzare. Doreau să
comercializeze vinuri de Ţelna şi de Zalău.
Chiar dacă aceste idei nu au fost puse în practică importantă era atmosfera
familială în care Ioan Deleu şi nepoţii săi petreceau zile de neuitat, pe care Ovidiu
Deleu le aminteşte cu melancolie în memoriile sale. lată cum relatează el acest proiect
de afaceri: "La acest proiect vrem să ne asociem .şi Nacu (Ioan Sima- s.n.) şi cu mine.
Discutăm proiectul cu febrilitate, toţi trei, în biroul lui Nacu, unde îmi făceam stagiul
avocaţial. Ne reunim acolo în câteva rânduri, la dejunuri suculente oferite de Nacu, în
ambianţa celibatară-artistică a garsonierei sale, în acelaşi timp birou şi atelier de pictură.
Petrecem clipe minunate, de neuitat, vesele, cu conversaţie înaripată. În momente de
relaxare Nacu îi pictează lui Coco portretul" 17 • Acesta se găseşte la Galeriile de Artă
Ioan Sima din Zalău.
În acest proiect Ioan Sima urma să se ocupe de obţinerea autorizaţiei şi a
celorlalte formalităţi şi să caute şi un local.
Ei îi expun cu entuziasm proiectul lor de afaceri şi lui Victor Deleu, care era
însă un om echilibrat şi raţional şi care s-a amuzat copios de acest proiect, care era
greu de transpus în practică. lată cum descrie Ovidiu Deleu această scenă: "Ne ascultă
cu toată seriozitatea şi atenţiunea. Totuşi, parcă surprind un licăr şugubăţ în ochii lui.
I - Papa tu râzi de noi!/- Eu nu! Căci ideea e foarte, foarte bună. I -Atunci? I - M-am
gândit doar ce se va alege din ea, ce bună ispravă ve-ţi face, dacă v-aţi întovărăşit,
voi, cei trei isteţi ai familiei" 18 •
Lui Ovidiu Deleu îi părea rău însă, pentru faptul că, nici el şi nici Ioan Sima, nu
au avut inspiraţia să insiste pe lângă unchiul lor să-şi continue cariera publicistică, în
care se remarcase ca un condeier de mare vervă şi talent. În acest domeniu, "şi-ar fi
funcţia

16

Ibidem, p. 725.
Ovidiu Deleu, Ioan Deleu (1877-1946).
iH Idem, Tata, acasă, amintiri, p. 56.

17

Notiţă biografică şi

amintiri, p. 52, în fondul citat.
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adus un foarte preţios aport cauzei neamului şi istoriei noastre, pe care Coco îl dorea
şi căuta cu atâta ardoare" 19 •
După Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, Ioan Deleu, l-a rugămintea lui
Iuliu Maniu, s-a mutat la Bădăcin pentru a avea grijă de locuinţa şi de gospodăria de
aici, iar după ce s-a sfârşit războiul s-a mutat din nou la Pericei. Aici îşi va da obştescul
sfârşit în anul 1946, pe data de 14 iunie, la vârsta de 68 de ani, fiind înmormântat, pe
data de 16 iunie, alături de înaintaşii săi din neamul deleilor2°.
Cornelia Deleu, cea de-a doua fiică a lui Daniel Deleu şi a Iulianei, s-a măritat
cu inginerul agronom Lazăr Maior, născut la Crasna în anul 1871.
A participat şi el, alături de fraţii Deleu, la toate acţiunile cultural-naţionale ale
românilor din Şimleu şi din împrejurimi. A fost un strălucit inginer în domeniul
economiei agrare, contribuind la ridicarea economică a românilor sălăjeni.
Lazăr Maior a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în calitate
de reprezentant al Reuniunii Femeilor Române Sălăjene21 .
După Unire a îndeplinit funcţia de consilier agricol judeţean, contribuind la
bunul mers al agriculturii sălăjene şi al arendărilor forţate ale pământurilor marilor
proprietari. De asemenea, a contribuit la formarea instituţiilor judeţene care să se
ocupe cu aplicarea în practică a legii de reformă agrară, care a fost legiferată în anul
1921.
Lazăr Maior s-a stins din viaţă, la Pericei, în anul 1948 22 .
Mezina familiei Deleu, Sabina, s-a măritat cu Nicolae Munthiu, originar din
localitatea Rahău, judeţul Alba. El era absolvent al Şcolii Comerciale Superioare din
Braşov.

După mutarea lui la Şimleu a ocupat funcţia de secretar al băncii Silvania, şi pe
cele de casier al Casinei Române şi al Societăţii pentru Fond de Teatru Român din
Şimleu.

A participat, alături de fraţii Deleu, la toate acţiunile culturale şi naţionale din
multe dintre aceste acţiuni fiind organizate chiar de către el.
După revenirea de pe frontul din Galiţia unde fusese mobilizat încă din 1914 a
depus o activitate deosebită pentru înfiinţarea Consiliilor Naţionale Române şi a
Gărzilor Naţionale Române din Şimleu şi din localităţile dimprejur23 •
A participat la Marea Adunare de la Alba Iulia în calitate de reprezentant al
despărţămâtului Şimleu al Astrei24 •
epocă,

19

Idem, Ioan Deleu ... p. 53.
Necrolog existent în Colecţia personală Ioan Sirna, în arhiva Galeriilor de Artă Ioan Sima.
21
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Buc, p. 59.
22
Cornel Grad, Doru E. Goron, 191811919. Contribuţii sălăjene la Marea Unire, Editura Limes,
2000, p. 112.
23
Ibidem, p. 107-108.
24
Marea Unire de la 1Decembrie1918, Bucureşti, 1943, p. 55.
20
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A fost numit apoi în funcţia de şef al serviciului financiar din cadrul Consiliului
Dirigent al Transilvaniei, contribuind în mod deosebit la reorganizarea finanţelor.
În anul 1920 s-a înfiinţat Banca Agrară din Cluj, iar Nicolae Munthiu a fost
unul dintre cei mai competenţi funcţionari ai acestei importante bănci 25 •
Spre pensionare îl găsim în funcţia de director comercial al intreprinderii I.R.I.S.
din Cluj 26 •
Pe linie patemă Ioan Sima coboară din vitejii cnezi maramureşeni. Familia
Sima din Săcel este atestată documentar ca nobilă (cimeres nemes), conform
cercetărilor efectuate de către profesorul Nicolae Pipoş din satul Tisa, într-o diplomă
a lui Iancu de Hunedoara, datată la 31 mai 1453.
Prin acest act Iancu de Hunedoara consfinţea dreptul lui Dan, Susca şi Gastanin,
fii lui Michael, asupra unei moşii din cnezatul Săcel. Aceştia participaseră, în fruntea
cetelor de maramureşeni pe care le conduceau, la campaniile conduse de către marele
voievod, în anii 1443-1444. Deci, prin această diplomă se recunoşteau meritele militare
pe care aceştia le-au avut.
Numele de Sima apare, în documente, la 32 de ani după această diplomă, acesta
fiind un urmaş (fiu) al unuia dintre cei trei fii ai lui MichaeF 7 •
Venirea familiei Sima pe meleaguri sălăjene se leagă de hirotonirea ca preot a
lui Constantin Sima, bunicul lui Ioan Sima, în localitatea de pe râul Someş, Negreni.
Constantin Sima s-a născut în localitatea Vima Mică, în anul 1822. A absolvit
cursurile seminarului teologic de la Blaj şi a fost hirotonot preot, în anul 1842, în
localitatea Negreni.
Biserica de lemn din acest sat a fost construită în anul 1810 şi purta hramul
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Casa parohială era încă, în anul 1900, tot din
lemn 28 •
S-a căsătorit cu Iuliana Silaşi, nepoata canonicului de la Blaj, Constantin Alutan.
Au avut împreună 5 copii, 4 băieţi şi o fiică, Ana. Băieţii lor au îmbrăţişat toţi cariera
preoţească.

Constantin Sima a trăit până la venerabila vârstă de 85 de ani. Pe data de 30
mai 1907 el şi-a "dat sufletul său nobil în mânile Creatorelui", după 65 de ani de
preoţie, fiind înmormântat pe data de 2 iunie, în cimitirul bisericii din Negreni, pe
care o slujise o viaţă întreagă29 •
Fiul cel mare, Ioan s-a născut în anul 1844, în Negreni. A absolvit studiile
teologice şi a fost hirotonit ca preot administrator în parohia Salniţa, iar din anul 1896
a fost numit preot în localitatea Cormeniş din districtul protopopesc al Surducului3°.
D.J.A.N.CJ., fond Banca Agrară.
Comei Grad, Doru E. Goron, op. cit., p. 108.
27
Colecţia personală Ioan Sima, dos. Documente personale.
28
Şematismul clerului diecezei Gherla pe anul 1867, Gherla, 1867; Idem, pe anul 1900, p. 339.
29
Necrologul lui Constantin Sima, existent în Colecţia Ioan Sima.
10
Şematismul clerului diecezei Gherla pe anul 1900, Gherla, 1900, p. 339.
25

26
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Gregoriu Sima31 , cel de-al doilea fiu, s-a născut în anul 1846. El a absolvit
gimnaziul la Cluj, în anul 1867. Studiile teologice le-a făcut la Gherla şi a fost hirotonit
preot cooperator în localitatea Caşei, în anul 1871, iar din anul 1876 a îndeplinit şi
funcţia de administrator al acestei parohii. El s-a căsătorit cu Iuliana.
Laurenţiu Sima32 s-a născut în anul 1863 şi a urmat tot cariera preoţească fiind
hirotonit preot, în anul 1887, în localitatea Sâg, fiind căsătorit cu tânăra Lucreţia.
Au mai avut şi o fiică pe nume Ana, care s-a căsătorit cu Ioan Dosa, hirotonit
ca preot greco-catolic în Săcălăşeni 33 •
Alexandru Sima, tatăl lui Ioan Sima, era cel de ai treilea copil al lui Constantin
Sima. El s-a născut pe data de 30 octombrie 1859, tot în Negreni. A absolvit gimnaziul
din Sighetul Marmaţiei şi apoi a urmat studiile teologice la Gherla. A fost hirotonit ca
preot în anul 1887 şi numit, peste un an, administrator interimar în localitatea Şumal.
După moartea preotului Ioan Cosma, bunicul pe linie maternă a soţiei sale,
Regina, este numit preot în Pericei, în anul 189234 •
Alexandru Sima s-a căsătorit cu Regina Deleu, pe data de 25 aprilie 1887, şi au
dat naştere la 7 copii. Prima născută a fost fetiţa Ileana, pe data de 25 martie 1888,
însă aceasta a decedat la frageda vârstă de 6 ani, pe data de 26 decembrie 1894 35 •
Primului băiat al lor, născut la data de 5 martie 1889, i-au pus numele de Cornel. După terminarea studiilor, la liceul românesc din Beiuş, el a îndeplinit o serie de
funcţii administrative şi anume: primnotar; secretar judeţean, după 1918, în care calitate
edita şi Gazeta oficială a judeţului Sălaj; subprefect al judeţului Sălaj şi primar al
oraşului Zalău.

În perioada când îndeplinea funcţia de subprefect el era superiorul unchiului
Ioan De leu, care îndeplinea funcţia de secretar general al Prefecturii. A îndeplinit
şi funcţia de primar al oraşului Zalău. A trecut la cele veşnice în anul 1954, fiind
înmormântat în cripta familiei de la Pericei 36 •
Al doilea băiat, Laurenţiu, s-a născut pe data de 2 februarie 1890. El a îndeplinit
funcţia de director al Băncii din Zalău, iar în anul 1924 a fost numit director la filiala
din Haţeg a Băncii Centrale din Cluj. S-a stins din viaţă în anul 1957 37 •
Al treilea băiat, Alexandru, s-a născut pe data de 8 aprilie 1891 şi a trecut la
cele veşnice în anul 1969.
Al patrulea băiat al familiei Sima, Virgil, s-a născut pe data de 14 iunie 1897. A
fost singurul băiat care a îmbrăţişat cariera preoţească, la fel ca şi tatăl său. A decedat
în anul 196238 •
său,

31

Ibidem.
Ibidem.
33
Necrologul lui Constantin Sirna.
34
Şematismul clerului diecezei Gherla pe anul 1900, Gherla, 1900, p. 339.
15
Colecţia personală Ioan Sima, dos. Documente personale.
36
Ibidem.
37
Ibidem; Gazeta de Duminecă, nr. 29 din 20 iulie 1924.
3
• Colecţia personală Ioan Sima, dos. Documente personale.
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În sânul acestei ilustre familii, la data de 19 decembrie 1898, ora 21, vedea
lumina zilei, la Pericei, cel de-al şaselea copil al familiei Sima, Ioan Iuliu, care avea
să devină avocat de carieră, dar şi unul dintre cei mai mari pictori pe care Sălajul i-a
dat ţării.
El a fost înregistrat de către părinţii săi, în registrele stării civile, pe data de 24
decembrie 1898. Tatăl său avea vârsta de 39 de ani, iar mama sa 28 de ani 39 •
Familia Sima a mai dat viaţă şi unei fiice, pe care au botezat-o Maria. Aceasta
s-a născut pe data de 24 ianuarie 1900. Ea s-a căsătorit cu renumitul profesor universitar
din Cluj, Iuliu Haţieganu. Maria Sima s-a stins din viaţă la data de 2 mai 1976 şi a fost
înmormântată lângă soţul său cu care avusese o căsnicie fericită •
Ajungând preot în Pericei, Alexandru Sima "a tăcut mult bine şi a contribuit la
ridicarea comunei şi a locuitorilor ei".
El a renovat biserica şi a construit o nouă casă parohială, despre care se spunea
la vremea respectivă că "ar face cinste ori-cărei parohii", nemaiexistând în întreg
judeţul Sălaj, "o asemenea casă preoţească". Construcţia casei şi renovarea bisericii a
realizat-o cu costuri minime, fapt apreciat şi de către vicarul Şimleului, Alimpiu
Barbuloviciu, la sfinţirea ei. La ridicarea acestei case locuitorii satului au participat
doar la câteva zile de lucru. De asemenea, biserica a fost pictată din nou şi înzestrată
cu iconostas şi cu un pristol aurit4 1•
De pictarea şi reparaţiile realizate de către tatăl său la biserica din Pericei se
leagă şi primele manifestări artistice ale lui Ioan Sima. Copil fiind, el se tot învârtea
printre meşterii şi pictorii care lucrau la biserică. I-a cerut tatălui său să îi cumpere şi
lui culori şi a pictat o iconiţă, un Crist. Avea pe atunci doar 7 ani. Iconiţa se mai
păstreză şi astăzi la biserica din Pericei42 •
Un eveniment deosebit pentru familia Sima şi pentru comunitatea locală l-a
constituit sfinţirea bisericii şi a casei parohiale, care a avut loc pe data de 15 august
1909. Acest eveniment a reprezentat totodată "o manifestaţiune de afirmare
românească", bucurându-se de o prezenţă foarte numeroasă de peste 200 de persoane.
Au participat procesiuni de credincioşi din localităţile Siciu, Bădăcin, Recea, Giurtelec
şi din Hidig.
Actul sfinţirii bisericii la săvârşit vicarul Alimpiu Barboloviciu, asistat de preoţii:
Vasile Cristea din Giurtelec; Simion Filip din Badon; Ioan Fărcaşiu din Bădăcin;
Graţian Flonta din Căţelul românesc (Meseşeni); Pompei Podina din Căţelul unguresc;
Augustin Caba din Recea; Ioan Pop din Coşei; Alimpiu Coste din Cehei şi bineînţeles
de preotul local, Alexandru Sima.
40

39

40
41

42

Ibidem, Extras din registrul stării civile pentru născuţii pe anul 1898.
Ibidem, dos. Documente personale.
Gazeta de Duminecă, nr. 32 din 9 august 1909.
Colecţia personală Ioan Sima, dos. Documente personale.
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După serviciul divin s-a sfinţit şi casa parohială, curatorul Mitru Tătar aducând
laude preotului Sima pentru vrednicia sa.
Cu această ocazie a avut loc şi o conferinţă a preoţilor din tractul protopopesc
al Siciului.
La masa organizată cu această ocazie au participat peste 70 de persoane. S-au
închinat numeroase coaste în cinstea preotului Sima, a soţiei sale, Regina, "fără de
care harnicul ei soţ n-ar fi putut să le ducă toate la aşa frumos sfârşit", precum şi a
întregii sale familii.
Preotul Alexandru Sima a toastat şi el în sănătatea tuturor oaspeţilor şi le-a
mulţumit pentru prezenţa lor la acest important eveniment al carierei sale43 •
Un alt eveniment deosebit în cariera tatălui lui Ioan Sima l-a constituit vizita
episcopului diecezei Gherla, Iuliu Hossu. Denumit şi "episcopul vizitaţiunilor", pentru
faptul că în timpul păstoririi sale sufleteşti nu a lăsat nici un cătun nevizitat, Iuliu
Hossu îşi încheie vizitaţiunea canonică din vara anului 1924, la Pericei, pe data de 8
iulie.
După cum era obiceiul, episcopul a fost aşteptat în hotarul satului de către
primcuratorul Ananie Crişan, în fruntea unui "banderiu" de călăreţi. La intrarea lor în
sat, la poarta triumfală, construită cu această ocazie, episcopul a fost întâmpinat de
către secretarul comunei Vasarhely şi de către d-şoara Cornelia Maior, verişoara lui
Ioan Sima şi de copilul lui Iuliu Haţieganu, Tuţu, care-i oferă episcopului buchete de
flori.
În faţa bisericii este aşteptat de către preotul Alexandru Sima, care îl salută în
numele credincioşilor din Pericei.
Iuliu Hossu a rămas impresionat de numărul mare de intelectuali care îl aşteptau.
Este de remarcat faptul că dintre aceşti intelectuali foarte mulţi aparţineau distinselor
familii Deleu şi Sima şi anume: fraţii Victor şi Ioan Deleu şi profesorul universitar
Iuliu Haţieganu, care era căsătorit cu Maria Sima. De asemenea, la această importantă manifestare erau prezenţi şi fiii preotului Alexandru Sima, care l-a acea dată
aveau deja, în ciuda tinereţii lor, o carieră frumoasă şi în plină ascensiune. Astfel,
Cornel Sima era prirnnotar, Laurenţiu fusese director de Bancă în Zalău şi era proaspăt
director al celei din Haţeg, iar Ioan Sima era avocat în Cluj şi i se prevedea o frumoasă
carieră în acest domeniu.
La masa organizată cu această ocazie au participat peste 60 de persoane.
Episcopul Iuliu Hossu "înconjurat de dragostea şi admiraţiunea atâtor inimi
calde s-a simţit foarte plăcut, ceea ce a accentuat în vorbele sale rostite la sfârşitul
mesei şi prin strângerile de mână cu care a onorat pe fiecare" 44 •
În anul 1929 însă, la numai 59 de ani, în puterea vârstei fiind, mama lui Ioan
Sima se stinge din viaţă, fiind înmormântată alături de fiica sa Elena, în cimitirul din
0
44

Gazeta de Duminecă, nr. 32 din 9 august 1909.
Gazeta de Duminecă, nr. 29 din 20 iulie 1924.
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Pericei. La numai câţiva ani, în 1935, la vârsta de 76 de ani, o urmează şi vrednicul ei
şoţ, Alexandru Sima, alături de care avuse o fericită căsnicie timp de 42 de ani.
Familia şi locurile natale ale lui Ioan Sima au jucat un rol hotărâtor în formarea
sa ca artist. El însăşi sublinia acest lucru: "Dacă aş vrea să-mi definesc arta, ar trebui
să mă întorc la anii copilăriei şi să spun că primele impresii, primele noţiuni despre
frumos le-am trăit în mijlocul naturii şi că ea, natura, mi-a fost primul îndrumător" 4 ~.
Aşadar, copilăria fericită petrecută în sânul familiei şi peisajele feerice
dimprejurul satului natal au fost elemente hotărâtoare în formarea strălucitei sale cariere.
Putem afirma astfel faptul că Ioan Sima era pregătit şi avea talent, încă din
copilărie, să urmeze cariera artistică.
Însă, probabil ca să nu fie mai prejos decât iluştri săi înaintaşi, care avuseră o
contribuţie importantă la realizarea României Mari, a fost îndemnat să urmeze studiile
în domeniul dreptului, socotindu-se că astfel ar avea un viitor asigurat, pe când o
carieră artistică nu era considerată o profesie care să-i asigure o siguranţă financiară.
Cei care l-au îndrumat astfel s-au înşelat însă, deoarece Ioan Sima era înclinat
mai mult spre cariera artistică. El şi-a continuat în paralel şi studiile în domeniul artei,
devenind totodată un autodidact, şi cu o voinţă pe care numai un deleu o putea avea a
reuşit să ajungă unul dintre cei mai de seamă pictori din secolul XX ai României.
IOAN SIMA - DESCENDENT DE FAMILLES AVEC DES ANCIENNES
TRADITIONS HISTORIQUES
(Resume)
Le travail se propose de mettre en evidence le fait que l'apparition du nom de
Ioan Sima entre Ies personnalites de la Roumanie dans le XXeme siecle n' a pas ete
aleatoire.
Ioan Sima fassait part des familles avec des anciennes traditions historiques;
ses predecesseurs ont considerablement contribue aI' elevation culturale et nationale
des roumains du Salaj. Qulques-uns d'eux ont ete des pretres cultives dans des villages et c' est justement dans leur qualite de chefs d' op inion qu' ils y ont apporte leur
contribution a l'evolution du niveau cultural et moral des paysans. lls ont aussi conduit le mouvement national des roumains en Salaj, ayant un apport signifiant a la
realisation du reve du peuple roumain depuis des siecles, celui d' etre rejoints dans un
seul etat unitaire.
En tenant compte de toutes ces informations, on peut soutenir que sa familie
d'origine et Ies endroits de l'enfance ontjoue un rol decisif dans son activite.

•

5

Coleqia personală Ioan Sima, dos. Documente personale.
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DR. ROMUL BOILA (li)
TRAIAN BOSOANCĂ

În studiul de fa{ă urmărim activitatea lui Dr. Romul Boilă ca profesor universitar
în cadrul Universităţii Daciei Superioare din Cluj, devenită ulterior, din anul 1927,
Universitatea "Ferdinand I", şi ca om politic în cadrul Partidului Naţional Român, iar
din anul 1926 în cadrul Partidului Naţional Ţărănesc.
Anul universitar inaugural 1919/1920 începe cu majoritatea cadrelor ocupate
de profesori titulari, iar pentru câteva supliniri absolut necesare, s-a primit un frăţesc
ajutor de la universitarii bucureşteni. La inaugurare existau următoarele patru facultăţi:
Facultatea de litere şi filozofie, Facultatea de medicină, Facultatea de ştiinţe şi
Facultatea de drept. 1 În baza decretului lege nr. 4090 din 12 septembrie 1919, referitor
la prefacerea Universitşţii din Cluj în Universitate românească, Dr. Romul Boilă este
numit profesor titular de drept constituţional, începând cu data de 1octombrie1919. 2
La această Facultate de drept şi-au desfăşurat activitatea o serie de personalităţi
renumite precum: Ion Cătuneanu (Dreptul roman), Iorgu Radu (Dreptul internaţional),
Dumitru B. Ionescu (Economia politică), Camil Negrea (Dreptul civil-austriac şi
maghiar), Gheorghe Plopu (Dreptul civil român), Emil Haţieganu (Procedură civilă),
Vasile Dimitriu (Dreptul comercial român), Petre Poruţiu (Dreptul comercial maghiar),
Traian Pop (Dreptul penal), Victor Onişor (Dreptul adminstrativ), Cassiu Maniu
(Politica), Gheorghe N. Leon (Finanţe şi statistică), Nicolae Ghiulea (Politica socială),
Valer Moldovan (Dreptul bisericesc), etc. 3 Dr. Romul Boilă a fost profesor titular la
această catedră până la sfârşitul vieţii. 4
În anul universitar 1923/1924 va deţine funcţia de decan al Facultăţii de drept,
avându-l ca prodecan pe Victor Onişor. Senatul univesitar din acel an avea următoarea
componenţă: preşedinte-rectorul Nicolae Bănescu, vicepreşedinte - Dr. Iacob
Stelian Neagoe, Viaţa universitară clujeană interbelică, voi. I, Cluj-Napoca, 1980, p. 110-115.
Monitorul Oficial (în continuare M.0.), nr. 83, 31ianuarie1920; "Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946;
Stelian Neagoe, op. cit„ p. 115; Minerva, Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 202; Lucian Predescu,
Enciclopedia, Bucureşti, 1940, p. 112.
3
Stelian Neagoe, op. cit„ p. 115; 201.
•"Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946.
1

2
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Iacobovici, membri-decanii şi respectiv prodecanii facultăţilor: Dr. Titu Gane, Dr.
Dimitrie Negru (Facultatea de medicină), Nicolae Drăganu, Victor Bărbat (Facultatea
de litere şi filozofie), Gheorghe Bratu, Gheorghe Ş pacu (Facultatea de ştiinţe). Funcţia
de decan o va mai deţine între anii 1929/1930, 1932/1935. 5 În perioada anilor 1924/
1925, 1928/1929 şi 1930/1931 va deţine funcţia de prodecan. 6 Pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Universităţii, a primit Ordinul „Steaua RomânieiÎ în grad de
Mare Ofiţer. 7
Va desfăşura o activitate rodnică şi în cadrul "Societăţii studenţilor în drept",
constituită la 13 noiembrie 1919, cu scopul de a satisface exigenţele de ordin profesional
ale studenţilor în drept, de a stimula dezvoltarea unei solidarităţi mai pronunţate între
membrii ei şi de a stabili relaţii cât mai multe între studenţime şi lumea
extrauniversitară. 8 În anul universitar 1929/1930, sub preşedinţia lui Ciolaca-Biriş, se
dezvoltă o activitate impunătoare. Se serbează, sub preşedinţia lui Romul Boită şi cu
un fast deosebit, aniversarea a zece ani de existenţă a societăţii; serbarea de la Teatrul
Naţional este onorată şi de prezenţa ministrului justiţiei Voicu Niţescu 9 • În anul
universitar 1932/1933, unii profesori universitari au primit supliniri. Astfel Dr. Romul
Boită a primit şi Catedra de Drept administrativ 10 • La 1 iulie 1940 se pensionează 11 •
În vara anului 1940, România se află izolată la răscrucea unor mari furtuni.
Bravului nostru popor îi sunt impuse ultimaturi şi dictate - care brăzdează adânc,
sfârtecând trupul ţării. 30 august 1940, la Viena în faimosul palat Belvedere, se dictează
răşluiri de pământ românesc. Germania nazistă (prin Ribbentrop) şi Italia fascistă
(prin Ciano) "ceremoniază" semnarea sentinţei, prin care 43 .500 kmp din pământurile
României cu peste 2.500.000 de locuitori, în majoritate români, au rămas, ca rezultat
al odiosului dictat de la Viena, timp de patru ani sub jugul barbar horthyst. Fapt
pentru care pe bună dreptate pretinsul arbitraj a fost consemnat de istorie ca un dictat
al Germaniei şi Italiei îndreptat împotriva naţiunii române. După greaua lovitură primită
prin odiosul dictat de la Viena, Universitatea clujeană este nevoită să ia drumul dureros
al refugiului, o parte la Sibiu şi alta la Timişoara.
Ca şi alţi intelectuali români şi Dr. Romul Boilă părăseşte Clujul şi se stabileşte
la Sibiu. În şedinţa din 19 februarie 1941, Senatul hotărăşte ca pensiile profesorilor să
fie rotunjite în funcţie de salariile ultimilor trei ani; erau în cauză Dr. Romul Boilă şi
Dr. Iuliu Moldovan 12 • La 1 noiembrie 1943 a fost rechemat la Catedra de drept
constituţional ca titular al acestei catedre. În septembrie 1944 este ales decan al
5

Stelian Neagoe, op. cit., voi. I, p. 175; voi. II, p. 133; Lucian Predescu, op. cit., p. 112.
Stelian Negoe, op. cit., voi. I, p. 175; voi. II, p. 12; Lucian Predescu, op. cit., p. 112.
7
Stelian Neagoe, op. cit., voi. I, p. 199.
8
Idem, voi. II, p. 14-15.
9
Idem.
10
Ibidem, voi. II, p. 46.
11
Ibidem, p. 306.
12
Ibidem, p. 279.
6
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de drept. 13 A fost ultimul gest de recunoştinţă pe care l-au dat cei care i-au
apreciat atitudinea nepătată pe care a avut-o în cursul activităţii ca profesor, decan şi
prodecan. 14
Pe lângă activitatea sa de la catedră, după primul război mondial, el şi-a continuat
preocupările de cercetare în domeniul dreptului constituţional. Predilecţia aceasta se
explică prin faptul că era convins că un factor practic de afirmare politică a poporului
român îl constituie cunoaşterea detailată a sistemului electoral (pentru a cărui
îmbunătăţire a militat şi înainte de anul 1918, inclusiv pentru introducerea votului
universal), deci se pune accent pe conştientizarea drepturilor sale. Prin cercetările
sale ştiinţifice, profesorul Boilă a dăruit ştiinţei române un bogat număr de opere,
care constituie o valoroasă contribuţie la formarea doctrinei dreptului public român.
Se apreciază faptul că activitatea ştiinţifică a profesorului Boilă nu era decât „un
reflex al luptei sale politice, luptă care, pusă în slujba eliberării neamului său, era în
acelaşi timp o luptă pentru democraţie 15
Înţelegând că prima datorie a unui dascăl este de a pune la îndemâna studenţilor
un îndreptar de studiu, el publică la abia un an după numirea sa, un volum intitulat
Dreptul constituţional român. În anul următor publică Adaus la lucrarea Dreptul
constituţional român. În acelaşi an, 1921, apărea lucrarea Anteproiect de Constituţie
pentru Statul român întregit, cu o scurtă expunerea de motive. Alcătuit sub influenţa
Partidului Naţional, el reprezenta punctul de vedere neoficial al acestui partid, întrucât
nu fusese adoptat de congres. Era o replică la anteproiectul Partidului Naţional Liberal,
întocmit de cercul de studii al partidului, care îşi reluase activitatea îndată după
întoarcerea din Iaşi 16 • Activitatea Consiliului Dirigent este analizată în lucrarea colectivă
Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul. 1918-1928. În acelaşi an, în colaborare
cu C. Stere, P. Negulescu şi Gh. Alexianu publică lucrarea Anteproiect de lege pentru
organizarea administrativă locală. La cartea Dreptul constituţional, în anul 1917
avea să-i dea forma definitivă în cadrul unei lucrări de vaste proporţii, intitulată
Organizaţia de stat. Deşi păstra forma unei lucrări didactice, lucrarea tratează probleme
dificile de drept constituţional cum ar fi problema suveranităţii sau cea a scopului
statului. Examinând critic aceste probleme, Dr. Romul Boilă este primul autor român
care respinge diviziunea dreptului în drept public şi privat, susţinând ideea unităţii
dreptului. Convins de faptul că aspectul comunităţii este unul din elementele
fundamentale ale formării statului, ridică conştiinţa de stat la rangul unei condiţii
necesare pentru existenţa acestuia.
Muzeul judeţean Mureş, Manuscris nr. 8885/2000, Dr. Romul Boilă, redactat de Iuliu Boilă, ClujNapoca, Str. Moţilor, nr. 121 (în continuare Manuscris Dr. Romul Boilă).
14
Ibidem, p. 8.
15
Tudor Drăgan, Opera juridică a profesorului Romul Boilă, în "Patria", nr. 25, 17 martie 1946.
16
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. II, Partea I, 1918-1933, Bucureşti,
1986, p. 318.
13
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În anul 1930 a publicat Codul administrativ adnotat, în colaborare cu profesorii
Paul Negulescu şi Gheorghe Alexianu. Printre conferinţele care i-au apărut în reviste
de mare circulaţie, merită a fi menţionate: Principiile Constituţiei noi, ţinută sub
auspiciile Institutului Social Român, la Bucureşti (25 mai 1922), Diviziunea dreptului
în drept public şi privat, conferinţă apărută în anul 1923, Organizarea administraţiei
locale (1929), Die Verfassung und Verwaltung Rumaniens seit dem Weltkriege,
apărută în Lehrbuch des Offentlichen, Band 18/1930. Editate de el însuşi au apărut:
Democraţia, conferinţă ţinută la Centrul de studii al Partidului Naţional Ţărănesc din
Cluj, la 31 decembrie 1921, Individul şi statul modern, conferinţă ţinută în cadrul
Astrei, la 23 februarie la Cluj. Tot la Cluj publică în anii 1923 şi 1927 conferinţele:
Inegalitatea oamenilor, respectiv Capitalul uman şi organizaţia constituţională a
statelor. 17 În anul 1939 îi apare la Cluj volumul Statul, care ilustrează dorinţa statornic
prezentă în preocupările sale de a nu accepta o concepţie juridică doar pe considerentul
că este tradiţională. Prin aceste lucrări menţionate 18 , el aduce o contribuţie la istoria
dreptului constituţional român.
Pe plan politic a fost membru marcant al Partidului Naţional Român, făcând
parte din Comitetul executiv, şi apoi al Partidului Naţional Ţărănesc. A candidat la
şase alegeri parlamentare, numai în circumscripţia Târnăveni, fiind preşedintele
organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Român din judeţul Târnava Mică 19 .
Primele alegeri pe baza votului universal s-au desfăşurat pentru Cameră în
zilele de 3, 4 şi 5 noiembrie, iar pentru Senat în zilele de 7 şi 8 noiembrie 191920 •
Evenimentul marca multiple semnificaţii. Pentru prima dată în istoria modernă a
României aveau drept de vot toţi cetăţenii bărbaţi ce au împlinit vârsta de 21 de ani,
pentru Cameră, şi 40 de ani pentru Senat. Alegerile urmau să dea un for unitar legislativ
ţării reîntregite prin realizarea unităţii naţionale. Legea prevedea ca judeţele să fie
reprezentate proporţional cu populaţia lor, şi anume un deputat la 30.000 de alegători
şi câte un senator la 20.000 de alegători, votând numai cetăţenii de la 40 de ani împliniţi.
Numărul total al mandatelor după aceste norme era de 568 de deputaţi aleşi şi 236 de
senatori21 •
Muzeul Judeţean Mureş, Manuscris Dr. Romul Boilă, p. 4-12; Minerva, Enciclopedia Română, Cluj,
1929, p. 202; Lucian Predescu, Enciclopedia, Bucureşti, 1940, p. 112; Nicolae Victor Foia, Câteva
a~pecte privind activitatea social-politică desfăşurată de Dr. Romul Boită între cele două războaie
mondiale, în Marisia, XXV, Târgu-Mureş, 1996, p. 386-387; Traian Bosoancă, Mureşenii şi Marea
Unire, Târgu-Mureş, 2000, p. 44-45; "Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946; nr. 25, 17 martie 1946;
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 318.
'""Patria", Cluj, nr. 79, 14 aprilie 1920.
19
Ibidem, nr. 73, 2 aprilie 1920.
20
Vezi Decretul-lege electorală nr. 3402/1918, decretul modificat nr. 1040/1919, nr. 12087 şi nr. 3600/
1919
21
I. Rusu-Abrudeanu, Păcatele Ardealului faţă de sufletul vechiului regat, Bucureşti, 1930, p. 470;
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 234.
17
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Articolul 46 al Decretului-lege pe baza căruia s-au desfăşurat alegerile în
Transilvania şi Bucovina, prevedea ca, în cazul prezentării unui singur candidat pentru
un loc de deputat, preşedintele biroului electoral îl putea declara ales pe acesta lară a
se mai face votarea. În virtutea acestui drept, în alegerile din 1919 în Transilvania
s-a votat numai în 24 de circumscripţii din 79, cât era totalul lor22 • Neavând
contracandidat, Dr. Romul Boilă este declarat învingător în circumscripţia Târnăveni23 •
Este deci deputat de Târnava Mică pentru perioada 1919-1920.
Nu candidează la alegerile parlamentare din mai 1920, în schimb participă la
campania electorală în judeţul Târnava Mică, susţinând candidaţii Partidului Naţional
Român (Dr. Barie Holom, Dr. Ioan Bianu). O mare adunare a avut loc în localitatea
Cerghid (mai 1920), unde au participat locuitori din şapte localităţi învecinate24 •
În schimb participă la alegerile parlamentare din 6-7 martie 1922 pentru un loc
de senator. Avea un singur contracandidat în persoana lui Vasile Hâncu, reprezentantul
Partidului Naţional Liberal, partid ajuns la putere la 19 ianuarie 1922. În urma alegerilor
Dr. Romul Boilă a obţinut 2.135 de voturi faţă de Dr. Vasile Hâncu care obţinuse
victoria cu cele 4.639 de voturi 25 .
Prin demisia la termen legal a guvernului liberal la 27 martie 1926, la 30 martie,
la Palat, depunea jurământul noul guvern, având în frunte pe generalul Alexandru
Averescu, liderul Partidului Poporului. Primind şi misiunea de a face noi alegeri
parlamentare, guvernul averescean a convocat corpul electoral la urne în zilele de 25
mai pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la 28 mai a Senatului26 • Pentru un loc de
senator în judeţul Târnava Mică s-au înscris trei candidaţi: protopopul Aurel C. Domşa,
(Partidul Poporului), Dr.Vasile Hâncu (Partidul Naţional Liberal) şi Dr. Romul Boilă
(Blocul Naţional Ţărănesc). Victoria a revenit reprezentantului Partidului Poporului,
protopopul Aurel C. Domşa, care obţinuse 7.684 de voturi. Dr. Romul Boilă a obţinut
doar 5.524 de voturi27 27 •
Revenind din nou la putere, Ion I.C. Brătianu a format la 21 iuie 1927 un nou
guvern liberal, care a obţinut şi girul de a organiza noi alegeri parlamentare, preconizate
a se desfăşura la 7 iulie pentru Camera Deputaţilor, şi 10 iulie pentru Senat28 • Pentru
un loc de senator în judeţul Târnava Mică, s-au prezentat patru candidaţi: Dr. Barabâs
Bela (reprezentantul Partidului Maghiar cartelat cu Partidul German), Dr. Vasile Hâncu
(Partidul Naţional Liberal), Dr. Romul Boilă (Partidul Naţional Ţărănesc), şi Aurel C.
Marcel Ivan, Evoluţia panidelor noastre politice 1919-1934, Sibiu, 1934; S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniţă,
Electoratul din România în anii interbelici, Cluj-Napoca, 1981, p. 17; Arhivele Naţionale Bucureşti,
Fond Consiliul Dirigent, Administrafia generală, Dos. nr. 2/1919, p. 643.
"' M.O., nr. 171, 18 noiembrie 1919, p. 9641.
""Patria", Cluj, nr. 112, 27 mai 1920.
"M.O., nr. 279, 12 martie 1922, p. 12229.
6
' S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniţă, op. cit., p. 80-81.
1
' M.O., nr. 123, 5 iunie 1926, p. 8141
28
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 836.
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Domşa (Partidul Poporului). Victoria a revit reprezentantului tărănist Dr. Romul Boilă
cu 5.275 de voturi, faţă de 4.277 de voturi cât obţinuse Dr. Barabas Bela, situat pe
poziţia a doua29 • Este senator în Parlamentul României pentru perioada anilor 19271928.
Lupta pentru răsturnarea guvernului liberal, mai ales în cursul anului 1928,
accentuată după moartea regelui Ferdinand (20 iulie 1927), în condiţiile în care Regenţa
devenise, îndeosebi prin Gh. Buzdugan, un instrument de dominaţie politică în mâna
Partidului Naţional Liberal, se amplifică. În condiţiile presiunii grupării carliste, însuşi
Regenţa a manifestat unele tendinţe de orientare spre soluţie politică naţional-tărănistă.
Astfel regentul Buzdugan, acţionând pe poziţiile Partidului Naţional Liberal şi temânduse de apropierea naţional-ţărăniştilor de ex-prinţul Carol şi de o întoarcere a acestuia
- ceea ce ar fi echivalat cu desfiinţarea Regenţei-, considera că a devenit oportună
chemarea temporară la guvern a Partidului Naţional Ţărănesc, întrucât prin aceasta
dispărea cauza care-i determina pe conducătorii naţional-tărănişti să acţioneze în
direcţia aducerii în ţară a lui Carol. În acelaşi sens - deşi din alte motive - se pronunţa
şi prinţul Nicolae, care vedea în îndepărtarea de la guvern a liberalilor o posibilitate în
plus de a-l readuce în ţară pe fratele său şi de a scăpa de o răspundere care i se părea
împovărătoare în raport cu preocupările sale uşuratice .
Spre sfârşitul anului 1928 (4 noiembrie) guvernul liberal confruntat cu greutăţi
de ordin intern şi extern, s-a văzut nevoit să-şi prezinte demisia. După depunerea
demisiei, Regenţa a avut în faţă mai multe propuneri pentru viitoarea guvernare. Astfel
ea a fost înştiinţată de Nicolae Iorga şi Alexandru Averescu, că guvernarea dintre ei
va avea sprijinul sincer al celuilalt31 • Pentru a zădărnici apropierea dintre cei lideri,
Dr. Romul Boilă, în numele lui Iuliu Maniu, a propus lui Nicolae Iorga să accepte
locuri în Parlament şi pe banca ministerială în cazul în care Regenţa îi va desemna ca
succesor pe naţional-tărănişti, ceea ce Iorga a refuzat32 • După o săptămână, timp în
care au avut loc consultări obişnuite şi o învestire formală de numai câteva ore, dată
lui Nicolae Titulescu de-a încerca formarea unui guvern pluripartid, s-a constituit
primul guvern naţional-tărănesc, ce-l avea ca preşedinte al Consiliului de Miniştri pe
Iuliu Maniu 33 •
Schimbările petrecute în conducerea ţării au atras după sine chemarea la urne a
corpului electoral, stabilită pentru 12 decembrie 1928. Pentru un loc de senator, la
aceste alegeri, au candidat preotul Augustin Folea (Partidul Naţional Liberal), şi Dr.
Romul Boilă (Partidul Naţional Ţărănesc). A fost o victorie zdrobitoare a lui Dr.
Romul Boilă, care obţinuse 13.129 de voturi, faţă de reprezentantul liberal care obţinuse
30

29

M.O., nr. 155, 16 iulie 1927, p. 9748.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 866.
31
N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, voi. III, p. 214-215; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit.,
p. 866.
32 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 866-867.
33
S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniµ, op. cit., p. 131-132.
30
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doar 635 de voturi 34 • Şi pe ţară victoria guvernului în alegeri a fost categorică.
Procentajul de 77,76% şi respectiv 348 mandate, a fost recordul atins de un partid
politic de la introducerea votului universal şi chiar în întreaga perioadă a regimului
parlamentar interbelic 35 • Va fi senator în Parlamentul României în perioada anilor
1928-1931. În această perioadă deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului36 şi
membru în Consiliul de revizuire legislativă 37 •
În cursul anului 1929, când deţinea funcţia de membru al Consiliului legislativ,
în spiritul idealurilor de justiţie socială care i-au călăuzit activitatea, a iniţiat şi a pus
în discuţia acestui consiliu o reglementare pentru repunerea în drepturi a acelor
funcţionari publici maghiari, care imediat după Unire au fost sfătuiţi de către
reprezentanţii guvernului maghiar şi de către liderii lor din Transilvania, să nu depună
jurământul de fidelitate faţ:ă de statul român. În acest sens, între liderii transilvăneni sa remarcat Ernil Gradpierre 38 , cel care făcea o intensă propagandă pentru emigrare,
căci se urmărea ca România, prin această acţiune concertată, să nu-şi poată organiza
administraţia naţională, lucru care nu s-a produs. O veritabilă dramă a traversat familiile
acestor oameni, care trăiau în condiţii precare, ca emigranţi la periferia Budapestei.
Aceşti nefericiţi, manipulaţi politic, au fost prezentaţi de cercurile guvernamentale
maghiare ca victime ale tratatului de la Trianon, iar România, deşi o parte a
funcţionarilor maghiari (pe baza propriei opţiuni au rămas în posturi) mai mult chiar
statul român a angajat şi alţi etnici maghiari, a fost acuzată, în evidentă contradicţie
cu realitatea, că este intolerantă 39 •
Între acţiunile întreprinse pentru menţinerea Transilvaniei în cadrele statului
maghiar (sau, în caz de nereuşită de creare a unui stat independent, autonom sau
federal al Transilvaniei) se număra şi demersurile iniţiate de către Gyarfas Elemer pe
lângă membrii Consiliului Dirigent. Desigur, acest lucru era în concordanţă cu
atitudinea politică a lui Gyarfas Elemer, după cum evidenţiază şi portretul făcut de
Onisifor Ghibu. 40 Pe de altă parte, aşa cum aprecia cercetătorul clujean Dr. Gheorghe
Iancu 41 , evenimentele perioadei trebuie tratate şi interpretate nuanţat, inclusiv
chestiunea depunerii jurământului de fidelitate faţ:ă de statul român de către foştii
salariaţi ai statului maghiar. Acest proces a fost iniţiat şi condus de autorităţile civile
române, nu de cele militare, cum se susţine frecvent, astfel că nu s-a încălcat prevederile
34

M.O., nr. 285, 21 decembrie 1928, p. 10811.
"S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniţă, op. cit„ p. 152; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit„ p. 871.
36
„Patriaî, Cluj, nr. 23, 16 martie 1946; Lucian Predescu, Enciclopedia, Bucureşti, 1940, p. 112;
Minerva, Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 202.
7
J Nicolae Victor Foia, op. cit„ p. 387.
JH Virgil Pană, Minorităţile etnice din Transilvania între 1918 şi 1940, Târgu-Mureş, 1995, p. 124.
39
Idem, p. 125.
40
Nicolae Victor Foia, op. cit„ p. 388.
41
Gh. Iancu, Majorităţi şi minorităţi, în Transilvania la ~fârşitul primului război mondial, în Anuarul
Institutului de istorie, Cluj-Napoca, XXXII, 1993, p. 212; 219.
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convenţiilor de la Haga din 29 iulie 1899 şi 18 octombrie 1907. În desfăşurarea concretă

a acestui fenomen nu s-au înregistrat de nici o parte poziţii tranşante, exclusive. Statul
român n-a îndepărtat din funcţii pe toţi cei care au refuzat depunerea jurământului de
fidelitate şi nu toţi cărora li s-a pretins l-au refuzat. Mulţi din cei ce n-au consimţit să
se conformeze dispoziţiilor statului şi au optat pentru cetăţenia maghiară au părăsit
România începând cu anul 1919. Prezentându-se ca victime ale statului român au
instituit Societatea pentru apărarea minorităţilor din Transilvania şi Comitetul
maghiarilor proscrişi din Transilvania, cu sediul la Budapesta, în numele cărora au
trimis mai multe memorii la Societatea Naţiunilor, fără a găsi audienţa sperată. Statul
român a expulzat doar pe acei cetăţeni maghiari care s-au făcut vinovaţi de încălcări
grave ale legilor ţării.
În acest context istoric, referitor la cetăţenii etnici maghiari, care nu au încălcat
legile României şi au rămas pe teritoriul românesc, Dr. Romul Boilă a făcut menţionata
propunere de repunere în drepturi, conform Constituţiei şi spiritului democratic al
legislaţiei ţării. Adversarii politicii au încercat să prezinte denaturat iniţiativa sa, pentru
a-l denigra şi a compromite partidul său în faţa opiniei publice, sugerându-se, evident
fără temei, că face jocul unor interese antiromâneşti •
Căderea guvernului naţional-ţărănesc şi constituirea, la 18 aprilie 1931 a
guvernului de Uniune Naţională condus de Iorga-Argetoianu, aducea după sine şi noi
alegeri parlamentare, pentru Cameră la 1 iunie şi pentru Senat la 4-6 iunie43 • Participă
la aceste alegeri pentru un loc de senator, avându-i ca şi contracandidaţi pe Dumitru
Todoran (Partidul Poporului), E.M. Brancovici (Uniunea Naţională) şi Alexadru
Sebizisso (Partidul Ţărănesc Democrat cartelat cu Liga contra cametei). Victoria a
revenit reprezentantului guvernului, E.M. Brancovici, care obţinuse 6.228 de voturi.
Dr. Romul Boilă cu cele 4.228 de voturi s-a situat pe poziţia a doua44 , nereuşind să fie
ales. A fost ultima s-a participare la alegerile parlamentare.
În timpul guvernării Iorga-Argetoianu (1931-1932), la 8 iulie 1931, Ion
Mihalache a depus un proiect de lege, din iniţiativă parlamentară, privind controlul
averii tuturor funcţionarilor publici şi demnitarilor, dobândită după 1914 şi apărarea
onoarei. Averea ce nu putea fi justificată trebuia confiscată şi preluată de stat. În acest
fel - aprecia organul central de presă al Partidului Naţional Ţărănesc - se vor alege
oamenii cinstiţi de cei necinstiţi. Dar majorităţile parlamentare nu s-au arătat receptive
la acest proiect de lege, preferând să-l înmormânteze în comisiile tehnice ale Adunării
Deputaţilor. Prea era mulţi cei care trebuiau să-şi justifice averile şi se temeau că n-o
vor putea face 45 •
42

42

43
44

45

"Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946; Muzeul judeţean Mureş, Manuscris Dr. Romul Boită, p. 18.
S. Cutiştenau, Gh.I. Ioniţă, op. cit„ p. 179; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 942.
M.O., nr. 134, 13 iunie 1931, p. 5334.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 954.
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După revenirea la conducerea tării a guvernului naţional-ţărănesc prin Alexandru
Vaida Voevod (l l august 1932), una dintre primele iniţiative ale guvernului a fost
repunerea în discuţie, la 29 septembrie 1932, a proiectului de lege pentru controlul
averii şi apărarea onoarei46 • Acţiunea de control putea fi pusă în mişcare de orice
cetăţean în momentul când avea indicii sau dovezi care-l făceau să bănuiască pe un
alt cetăţean că posedă o avere ca urmare a unei activităţi ilicite sau care nu era justificată
de mijloacele băneşti pe care le avea. Controlul averilor era efectuată de magistraţi de
carieră. Sancţiunea ce se aplica era un impozit de 90% din valoarea nejustificată, în
folosul statului. În acelaşi timp, proiectul de lege prevedea că în cazul în care cel
controlat îşi justifica averea, denunţătorul, vinovat de calomnie, putea fi pedepsit cu
închisoarea de la o lună la un an 47 •
Scopul politic urmărit de naţional-ţărănişti prin această lege, promulgată la 18
octombrie 1932, apare limpede din faptul că ea a fost urmată de somaţii adresate prin
presă şi de la tribuna Parlamentului celor care-i acuzaseră de afacerism. Astfel, la 25
octombrie 1932, Dr. Romul Boilă făcea cunoscut că s-a adresat Curţii de Apel din
Cluj cu cererea de ai se cerceta situaţia materială, deoarece nici unul dintre cei ce-l
atacaseră - nici măcar Stelian Popescu, care-i rezervase pagini întregi în ziarul
"Universul" - nu ceruse săi se controleze averea; totodată el declara că nu va urmări
pe nimeni care-l va denunţa, chiar dacă denunţul se va dovedi neîntemeiat4 8 •
În martie 1933 viaţa politică a fost frământată de dezvelirea aşa-numitei "afaceri
Skoda", care privea contractarea mai multor comenzi de armament şi muniţii la Uzinele
Skoda din Cehoslovacia.
În anul 1929 Ministerul Apărării Naţionale a comandat un număr însemnat de
tunuri la Uzinele Skoda, conform unui caiet de sarcini fixat de direcţia artileriei în
fruntea căruia se găsea generalul Sică Popescu. Ministru de război era generalul Henry
Cihoski. Comanda n-a ridicat nici o obiecţie până ce, în 1931, au început să se manifeste
consecinţele unor erori săvârşite la redactarea contractului. Volumul comenzii de tunuri
putea fi împărţit între Uzinele Skoda şi Uzinele Reşiţa, aceasta din urmă primind
însărcinarea să fabrice afeturile de tun şi carele de transportat muniţiile. O grabă ciudată
a făcut să se uite că din punct de vedere economic o întreagă regiune din Banat, de la
Moldova Veche până la Anina şi Reşiţa, era în funcţiune de comenzile pe care le
primea complexul de fabrici Reşiţa49 •
Pe la începutul anului 1932 şomajul luase proporţii îngrijorătoare în ţinutul
Caraşului. În vara anului 1932, în urma unei interpelări făcută de Dr. N. Lupu la
adresa ministrului apărării naţionale, general N.Condeescu, acesta a considerat-o ca o
insultă adusă armatei. Imediat după şedinţa Camerei, ministrul apărării a chemat pe
46
47
48

49

Idem, p. 966.
Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 29 septembrie 1932, p. 1142-1145.
"Patria", Cluj, 28 octombrie 1932
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit„ p. 987.
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colonelul Pomponiu de la justiţia militară şi a dat ordin să cerceteze rară nici o întârziere
pe Seletsky, reprezentantul Uzinelor Skoda.
Comisarul regal a făcut o descindere la reprezentantul Uzinelor Skoda şi, după
un scurt interogatoriu s-a mulţumit să pună peceţile pe casa de fier, fără să fi cercetat
în prealabil actele care se găseau şi să facă un inventar. Era o dovadă că Pomponiu nu
primise instrucţiuni speciale şi, prin urmare, comisarul regal nu a atribuit o prea mare
importanţă acuzaţiilor formulate de Dr. N. Lupu. Seletsky a ştiut să exploateze această
greşeală: a rupt sigiliile, a deschis casa de fier şi a scos piesele compromiţătoare. S-a
bănuit că fuseseră depuse la Legaţia Cehoslovaciei. Este clar că dacă n-ar fi existat
piese compromiţătoare în legătură cu comanda de tunuri, Seletsky n-ar fi riscat să
înfrunte legea rupând sigiliile. Aşa a început scandalul Skoda.
La 21 martie, Dr. N. Lupu a întrebat guvernul, de la tribuna Adunării Deputaţilor,
dacă era adevărat că reprezentantul firmei Skoda a fraudat statul român de zeci de
milioane de lei, că el deţine documente privind siguranţa statului, şi de ce nu fusese
arestat pentru ruperea sigiliilor. La această întrebare s-au asociat I.G. Duca, Grigore
Iunian, Octavian Goga şi Gheorghe Brătianu 50 • În ziua de 23 martie, preşedintele
Partidului Ţărănesc a dezvoltat o amplă interpelare, apreciind că onoarea ţării a fost
"terfelită". Adresând-se membrilor guvernului, dr. N. Lupu a spus: "Astăzi pentru
dumneavoastră nu există decât o singură soluţie: să vă demiteţi şi în calitate de cetăţeni
privaţi să vă puneţi la dispoziţia parchetului civil sau militar" 51 •
Sub presiunea opiniei publice, la 24 martie, Seletsky a fost arestat sub acuzaţia
de a fi "deţinut acte interesând apărarea naţională". După o deţinere preventivă de
vreo câteva luni, în care a fost tratat cu cea mai mare amabilitate, Seletsky a fost
judecat de Consiliul de război al Corpului II armată, tot într-o atmosferă de deosebită
stimă, nu ca pe oricare alt inculpat. Din dezbaterile procesului a reieşit că, imediat
după semnarea contractului cu Uzinele Skoda, Dr. Romul Boilă a obţinut un împrumut
de 64 de milioane de lei la Banca Zdroiofka, a Uzinelor Skoda. La cererea Dr. N.
Lupu ca să facă o anchetă parlamentară, Camera a votat afirmativ, naţional-ţărăniştii
abţinându-se. Partidul Naţional Ţărănesc delegase pe E. Mirto, Armand Călinescu şi
Mihail Ghelmegeanu, echipă a cărei misiune era să "scoată basma curată" pe Dr.
Romulus Boilă. Aveau de luptat cu Grigore Iunian care părăsise de curând partidul.
"Apărarea pe care încercau să o facă Eduard Mirto, Armand Călinescu şi Mihai
Ghelmegeanu - scria Pamfil Şeicaru - era cu atât mai grea cu cât clientul lor, Dr.
Romul Boilă îşi complica poziţia prin răspunsurile naDve pe care le da, oferind continuu
o ţintă observaţiilor sarcastice ale lui Grigore Iunian. Un exemplu: Romul Boilă justifica
cele 64 de milioane ridicate de la Banca Zdroiofka, a Uzinelor Skoda, ca un împrumut
pentru punerea în valoare a unor mine de aur aparţinând familiei Maniu. Hărţuit
so Ibidem.
" Afacerea Skoda. "Lupta dusă de d-l Dr. N. Lupu, preşedintele Partidului
dnstei şi intereselor Ţării Româneşti", Bucureşti, 1933, p. 5-6.
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necontenit de întrebările lui Grigore Iunian, el da răspunsuri aşa de anapoda încât te
întrebai uimit cum a putut fi avocat un om a cărui inteligenţă era aşa de nevoiaşă. Întradevăr, făcea milă văzându-l strâns în cleştele logicei lui Gr. Iunian" 52 •
Trimis în faţa justiţiei, Seletsky a fost condamnat, în ziua de 17 august 1933 la
5 ani închisoare, pentru vina de "rupere voluntară a sigiliilor şi de deţinere rară drept
a unor acte interesând apărarea naţională" 53 •
Procesul s-a desfăşurat punând în evidenţă marea abilitate a reprezentantului
Uzinelor Skoda, care a alunecat pe lângă întrebările precise ale preşedintelui
tribunalului militar, totuşi nu a reuşit să dea o explicaţie valabilă a motivului care l-a
împins să rupă sigiliile. Revenea la aceeaşi motivare ridicolă: "din nebăgare de
seamă" 54 •
victimă a scandalului Skoda - arăta Pamfil Şeicaru - a fost generalul
care redactase caietul de sarcini şi dusese negocierile tehnice. Un militar
corect, care nu avusese nici un amestec în tratativele oficiale; fusese bucuros că putea
dota armata cu tunuri modeme. Când numele lui a apărut în ziare, s-a sinucis, lăsând
o scrisoare soţiei lui, care era vara lui Virgil Madgearu" 55 •
Afacerea Skoda, dacă o putem numi aşa, era într-o oarecare măsură a lui Dr.
Romul Boilă. Dar nu trebuie să ne imaginăm că această afacere s-a încheiat numai de
el, dimensiunile ei impunea şi alte colaborări de diverse grade. Fără îndoială că Dr.
Romul Boită, prin strânsa legătură de rudenie cu Iuliu Maniu se bucura de o mare
trecerea la toţi miniştri. În afară de Grigore Iunian, nici un ministru nu şi-ar fi permis
să-i refuze ceva. Din nefericire, Iuliu Maniu ca orice celibatar, avea o exagerată
solidaritate de familie, iar Romul Boită a exploatat această slăbiciune.
Afacerea Skoda a avut şi o altă latură, privind poziţia unor fruntaşi ai Partidului
Naţional Ţărănesc faţă de încheierea contractului din 17 martie 1930. S-a considerat
că preţul acceptat de reprezentanţii guvernului era superior unor contracte similare
semnate de firma Skoda cu alte state, iar unele clauze - îndeosebi cele vizând lichidarea
industriei româneşti de armament- avea un sens deosebit de grav. Acest ultim aspect
a fost speculat de marii industriaşi Nicolae Malaxa, Max Auschnit etc., care a insistat
pe lângă regele Carol al II-lea, convingându-l de necesitatea creării unei industrii
naţionale de armament, la care suveranul să participe cu importante pachete de acţiuni,
aducătoare de substanţiale venituri. Ideea a surâs regelui, a cărui sete de îmbogăţire
era nemăsurată; totodată, "afacerea Skoda" îi oferea şi un minunat prilej de a lovi în
Iuliu Maniu (în timpul guvernări căruia s-a semnat contractul) pentru a-l compromite
şi scoate din viaţa politică. După cum s-a aflat ulterior, în timp ce se găsea la Jilava,

"Prima

Sică Popescu,

s2 Pamfil Şeicaru, Istoria partidelor naţional, ţărănesc şi
228-229.
s3 "Dreptatea", din 8 august 1933.
S4 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 988.
ss Pamfil Şeicaru, op. cit., p. 205.
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Seletsky a fost solicitat de "cineva" să declare că Maniu personal era implicat în
"afacerea Skoda" 56 •
Imaginaţia a lucrat din plin, iar interesul pentru restabilirea adevărului era extrem
de scăzut; în schimb, aspectul politic apărea în prim plan şi el consta în compromiterea
lui Iuliu Maniu, a Partidului Naţional Ţărănesc şi înlăturarea lui de la putere57 •
Agitaţia Skoda a dus la prăbuşirea guvernului naţional-ţărănist şi la dizolvarea
Parlamentului, adică a scăpat pe rege de obsesia unui Parlament în care Iuliu Maniu
avea la dispoziţie majoritatea absolută, putând în orice moment să dea în vileag
metodele pe care Carol începuse să le introducă în viata politică. Prin agitaţia lor
nesăbuită, fraţii Boilă au solidarizat partidul cu profitorii contractului Skoda. N-au
servit pe Iuliu Maniu, au servit inconştienti pe rege58 •
După revenirea liberalilor la conducerea ţării, în privinţa afacerii Skoda, Iuliu
Maniu a adresat la 15 martie 1935 o interpelare guvernului, în Adunarea Deputaţilor,
pentru că se folosea cenzura pentru a acoperi tendinţe de autocraţie şi dictatură. Şi Ion
Mihalache s-a pronuntat pentru deschiderea unei anchete parlamentare, pentru a nu
lăsa să planeze acuze calomnioase asupra partidului. În fata comisiei de anchetă
parlamentară, Iuliu Maniu a afumat că s-a falsificat un proces-verbal de către comisarul
regal Pomponiu şi s-a intervenit pe lângă reprezentanţii firmei Skoda pentru a se face
declaraţii defavorabile şefului guvernului sub care s-a încheiat contractul cu firma
Skoda. Modificările în procesul-verbal se refereau la Romul Boilă şi urmăreau să
prezinte faptele ca şi cum acesta ar fi profitat de pe urma comisioanelor. Insinuările
veneau din partea unor interpuşi ai camarilei. În final, însă, toţi cei implicaţi în acest
proces au fost achitaţi' 9 • Istoricul Dr. Ioan Scurtu arată, în lucrarea consacrată istoriei
Partidului Naţional Ţărănesc că, la 25 februarie 1935, guvernul Tătărescu a semnat
un nou contract cu firma Skoda, acord care a fost ratificat de parlament la 8 aprilie
1935.
Magistratul Ionel Stănescu, titularul Cabinetului 7 Instrucţie de pe lângă
Tribunalul Capitalei, mărturisea avocatului Liciniu Faina - pe când erau amândoi
închişi la Bucureşti, în anul 1949, că instruirea dosarului Skoda i-a fost solicitată de
către ministrul justiţiei, Victor Antonescu, conform dorinţei regelui. Dosarul referitor
la Romul Boilă s-a constituit pe baza unor simple prezumţii, iar condamnarea la
închisoare (anulată de instanta de apel) a constituit punctul de plecare al atacurilor la
adresa lui Iuliu Maniu. Recunoştea atunci, în 1949, că datorită faptului că a participat

s6 "Dreptatea", din 29 iulie 1934.
s7 Afacerea Skoda. Discursuri rostite în şedinţele de la l şi 3 aprilie 1933,
Skoda şi înarmarea ţării, Bucureşti, 1935.
se Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit„ p. 989
s9 I. Scurtu, Partidul Naţional ţărănesc, Bucureşti, 1994, p. 179.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Bucureşti,

1933; Afacerea

Din

viaţa şi

activitatea lui Dr. Romul Boilă (II)

633

la acest joc politic se simte vinovat de moartea prematură a lui Romul Boită şi de
ponegrirea marelui om politic Iuliu Maniu6().
Pentru Romul Boilă anii 1928-1935 au adus nu numai dificultăţi şi stres privitor
la afacerea Skoda, dar şi ingerinţe în activitatea sa publică şi universitară, la un moment
dat demisionând chiar din învăţământ. În final s-a ajuns la reabilitarea sa completă,
numele şi prestigiul său nemaiavând de suferit, rezultat al respingerii consecvente a
compromisurilor, atitudine ce i-a caracterizat întreaga activitate61 Revenind la catedră
a fost ales din nou decan al Facultăţii de drept. Odată cu punerea în aplicare a dictatului
de Ia Viena a plecat la Sibiu, împărtăşind, ca atâţia alţii, vicisitudinile refugiului.
Încrederea sa în democraţie avea nu numai o latură de raţionalitate, de pragmatism în cadrul regimului Constituţiei României din 1923, dar şi de convingere interioară,
întrucât ideea democratică este o formă a iubirii de oameni, în sensul că numai dacă
îi iubeşti pe oameni îi poţi socoti destui de buni ca să guverneze ei înşişi 62 •
După eliberarea Ardealului de nord, este cel care a redeschis, printr-o
documentată prelegere, Cercul de studii al Partidului Naţional Ţărănesc de la Cluj,
preocupându-se pentru a-şi tipări alte lucrări. Participă, de asemenea, la activităţile
ASTREI şi spre amurgul vieţii, într-o conferinţă ţinută pe tema activităţii
memorandiştilor la Baia de Arieş (8 octombrie 1944), scurt timp după eliberarea
zonei de către ocupanţii germano-horthyşti, afirma un crez mai vechi: ... Viaţa naţională
este susţinută de conştiinţa naţională, care renaşte în noi, se alimentează din faptele
trecutului, ea este depozitara aspiraţiilor unui neam, ea pregăteşte prin manifestaţiile
din prezent, viitorul Naţiunii 63 • În documentare a folosit, cu acest prilej, o comunicare
făcută de Vasile Netea la Institutul de Istorie Naţională, reprodusă în volumul De la
Petru Maior la Octavian Goga, arătând totodată (în prefaţa menţionatei conferinţe,
tipărită la Sibiu în anul 1945), că " ... este o fală a vieţii mele activitatea pe care am
depus-o, în anii mai tineri, în împrejurimi vitrege şi în locuri expuse, pentru ridicarea
culturală a fraţilor mei Români şi îndeosebi ţărani, de pe Valea Târnavei Mici".
Preocupări privitoare la geneza şi întocmirea Memorandumului a avut şi fratele său,
Zaharia Boită, jurist şi jumalist64 •
În anul 1945 publică în ziarul România Nouă, care şi-a reînceput apariţia în
toamna anului 1944, un articol de o rară demnitate Restitutio in integrum, în care
pledează pentru valorile democraţiei şi se pronunţă pentru apărarea intereselor
naţionale. Ziarul este suspendat, în februarie 1945, la solicitarea reprezentanţilor
Comisiei aliate, concret, a ofiţerilor superiori sovietici. Autorului i s-a fixat domiciliu
forţat, măsură asupra căreia nu s-a revenit, până la sfârşitul vieţii sale65 •
60

Luciniu Faina, Zbucium în declinul neamului, 1993, p. 81-82.
Nicolae Victor Foia, op. cit., p. 391.
62
"Patria", Cluj, nr. 25, 17 martie 1946.
61
R. Boilă, la aniversarea a 50 de ani de la procesul Memorandumului, Sibiu, 1945, p. 4.
64
Vasile Netea, Istoria Memorandumului, Bucureşti, 1993, p. 52-53.
65
"Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946.
61

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

634

TRAIAN BOSOANCĂ

A decedat în ziua de 14 martie 1946, la Cluj, în urma unui atac de cord, la
vârsta de 64 de ani. La înmormântarea care a avut loc în data de 16 martie, au rostit
cuvântări Emil Petrovici, rectorul Universităţii clujene, protopopul Băliban, Mihail
Popovici, vicepreşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, prof. univ. Traian Pop din
partea Senatului universitar, prof. univ. Petre Poruţiu, şi studentul Stoica de la
Facultatea de drept. L-au condus pe ultimul drum episcopul Nicolae Colan, profesorii
universitari I. Lupaş, I. Haţieganu, I. Moldovan, S. Dragomir, M. Şerban, V. Stanciu,
C. Tătaru, Al. Borza, C. Negrea, V. Baroni, E. Speranţia, Al. Pop, etc., generalii
Bârzotescu, Buzincu, Moisin, Cămăraşu, Rosetti-Bălănescu. Din partea organizaţiei
judeţene Mureş a Partidului Naţional Ţărănesc a participat profesorul Ioan Bozdog66 •
Au rămas vii convingerea sa în principiile fundamentale şi în instituţiile de
bază ale dreptului public, dar şi ataşamentul, respectiv cultul faţă de viaţa constituţională
- aşa cum remarca, în martie 1946, profesorul universitar George Şofronie, în
cuvântarea de rămas bun din partea Facutăţii de drept.
DE LA VIE ET DE L' ACTIVITE DU DR. ROMUL BOILĂ
(Resume)

Dans cette etude, l'auteur presente l'activite de Dr. Romul Boilă comme
professeur universitaire al' Universite de Dacia superieure de Cluj, devenue, ulterieur,
en 1927, l'Universite "Ferdinand I", et comme personali te politique du Parei National
Roumain et, des 1926, du Parei National Payssan. Entre Ies deux guerres mondiales,
Romul Boilă a ete elu senateur, depute et vice-president du Senat de la Roumanie.

66

Idem. 17 martie 1946; Nicolae Victor Foia, op. cit., p. 392; Muzeul judeţean
Boilă - Necrolog; Idem, Manuscris Dr. Romul Boilă, p. 17.
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Biserica a rămas printre ultimele obstacole majore în calea impunerii
modelului sovietic după falsificarea grosolană a alegerilor în 1946, lichidarea celui
mai important partid democratic şi abdicarea forţată a regelui în 1947. Dacă în cazul
Bisericii ortodoxe se vorbeşte de un compromis tacit cu regimul, care i-a asigurat în
cele din urmă supravieţuirea, Biserica greco-catolică a fost desfiinţată în urma unei
brutale campanii de distrugere. Cu toate acestea, atât episcopii cât şi preoţii au dat
dovadă de o remarcabilă demnitate, curaj şi fidelitate pentru crezul lor. Episcopul
Ioan Suciu a fost, alături de Valeriu Traian Frenţiu şi Tit Liviu Chinezu, unul din cei
trei episcopi titulari care au murit la închisoarea din Sighet, păstrându-şi
nezdruncinată credinţa.

Ioan Suciu s-a născut la 4 decembrie 1907 la Blaj, fiind al patrulea copil din
cei nouă al unei familii de preoţi. După mamă era nepotul vestitului orator, Ioan
Coltor, canonic arhidiecezan. Tatăl său, Vasile Suciu, a fost prefectul Tipografiei şi
Librăriei Seminarului Teologic. A urmat cursurile primare şi medii la vestitele şcoli
ale Blajului reuşind să promoveze în 1925 cu succes examenul de bacalaureat,
introdus pentru prima dată cu comisie formată din profesori străini, în locul
examenului de maturitate ţinut cu profesorii propriei şcoli. Împreună cu Tit Liviu
Chinezu, viitor episcop şi foarte bun prieten, a fost trimis la studii la Roma. Cu
ocazia promovării doctoratului în Teologie i-a fost pus pe deget inelul universităţii,
lucru foarte rar şi semn de deosebită apreciere. După şase ani de studii la Institutul
"Angelicum" a fost hirotonit preot, la Roma, la 29 noiembrie 1931. 1
Întreaga sa viaţă a fost una de asceză, meditaţie şi rugăciune. Părintele Ioan
Ploscaru, care îl cunoscuse pe Ioan Suciu nu cu mult timp după revenirea în ţară, îl
descria astfel: "S-a întors de la Roma unde îşi făcea studiile. Purta o sutană largă în
formă dalmatică, aşa cum era uniforma Colegiului grecesc din Roma. Venea la
1

Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plăianu, Cei 12 episcopi martiri ai Bisericii Române Unite cu
Roma, Editura Viata Creştină, Cluj Napoca, 1998, p. 82.
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capela seminarului nostru unde stătea timp îndelungat în meditaţie şi rugacmne.
Întoarcerea lui în ţară se datora unei boli de care suferea: colită cronică, boală pe care
a purtat-o până fa moarte". 2
Reîntors la Blaj, a fost numit profesor de religie şi italiană la Liceul de
băieţi, apoi la Academia de Teologie, la catedra de Morală şi Pastorală, în paralel cu
activitatea sa de preot, pe care nu a abandonat-o niciodată. În scurtă vreme a devenit
unul din marii educatori şi oratori ai Bisericii, fiind cunoscut în toată ţara: "Avea o
exprimare aleasă. În scris, puţin cam încărcată, dar întotdeauna poetică. În vorbire
întrunea calităţi de mare orator cu stilul său întotdeauna entuziasmat, încânta
tineretul asupra căruia avea o mare influenţă." 3
S-a afirmat ca un prieten de suflet al tinerilor, aflându-se mereu în mijlocul
lor. A editat chiar şi o revistă dedicată exclusiv copiilor, "Marianistul", înlocuită mai
târziu cu "Tinerimea Nouă", adresată unui cerc mai mare de cititori, inclusiv
studenţilor. Om de vastă cultură, a fost autorul mai multor cărţi de înaltă spiritualitate
dar şi a unor manuale dedicate învăţământul primar şi mediu-liceal. 4 Întreaga sa
operă se remarcă prin îndemnul la înălţarea virtuţilor creştine şi lupta eroică pentru
credinţă şi neam. 5
Mărturiile celor care l-au cunoscut completează în mod fericit imaginea
viitorului episcop. Părintele Alexandru Raţiu îl evocă astfel: "A dus o viaţă ascetică locuind într-o mansardă; avea talent de povestitor, era un bun psiholog şi totodată
darul de-a citi în suflete. Cu ochii săi negri şi strălucitori, părea capabil să coboare
până în adâncurile fiecărei inimi. Era iertător şi plin de blândeţe, mereu gata să
inspire curaj şi optimism. Înflăcărat de dragoste şi zel apostolic, tânărul preot şi-a
6
înţeles bine misiunea. Şi-a dat seama că tineretul era apostolatul său. " Fiind foarte
legat de tineri a fost supranumit "episcopul tineretului".
La 6 mai 1940, la vârsta de 33 de ani, a fost numit episcop auxiliar de
Oradea şi titular de Moglena, pe lângă episcopul Valeriu Traian Frenţiu, fiind cel mai
tânăr episcop al vremurilor sale. A fost hirotonit în catedrala din Oradea la 22 iulie
1940 prin punerea mâinilor episcopilor Iuliu Hossu de la Cluj, Ioan Bălan de la
Lugoj şi Valeriu Traian Frenţiu de la Oradea. În ziua consacrării sale ca episcop,
prevestise necazul şi martiriul la care avea să se supună: "Nu cred că această
conscarare a mea este o întronare pe un sacun arihieresc, ci este o urcare pe cruce.
Mă simt că sunt unit cu interesele veşnice ale lui Iisus Christos, ale Bisericii Sale şi
ale turmei Sale şi nu cu vrednicia înaltă a unui scaun purpuriu." 7
Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Editura Signata, Timişoara, 1993, p. 173 (în continuare Lanţuri... ).
lbidem, p. 174.
4
Nuţu Roşca, Închisoarea elitei româneşti, Editura Gutinul, Baia Mare, 1998, p. 145.
5
Marcel Ştirban, Episcopul Ioan Suciu. Un martir al Bisericii şi al Neamului, în Tribuna nr. 25 (2081 ),
24-30 iunie 1993, p. 8.
6
Alexandru Raţiu, Biserica furată, f.e., f.a., p.167 (în continuare Biserica ... ).
7
Ibidem, p. 170.
2

3
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După 30 august 1940 a rămas singurul conducător al Eparhiei Oradea· până la
29 august 1941, când episcopul de Cluj-Gherla, Iuliu Hossu a fost numit
administrator apostolic al eparhiei Oradea în timp ce Ioan Suciu a rămas în
continuare coadjutor. 8
În perioada 1940-1944 nu a părăsit teritoriile cedate în urma Dictatului de la
Viena, rămânând alături de credincioşii săi. A vizitat toate parohiile din diocez.ă
încurajând preoţii şi credincioşii în păstrarea credinţei lor. În februarie 1941, scria
mătuşii sale de dincolo de Carpaţi: "Eu cred că rămân definitiv pe aceste meleaguri.
Mai bine zis nu este vorba ca să trec dincolo. Tremur mult pentru poporul nostru. "9
La l O septembrie 1942 îi scria din nou mătuşii: "Mulţumită bunului Dumnezeu
puterile mă ajută mai mult decât credeam în ele. Între ultimele călătorii am fost la
Teaca, am stat o zi, am slujit o frumoasă liturghie arhierească şi o vecernie, apoi ziua
următoare am fost la Târgu Mureş iar de acolo m-am întors spre Cluj. Toată vara
aceasta aşa a fost. Când soseam acasă audienţe ore în şir, multe chestiuni de rezolvat,
scrisori peste scrisori şi manualele şcolare. Atâta sărăcime românească aici de nu ştiu
cum s-o ajutăm.'.io Cu toate că era foarte tânăr, pe atunci, Ioan Suciu prevăzuse
pericolul comwtismului. Aflat într-o vizită la Oradea în anii '40 fratele acestuia
găsise pe biroul lui, cărţi comuniste. Sesizând uimirea sa episcopul i-a spus: "Nu-ţi
dai seama ce pericol ar fi să vină această doctrină şi la noi". Pentru a pregăti tineretul
la această luptă Ioan Suciu a scris în 1942 cartea intitulată "Eroism" .11
În anul 1944, împreună cu secretarul său, au scăpat ca prin minune de o
12
execuţie, fiind puşi la zid de nişte militari maghiari în retragere .
Odată cu pătrunderea trupelor sovietice în România şi instaurarea regimului
comunist la Bucureşti politica anticatolică se făcea simţită din ce în ce mai mult. Toţi
reprezentanţii clerului au fost puşi, încă din 1945, în situaţia de a alege suprimarea
sau colaborarea. Opţiunea episcopului Ioan Suciu a fost evidentă. Nimeni şi nimic nu
l-au putut opri să-şi urmeze credinţa. Prin turneele şi vizitele sale arhiereşti în sate şi
oraşe îmbărbăta mereu spiritele in faţa asaltului comunist. Trimitea scrisori de
încurajare atât preoţilor cât şi credincioşilor, dar în special tineretului: "Acwn este
ora eroismului creştinesc, pe pământul românesc. Cetatea Bisericii lui Christos în

• În perioada 1940-1944 episcopului Valeriu Traian Frenţiu i-a fost interzis să se întoarcă Ia Oradea
rămânând la Beiuş.
8
Interviu cu nepoata episcopului Maria Suciu, Arhiva de istorie orală a Centrului Internaţional de Studii
asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet (în
continuare MVCRS).
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Pentru amănunte privind acest incident, vezi Ioan Ploscaru, op. cit„ p. 175.
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nu seri pe paginile istoriei cuvântul

laş

şi trădător. Luptă pentru patrimoniul nostru de adevăr şi lumină veşnică." 13

Scriitorul Mircea Zaciu îşi aminteşte de clipele de adevărată trăire sufletească
petrecute alături de "vlădicul Ioan" pe vremea când acesta se afla la Oradea: "A fost
poate singurul om în care eu am citit şi simţit nemijlocit sfinţenia. Am avut bucuria
rară de a fi o vreme în preajma vlădicului Ioan. Eram trei-patru "învăţăcei" chemaţi
adesea în preajma lui. În mică ceată îi plăcea Vlădicului Ioan să ne scoată afară din
centura Orăzii, pe colinele domoale ce înconjioară oraşul. Îndemnându-ne la
drumeţie şi la popasuri de contemplaţie, vlădica susţinea dialogul, aţâţa focul
polemicilor şi trecea pe nesimţite în meditaţia monologată, rostită ca o rugăciune.
Viitorul omenirii şi al nostru, al românilor, era scrutat cu lucidă necruţare. Speranţa
în salvarea prin credinţă revenea ca o presimţire a grelelor încercări iminente. Apoi
totul s-a prăbuşit într-o istorie şi mai fioroasă. Acest nou Sfânt era numai iubire şi
14
jertfă. I s-a dat să le împlinească pe amândouă până la capăt".
În numeroasele sale predici Ioan Suciu a atacat deschis regimul comunist.
Astfel, în iunie 1946, în catedrala "Sfăntul Iosif'' din Bucureşti, a numit comunismul
ideologia diavolului şi a declarat că nici unui creştin nu-i va fi vreodată teamă de o
asemenea credinţă. Mai mult pe Stalin l-a asemănat cu "Samson din Biblie care,
orbit, a voit să lovească pe adversarii săi şi a dărâmat stâlpii templului, pierind şi el
împreună cu cei aflaţi în templu. Aşa va cădea şi Stalin sub ruinele dărâmăturilor
sale" 15 •
Episcopul Ioan Suciu cu toate că ştia, că este urmărit de autorităţi şi-a
menţinut în permanenţă tonul făţiş critic faţă de acestea, pe care nu a încetat să le
considere "vremelnice". O caracterizare întocmită de agenţii Siguranţei îl descria
astfel: "Foarte modest. Călătoreşte la clasa a 3-a, pe tampoane, dispreţuieşte
confortul. Mic de statură, uscăţiv, pare un osatş a lui Christos, asemeni figurilor lui
El Greco. Are un mare talent oratoric. Prezintă problemele cele mai abstracte sub
forme care sunt accesibile minţilor cele mai simple. Posedă un timbru plăcut, ştie să
fie când duios, când extrem de sever în tonalitatea sa şi astfel stăpâneşte auditoriul,
pe care reuşeşte să-l farmece. Este foarte respectat de toată lumea. Aprig duşman al
regimului democrat, prezidat de Dr. P. Groza şi deşi, nu este membru înscris în
partidul maoist, totuşi este ataşat trup şi suflet acestui partid. Cu ocazia cuvântărilor
pe care le iniţiază, caută pe cât posibil să torpileze regimul şi să învenineze spiritele
contra acestuia. Este în strânsă legătură cu fruntaşii Partidului Naţional Ţărănesc şi în

Alexandru Raţiu, Biserica„„ p. 171.
Mircea Zaciu, Vlădicul cel tânăr, în Viaţa Creştină, nr. 12, iunie 1993, p. 1.
15
Arhiva Serviciului Român de Informaţii, Fond D, Dosar 2322, fila 178 (în continuare Arh. SRI).
13

14

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Epi!;copul Ioan Suciu - 50 de ani de la moarte

639

special cu Maniu. Este şeful spiritual a lui Maniu, Bădăcinul fiind în dioceza lui
Suciu. Este foarte bine văzut în cercurile anglo-americane din Bucureşti." 16
Tentativele autorităţilor comuniste de creare a "omului nou" după modelul
sovietic au generat o replică virulentă şi din partea slujitorilor altarului. Printre
aceştia s-a numărat şi episcopul Suciu, care în discursul de Anul Nou 1947, a
identificat omul nou cu "cetăţeanul sovietic din Siberia care, din cauza lipsei
17
credinţei în Dumnezeu, se situează pe o treaptă inferioară animalului" .
Notele informative sunt edificatoare pentru interesul manifestat de serviciile
secrete, aservite puterii comuniste, faţă de episcopul Suciu. Pentru cunoaşterea cât
mai amănunţită a activităţii sale s-a organizat o întreagă reţea de informatori, unii
provenind chiar din cercul apropiaţilor. Astfel, într-un raport al SSI din 27 iunie 1946
sunt înregistrate "conversaţiile lui Costache", sursa serviciului secret, cu episcopul
Suciu: "În seara zilei de 21 iunie, infonnatorul a luat masa împreună cu Ep. Suciu, în
casa d-rei Gavrilescu [fiica amiralului Gavrilescu, se convertise la romanocatolicism, a fost fiica spirituală a monsienorului Vladimir Ghika - n.n.] din str.
Spătarului 37 şi redă asftel cele spuse de Ep. Suciu: am vorbit aproape patnt ore în 6
ochi cu Ep. Suciu. Era mâhnit că nu a putut vorbi la Politehnică studenţilor
deoarece acest lucnt i-a fost interzis de dl ministru Voitec. Spunea că regretă faptul
că nu a fost în prealabil în audienţă la acesta spre a sta de vorbă şi eventual a fixa
de comun acord subiectele conferinţei." 18
Numeroase sunt rapoartele informative care consemnează critica aspră adusă
guvernului Groza. Astfel, într-o notă din 18 decembrie 194 7 avînd un titlu sugestiv
"Cultul catolic şi greco-catolic se manifestă ostil democraţiei" se scria printre altele:
"Mitropolitul Greco-Catolic din Blaj a dat instrucţiuni verbale tuturor preoţilor
greco-catolici dependenţi de această mitropolie ca să evite pe cât posibil, total, în
predicile ţinute cuvintele de laudă pentru Regimul democrat şi Guvernul din
România". 19
O altă notă informativă din 27 august 1948, care relatează de o campanie în
localitatea Orlat preciza: "Episcopul Suciu în predicile sale cere credincioşilor să se
pună deasemenea sub ocrotirea Maicii Domnului pentru vremurile care vor veni. Are
succes cu predicile, fiind un orator cu mult talent şi vervă. Se pricepe să construiască
cu multă uşurinţă fraze aparent nevinovate, însă care în fond sunt cu mult subînţeles.
Ibidem, f. 177-182; Alexandru Salcă, Episcopul martir Ioan Suciu in vizorul Securităţii, în Anale
Sighet 7. Anii 1949-1953. Mecanismele terorii, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999, p. 135.
17
Cristian Vasile, Atitudini ale clericilor ortodocşi şi catolici faţă de URSS şi faţă de regimul de tip
sovietic (1944-1948), în Biserică, Putere, Societate. Studii şi Documente, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2001, p. 164 (în continuare Biserică, Putere.. .).
18
Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist (1945-1989) Documente şi
mărturii, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 151 (în continuare Istoria Bisericii .. .).
19
Ion Zubaşcu, Desfiinţarea bisericii greco-catolice în documentele securităţii, în Anale Sighet 7. Anii
1949-1953. Mecanisme!<' terorii, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999, p. 691.
16
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Pretutindeni unde merge el este supravegheat de jandarmi

şi

oamenii regimului. Este

însă greu să-i surprindă asupra vreunui fapt concret, căci ştie să ascundă subânţelesul

frazelor sale în texte biblice. 1120
Deasemenea, o adresă din 1O septembrie 1948 a Serviciului de Securitate
Mureş către Direcţia Regională a Securităţii Poporului Cluj menţionează faptul că
predica ţinută de episcopul Suciu la 8 septembrie 1948, în care îi denunţa pe "călăii
ce fură religia", a avut asupra credincioşilor "un efect atât de covârşitor încât la un
moment dat au început să plângă".2 1
Nu numai că a fost urmărit pas cu pas, dar i se interceptase chiar şi
corespondenţa. O notă din I O mai 1948 consemna: "Preotul greco-catolic Vasilica
Cristea, plecat la Roma în anul 1946, împreună cu Andrea Cawallo, au expediat câte
o scrisoare de felicitări cu ocazia Sărbătorilor Paştelui, episcopilor uniţi: Ioan Suciu,
Alex. Rusu, Valeriu Frenţiu şi Iuliu Hossu. În scrisoarea adresată lui Suciu spune:
... iar la Roma şi-n Italia peste tot- mai ales de câteva zile e primăvară.frumoasă şi
• ~
li 22
prom1ţatoare .
În anul 1947, odată cu revenirea episcopului Valeriu Traian Frenţiu la
Oradea, Sf'antul Scaun l-a numit pe Ioan Suciu, Administrator Apostolic al
arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş, până la clarificarea numirii, confirmării şi
instalării noului mitropolit Alexandru Rusu al Maramureşului, pentru care guvernul
refuza să-şi dea acordul. 23
În audienţa privată acordată episopului, în august 1947, premierul comunist
Petru Groza afirma posibilitatea denunţării Concordatului în cazul în care Biserica
24
Catolică nu-şi va revizui atitudinea faţă de guvem.
Abdicarea forţată a regelui, în decembrie 194 7 a generat îngrijorare şi în
rândul episcopilor şi preoţilor greco-catolici, fapt care îl determină pe Ioan Suciu să
vorbească într-o predică despre "un rege care a fost înlăturat de poporul său însă,
după câtva timp, regretând acest gest, poporul s-a tulburat şi până nu 1-a readus pe
rege nu s-a liniştit". Sigur, era un exemplu pe care episcopul îl considera aplicabil şi
în România. Propagarea unor astfel de mesaje nu puteau fi tolerate de autorităţi şi în
luna februarie 1948 i se interzice să mai ţină predici în Bucureşti întrucât "lumea are
mult de muncă şi timpurile nu sunt prielnice pentru astfel de practici". 25
În anul 1948 autorităţile au devenit din ce în ce mai ostile faţă de Bisercia
greco-catolică, aceasta şi pe fondul manifestărilor anticomuniste tot mai făţişe a
Alexandru Salcă, op. cit., p. 138.
Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist,
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003, p. 95 (în continuare Între Vatican„.).
22
Arh. SRI, Fond D, dosar 2322, f. 269.
23
Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plăianu, op. cit., p. 84.
24
Ioan Marius Bucur, Consideraţii privind politica religioasă a guvernului Groza (1945-1947), în Anale
Sighet 5. Anul 1947 - Căderea cortinei, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, p. 351.
25
Cristian Vasile, Între Vatican„., p. 168.
20
21
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ierarhilor şi preoţilor. În luna februarie, episcopul Ioan Suciu i-a convocat pe clericii
din dioceza sa şi i-a anunţat că îi aşteaptă martirajul, rugându-i pe cei care nu s-au
hotărât încă să apere cu viaţa lor Biserica Unită să plece din rândul preoţilor. 26 La 23
februarie 1948, o notă informativă a Siguranţei arăta că "agitatorii cei mai
primejdioşi contra regimului sînt dintre catolici. Astfel, Ioan Suciu de la Blaj colindă
ţara şi-i arde la cuvântări pe faţă contra democraţiei. Aşa a făcut şi la Cluj, chiar
27
acum recent, fiind în trecere către Oradea".
La 15 mai 1948, cu ocazia aniversării centenarului Revoluţiei de la 1848,
mitropolitul ortodox al Ardealului, Nicolae Bălan, ţinea un discurs prin care invita
Biserica greco-catolică să "revină la legea strămoşească". Episcopul Ioan Suciu, în
calitate de gazdă a manifestărilor, a încercat să dea o replică dar "autorităţile civile 28
Gheorghiu-Dej şi Petru Groza - i-au interzis să ia cuvântul" . În luna iunie 1948 s-a
desfăşurat la Oradea, întrunirea Sinodului episcopal al bisericii greco-catolice. Cu
această ocazie Direcţia Generală a Siguranţei Statului a întocmit o notă informativă
în care e descrisă şi reacţia ierarhiei unite în legătură cu serbările de la Blaj: "Ultimul
a vorbit Ioan Suciu, care a arătat amănunţit întâmplările în legătură cu serbările
centenarului Revoluţiei de la 1848. A menţionat că personal a întocmit încă din iama
anului 1948 programul serbărilor pe care l-a înaintat Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri, de unde a fost trimis la Ministerul Informaţiilor, care nu a dat nici un
răspuns propunerilor sale. A narat ascultătorilor întâlnirea cu dl. Dr. Petru Groza şi
cu mitropolitul ortodox dr. Nicolae Bălan ale căror cuvântări le-a ascultat. A
menţionat că a fost aşezat la stânga dlui prim preşedinte al Consiliului de Miniştri şi
că în timpul discursului mitropolitului Bălan a fost prins de mână de către dl. Dr.
Petru Groza care, la un moment dat, i-a comunicat că va urma o parte foarte
neplăcută pentru uniţi. Era vorba de unirea Bisericii Unite cu cea Ortodoxă. De
asemenea, a arătat că la festivalul care a avut loc după serbare, dl. Dr. Petru Groza
i-ar fi spus: Nu ştiu ce jonglerie politică aş putea face ca să vă salvez, la care Suciu a
29
răspuns: Ne vom salva noi, cel mult să opreşti amestecul politicii în Biserică.
Într-un referat al Siguranţei din I O iunie 1948 privind "Atitudinea politică a
Bisericii Greco-Catolice în anii 1945-1948", se precizează că în luna mai 1948
"episcopul Suciu a dat dispoziţiuni tuturor parohiilor să strângă de la credincioşi un
fel de scrisori tip care să fie trimise papei şi în care aceştia să-i ceară binecuvântarea
pentru aceste ceasuri de întunecare, obidă şi necaz pentru unele părţi ale lumii. În
ziua de 2 mai 1948 - prima zi de Paşti - episcopul Suciu, printr-o predică deghizată,
26

Arh. SRI, Fond D, Dosar 2330, f. 350.
Marius Oprea, '"Problema 132": Biserica Română Unită în atenţia Securităţii, în Cristian Vasile,
Istoria Bisericii ... , p. 9.
28
Ioan Ploscaru, Desfiinţarea bisericii greco-catolice, în Anale Sighet 6. Anul 1948- Instituţionalizarea
comunismului, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998, p. 680.
29
Cristian Vasile, Istoria Bisericii ... , p. 71.
27
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măsurile luate de guvern contra unor elemente reacţionare, afirmând: Unde
voi ce vreţi să puneţi lumii temelie pe frică şi groază. Sunt oameni care
atunci când vorbim de diavol cred că vorbim de ei. Cei ce judecă azi, vor fi şi ei
30
judecaţi. "
Autorităţile au încercat să folosească toate mijloacele pentru a-l împiedica pe
episcopul Suciu să ajungă în diferitele părţi ale ţării pentru a vorbi credincioşilor săi.
Părintele Eugen Sârbu, preot paroh în satele Cinciuş şi Bord Uud. Târnava Mică) îşi
aminteşte de vizita arhierească făcută de Ioan Suciu în luna iulie 1948: "Agenţii
împreună cu oamenii Partidului Comunist au tăiat un copac mare şi cu el au barat
drumul pentru ca episcopul Ioan Suciu să nu poată ajunge în sat. Atunci am trimis un
om cu o căruţă să-l aducă. Aparent, ţăranul, care luase o coasă şi o furcă, mergea la
muncă, pe câmp. Aşa a reuşit să iasă din sat şi a venit cu episcopul Ioan Suciu prin
altă parte. Acesta era convins că ne vom păstra credinţa. Când a plecat, l-am însoţit
cu un cor de tineri care a cântat până ce a ieşit din sat." 31
Persecuţiile anticatolice intră într-o nouă etapă în luna septembrie 1948 când
episcopatul catolic este depus prin decizii ale autorităţilor. Astfel, la 4 septembrie
1948 prin decret guvernamental episcopul Ioan Suciu a fost depus din funcţie. 32 Cu
toate acestea a început un turneu în judeţele Mureş şi Cluj în scopul încurajării
credincioşilor. Cu acest prilej, într-o predică ţinută la Târgu Mureş s-a exprimat
deschis împotriva hegemoniei sovietice în România arătând că "astăzi suntem
conduşi de străini şi toate se pun la cale de către aceştia. Străinii ar trebui daţi afară,
căci până când aceştia conduc, nu va fi linişte. "33 Ultima localitate vizitată de episcop
a fost comuna Cătina Qud. Mureş) unde discursul său s-a axat pe denunţarea fără
echivoc a legilor ţării, "să nu se asculte de acele legi care sunt contra lui Dumnezeu şi
să se asculte numai de ceea ce spune religia şi scriptura" a făcut ca autorităţile să ia
primele măsuri împotriva lui. A fost ridicat de organele Securităţii Cluj şi transferat
la Direcţia Regională de Securitate Sibiu de unde, deocamdată, a fost eliberat. 34
Amintind de această scurtă perioadă de detenţie, Ioan Suciu preciza că "acolo unde
am fost închis unul din cei care mă păzeau a căzut în genunchi lângă mine şi mi-a
spus că şi el se roagă pentru că şi el crede la fel ca şi mine" 35 •
Martirajul episcopilor şi preoţilor catolici se încadrează în contextul general
al relaţiilor dintre Moscova şi Vatican, iar în plan intern în acela dintre regimul

a atacat

sunteţi

30

Ibidem, p. 70.
!bidem, p. 169-170.
32
Ovidiu Bozgan, Nunţiatura Apostolică din România în anii 1948-1950, în Biserică, Putere ... , p. 138.
33
Cristian Vasile, Între Vatican ... , p.172.
34
Idem, Episcopul Ioan Suciu: "Numai cu sânge se poate scrie istorie... " în Memoria, nr. 31, p. 34-35
(în continuare Episcopul Ioan Suciu ... ).
35
Idem, Între Vatican ... , p. 174.
31
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comunist de la putere şi o biserică făţiş anticomunistă. Evoluţia acestui conflict a fost
marcată şi de interesele Bisericii Ortodoxe Române în etapa istorică respectivă. 36
Momentul exploziv al raporturilor dintre puterea comunistă şi Biserica
Catolică din România a fost înregistrat în anul 1948, când au fost decretate măsuri
care loveau în substanţa organizării acestei biserici. În timp ce Biserica romanocatolică a fost tolerată dar nerecunoscută, deşi nu a scăpat de persecuţie, Biserica
greco-catolică a fost suprimată, în urma unei campanii brutale de distrugere. Se pare
că până la I decembrie 1948, în România, existau aproape un milion şi jumătate de
uniţi, cu 1725 de biserici, 1594 de preoţi, 34 de canonici şi 75 de prelaţi. Erau
recunosute 5 dioceze titulari fiind: Ioan Suciu (dioceza Alba Iulia - Făgăraş), Iuliu
Hossu (dioceza Gherla), Valeriu Traian Frenţiu (dioceza Oradea Mare), Ioan Bălan
(dioceza Lugoj) şi Alexandru Rusu (dioceza Maramureş). 37
Autorităţile au fost din ce în ce mai hotărâte să treacă la desfiinţarea Bisericii
greco-catolice. În întreaga Transilvanie au fost răspândite formulare de împuternicire
în alb, care trebuiau să fie semnate de preoţii uniţi. Urmau să fie desemnaţi câte doi
preoţi din fiecare district, pentru a participa la I octombrie, la un "sinod" ţinut la
Cluj, care să proclame reîntoarcerea greco-catolicilor la ortodoxie. După o lungă
campanie de false promisiuni, prin diverse mijloace de violenţă şi prin teroare, 38 de
delegaţi au semnat cu acest prilej un act ce confirma trecerea la ortodoxie. Cu toate
că ierarhia greco-catolică i-a excomunicat, la 2 octombrie patriarhul emitea un act
sinodal prin care-i accepta pe noi convertiţi. 38
În calitate de administrator apostolic la conducerea Bisericii Unite, episcopul
Suciu a decis să-i excomunice, la 2 octombrie 1948, pe clericii din dioceza sa care
semnaseră pentru trecerea la Biserica Ortodoxă, aplicându-le „pedeapsa canonică a
afuriseniei " 39
În aceste împrejurări, neţinând seama de pericolul care se prefigura, Ioan
Suciu îndemna la credinţă şi la solidaritate. Iată în ce termeni se adresează
tineretului, prin predica din 2 octombrie 1948, în catedrala Blajului: "Numai cu
sânge se poate scrie istorie şi şi dacă vom fi vrednici îl vom vărsa. În curând se vor
sigila porţile bisericilor catolice, dar noi nu trebuie să disperăm fiindcă aceasta
înseamnă slăbiciune, înseamnă că cei ce vor să ne desfiinţeze se tem de noi. Vor
umbla din casă în casă să iscăliţi liste pentru a trece la ortodoxie; să nu vă lăsaţi
Cicerone Ioni ţoiu, Le martyre de 1' Eglise en Roumaine, Editura Resiac, Paris, 1986; George Ci păi anu,
The Romanian Greek-Catolho/ic church under communism, în Ethnicity and Religion in Central and
Eastem Europe, Cluj University Press, 1995; Ioan Bota, Cicerone loniţoiu, Martiri şi mărturisitori ai
bisericii din România (1948-1989), Editura Patmos, Cluj-Napoca, 1998.
37
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, p. 72;
Idem, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu - Dej şi statul poliţienesc (1948-1965), Editura
Polirom, Iaşi, 2001, p. 82.
38
Ibidem, p. 84.
39
Cristian Vasile, Între Vatican„., p. 144.
36
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influenţaţi,

chiar dacă vă ameninţă, căci toate sunt trecătoare şi timpul se va întoarce
cei care astazi vor să ne desfiinţeze se vor întoarce şi vor fi cei mai buni catolici.
Astăzi am ascultat la radio şi am auzit că s-au desprins din sânul nostru 30 de preoţi
şi că au trecut de partea ortodocşilor, dar aceştia se vor căi. Zeci de preoţi de-ai mei
au fost arestaţi, schingiuiţi, ţinuţi în beciuri umede, pălmuiţi şi târâţi în nămol pentru
credinţa pe care nu vor să şi-o părăsească. Am fost ameninţat cu deportarea, dar toate
acestea nu mă înspăimântă, ci mă întăresc. Vă cer să fiţi uniţi ca să putem lupta
împotriva valului care a venit peste noi, să nu uitaţi că ce e val, ca valul trece şi
neamul românesc se va bucura de toată libertatea. Să nu vă rătăciţi de turma
Sfântului Petru, căci numai aceasta este turma adevărată, iar păstorul adevărat Papa
Pius al XII-iea de la Roma, în care ne punem toată speranţa" .40
La 15 octombrie 1948, episcopul Suciu emisese un manifest intitulat Legea
strămoşească a românilor prin care îndruma credincioşii la păstrarea credinţei. Un
exemplar al acesteia a ajuns şi la organele de Securitate, care apreciau că "tonul
circularei are un caracter instigator, iar prin citirea ei de către preoţi s-a creat un spirit
de rezistenţă mai dârză din partea credincioşilor uniţi". 41
Momentul arestării episcopului Ioan Suciu era tot mai apropiat deoarece, încă,
din 16 octombrie 1948, Securitatea din Sibiu trebuia să întocmească un dosar cu
probe şi declaraţii care să justifice arestarea sa. Câteva zile mai târziu, într-una din
ultimele sale predici, spunea credincioşilor: "Atunci, când vor auzi că se trag
clopotele la catedrală, să vină cât mai mulţi pentru a-şi apăra biserica şi să nu o dea
decât dacă vor fi călcaţi în picioare de către acei care sunt fără credinţă". 42
A fost arestat în noaptea de 28/29 octombrie 1948, împreună cu ceilalţi
episcopi greco-catolici. Iată cum descrie un martor ocular, preotul Gheorghe Radeş
din Berevoi Uud. Braşov), momentul arestării: "La 28 octombrie 1948, Episcopul
Ioan Suciu a fost în vizită canonică la parohia Ileni, iar apoi a binecuvântat lăcaşul
bisericesc din Berevoii Mici. Anunţat de Pr. Andrei Radeş că a văzut mai mulţi
preoţi greco-catolici la Miliţia din Făgăraş, Episcopul Ioan Suciu a spus: Aceste
momente grele de persecuţie, prin care trece Biserica noastră, sunt cele mai fericite
momente din viaţa noastră creştină, dacă le vom şti folosi bine pentru apărarea
credinţei, sunt momente care ne vor servi sigur mai uşor la mântuirea sufletului.( ... )
După unu noaptea o ceată de securişti ne-a devastat locuinţa. Doi dintre ei au intrat în
dormitorul canonicului Leon Sârbu şi Părintelui Govoma. Între timp alţi doi securişti
au intrat în carnea în care se odihnea Presfinţitul. L-au ridicat şi, legându-l la ochi, I43
au dus într-o maşină ce se afla în sţradă. "
şi

40

Idem, Episcopul Ioan Suciu ... , p. 36
Cristian Vasile, Biserica Română Unită (Greco-Catolică) în primul an de după desfiinţare, în Anale
Sighet 7. Anii 1949-1953. Mecanismele terorii, Fundatia Academia Civică, Bucureşti, 1999, p. 126
42
Idem, Episcopul Ioan Suciu ... , p. 37
43
A. Mosin, A biruit credinţa, în Magazin istoric nr. 711994, p. 50
41
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Toţi episcopii greco-catolici au fost duşi la reşedinţa de vară a Patriarhiei
Ortodoxe de la Dragoslavele, unde au fost vizitaţi la 4 decembrie chiar de patriarhul
Justinian, care a încercat să-i convingă să renunţe la credinţa lor. 44
Existenţa din punct de vedere legal al Bisericii greco-catolice a fost definitiv
încheiată prin Decretul nr. 358 al Marii Adunări Naţionale din 1decembrie1948 prin
care se desfiinţau toate diocezele şi instituţiile, iar bisericile se acordau cultului
ortodox. 45 Dacă formal Biserica greco-catolică încetase să mai existe, dispariţia sa nu
era decât o iluzie, de care autorii săi vor deveni curând conştienţi.
Episcopul Ioan Suciu a fost transferat la 27 februarie 1949 la Mănăstirea
Căldăruşani de lângă Bucureşti şi apoi în arestul Ministerul de Interne pentru
.
.. 46
mterogatom.
În octombrie 1950 a fost transferat la închisoarea din Sighet în unna unei
călătorii cu trenul până la Satu Mare, iar de acolo cu un camion acoperit cu prelată.
Iată cum descrie părintele Ioan Ploscaru acest episod: "La un moment dat intră un
miliţian târând un preot cu reverendă şi cu ochelari orbi. Când i-au luat ochelarii l-am
recunoscut pe episcopul Ioan Suciu de la Blaj. El avea geamantane şi efecte mai
multe căci fusese adus aici din lagăr. Cu el s-au purtat mai respectuos. I-au lăsat
reverenda şi crucea pectorală. După terminarea percheziţiei ne-au pus cătuşe,
legându-ne unul de altul, doi cu doi. Episcopul Suciu a rămas singur fără cătuşe.
Încarceraţi în jeep-uri am fost duşi la gara de nord. Aici ne-au băgat la miliţia gării.
În gară am fost ţinuţi până s-a format trenul personal de Satu Mare. Când toţi
călătorii erau urcaţi am fost duşi şi noi într-un compartiment de clasa a doua, rezervat
anume. În seara de 26 octombrie 1950 am ajuns la Satu Mare. Aici am fost depuşi la
securitate, fiecare într-o celulă, până a doua zi dimineaţa. ( ... ) Au întins o prelată
peste camion, aşa că noi stăteam la întuneric. Au pus cătuşe şi episcopului Ioan
Suciu. Nu l-au legat cu lanţul de ceilalţi, ci şi-a purtat cătuşele singur pe ambele
braţe. Camionul a pornit spre o ţintă necunoscută de noi. Ajunşi la Sighet am fost
lăsaţi din nou la securitate. Băgaţi într-un garaj, în poziţie de drepţi am aşteptat
câteva ore până s-a întunecat. Seara am fost duşi la penitenciar. Escorta a primit
semnăturile de predare-primire şi a plecat. Noi am fost băgaţi toţi împreună în a doua
cameră din stânga de lângă intrare. Aici aveam saltele şi paturi individuale. A doua zi
ne-au dus la magazia de efecte. Eram introduşi acolo, pe rând, să ne predăm hainele
civile şi să îmbrăcăm zeghea vărgată. Primul care a intrat a fost episcopul Ioan Suciu.
După un timp iată-l că apare. Toţi am izbucnit în râs. Avea pe cap o căciulă mare
albă, aplecată pe o parte şi cu hainele vărgate era de nerecunoscut. Ni se părea

Interviu cu preotul greco-catolic Eugen Popa, Arhiva de istorie orală a MVCRS
Monitorul Oficial nr. 281 din 2 decembrie 1948
46
Nuţu Roşca, op. cit., p. 146
44
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necunoscuţ1.

În 26 octombrie 1950, prin adresa nr. 588, directorul penitenciarului Sighet,
Vasile Ciolpan, raporta Direcţiei Generale a Securităţii Poporului primirea
următorilor deţinuţi: "Suciu Ion, Haag Rafael, Ploscaru Ion, Raţă Ion zis Tarcizius şi
Bogdan fi Constantin predaţi pentru încarcerare la acest Penitenciar Principal. "48
Închisoarea din Sighet era renumită pentru metodele folosite în a-i
dezumaniza, umili şi batjocori pe deţinuţi. Caracteristica principală a acestei
închisori era izolarea, frigul şi foamea, toate trei având de fapt acelaşi scop:
exterminarea celor închişi aici.
Aceste scopuri erau urmărite, atât prin regimul zilnic (muncile la care erau
supuşi indiferent de vârstă sau de starea sănătăţii), cât şi prin regimul alimentar sau
cel sanitar. Supuşi mereu verificărilor neaşteptate ale gardienilor, găsiţi vinovaţi de
încălcarea unor "reguli" scrise sau nescrise, deţinuţii erau aruncaţi la "neagra", o
celulă mică, fără ferestre şi cu un lanţ în mijloc. 49
La Sighet, alături de foştii demnitari ai României interbelice, au fost
concentraţi ierarhii şi preoţii Bisericii Catolice din România. Un anchetator sosit de
la Bucureşti i-a declarat episcopului Ioan Ploscaru: "Vă luăm vârfurile! 1150 La Sighet
au fost duse într-adevăr vârfurile ecleziastice ale celor două rituri catolice din
România: episcopii, vicarii, canonicii şi un număr însemnat al preoţilor.
Episcopul Ioan Suciu a ajuns la Sighet la vârsta de 43 ani şi a rezistat
regimului de detenţie doar trei ani de zile. Despre felul în care şi-a dus crucea
martirajului, până în ziua de pe urmă, 27 iunie 1953, stau mărturie evocările celor
care i-au văzut s-au auzit suferinţele, mărturii din care vom reproduce câteva
fragmente.
Părintele Eugen Popa: "Uneori cei care erau în celule mai mari au fost
izolaţi. De exemplu, Preasfinţitul Suciu că era bolnav. L-au scos dintre ceilalţi
episcopi spunându-i că trebuie să-ţi dăm regim special, ori dacă noi îţi aducem aici
mâncarea, o mănâncă ceilalţi. L-au izolat singur în celulă şi uitaţi care a fost
regimul: o zi mâncare obişnuită, a doua zi f'ară mâncare" 51
Episcopul Ioan Ploscaru: "Alimentele puţine şi neindicate pentru colită
distrugeau lent sănătatea şubredă a episcopului. Suporta foarte puţine alimente.
Acestea erau cartofii, coaja de pâine şi arpacaşul. De multe ori stătea zile întregi pe
pat fără să mănânce, ca săi se vindece intestinele prin repaus alimentar („.) Când noi
Ioan Ploscaru, Lanţuri.„, p. 159-162.
Arhiva Penitenciarului Baia Mare, Fond Sighet (neinventariat).
49
Pentru amănunte vezi Andrea Dobes, Ioan Ciupea, Decapitarea elitelor. Metode, mijloace, mod de
acţiune, în Memoria închisorii Sighet, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999 (în continuare
Memoria închisorii„.).
so Ioan Ploscaru, Lanţuri.... , p. 147.
51
Inteiviu cu preotul greco-catolic Eugen Popa, Arhiva de istorie orală a MVCRS.
47
48
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cei tineri eram duşi la corvezi, episcopul rămânea singur în celulă. Uneori venea
comandantul închisorii, Vasile Ciolpan. Acesta avea oarecare respect pentru
episcopul Ioan Suciu. Îi zicea Preasfinţitule, ca să nu-i zică Preasfinţite, titlu interzis
acolo şi stătea puţin de vorbă ( ... ) În luna aprilie 1951 ieşise şi episcopul Suciu la
plimbare. Ordinul repetat mereu: capul jos, mâinile la spate în timp ce ne mişcam, el
nu-l putea respecta şi a cerut voie să stea lângă zid, fără să se mişte. A avut noroc.
După ce s-a terminat plimbarea m-am dus să-l iau de braţ ca să-l ajut să urce treptele.
El avea în mână o rămurea dintr-un prun, care atunci înflorea. Se uita la cele trei flori
şi la restul bobocilor. Cu o presimţire a apropiatului sfărşit mi-a spus: Uite aşa a fost
şi viaţa mea, câteva flori şi mulţi boboci. Se referea desigur la realizările şi la
planurile care nu se vor mai realiza. În luna mai 1951 starea sănătăţii episcopului
Ioan Suciu s-a înrăutăţit simţitor. De douăsprezece zile stătea întins pe pat fără să
mănânce ceva. A fost dus într-o celulă de jos, la 8; acolo i s-a dat un regim alimentar
constând din griz fiert în apă. Mâncarea i-a priit şi s-a refăcut. Preotul Alexandru
Raţiu a aflat imediat şi a reuşit să ne comunice pe când mătura coridorul. Vestea ne-a
liniştit. După un anumit timp episcopul Suciu a fost dus în cameră cu ceilalţi
episcopi, în celula 44. În iunie 1953 era din nou foarte bolnav. În 27 iunie 1953
noaptea l-am auzit pe episcopul Hossu chemând miliţianul şi spunându-i ceva. Pe
acesta l-am auzit întrebând: Când? Răspunsul nu l-am auzit. Miliţianul a zis: Culcaţi
vă! Dimineaţa episcopul Alexandru Todea mi-a şoptit la uşă: - Ioan Suciu a murit
astă noapte. Mai târziu, prin echipa de preoţi măturători am aflat că Ioan Suciu a fost
înmormântat cu lenjeria de corp, semn că a avut-o pe a sa, sau i-au dat-o episcopii
colegi de cameră, ca nu cumva să fie aruncat gol în groapă. Episcopul Ioan Suciu a
murit într-o celulă de la etaj: Când l-au scos, l-au tras de picioare pe coridor şi până
jos, capul îi sălta de pe o treaptă pe alta. A fost aruncat în căruţă şi dus la cimitirul
vagabonzilor şi al sinucigaşilor*." 52
Părintele Alexandru Raţiu: "La Sighet a stat în aceeaşi celulă cu unii preoţi,
apoi cu episcopii. A suferit de distrofie deoarece n-a primit nici cel mai elementar
regim de mâncare necesar hrănirii sale. Din cauza condiţiilor de la Interne a contactat
şi otită cronică. Lipsit de hrană şi medicamente, în ziua de 27 mai 1953** a trecut la
cele veşnice. A murit în braţele colegilor săi, episcopi şi preoţi din celula 44. Vestea
morţii sale s-a răspândit ca fulgerul la celelalte celule. Am ştiut că a murit un sfănt. A
fost înmormântat alături de ceilalţi martiri ai bisericii în acelaşi cimitir părăsit al
săracilor din Sighet, rară ceremonial funerar şi rară cruce la căpătâiul său. Pământul
României s-a îmbogăţit cu un sfănt martir." 53
• Este vorba de „Cimitirul Săracilor" de la Cearda, unde au fost îngropate personalităţile decedate la
închisoarea din Sighet
52
Ioan Ploscaru, Lanţuri... „ p. 182-245
•• Data corectă a morţii este 27 iunie 1953
53
Alexandru Raţiu, Biserica.... p. 172; Idem, Două scrisori, în Memoria închisorii... , p. 125-126
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Monseniorul Coriolan Tămăian: "În seara zilei de 26 iunie 1953, episcopul
Ioan Chertes, episcopul Liviu Chinezu şi cu mine făceam de gardă. Primul de gardă a
fost Chinezu. Ceilalţi ne-am culcat. Pe la miezul nopţii, Suciu începe să recite cu glas
înalt şi răspicat Tatăl nostru şi Născătoarea. Eu îl întrerupeam: Staţi, să nu ne audă
gardianul de afară! În timpul acesta a venit la mine la pat Chinezu şi mi-a spus că i
se pare că Suciu nu e bine. M-am ridicat repede, am mers la el la pat, l-am pipăit, n-a
reacţionat, dar respira încă. I-am trezit rapid pe ceilalţi din cameră, care s-au strâns în
jurul patului său. Episcopul Iuliu Hossu i-a dat dezlegarea sacramentală, eu i-am ţinut
într-o mână pulsul şi pe cealaltă i-am pus-o pe piept, la inimă, până când aceasta n-a
mai bătut. Era 1 fără 20 de minute, în ziua de 27 iunie 1953. Un cortegiu compus
dintr-un căruţaş, un sanitar şi un gardian l-a condus pe episcopul Suciu până la
groapa comună. "54
Cardinalul Alexandru Todea: "Preasfinţitul Suciu a avut colită, dar o colită
blestemată, care cu regim s-ar fi putut rezolva. Şi el a cerut, dar nu a cerut altceva
decât ceai şi puţină marmeladă. Şi nu le-a avut. Ce a avut? Arpacaş în fiecare zi,
arpacaş şi orz fiert. Episcopul Suciu a fost un om foarte energic. A fost zeul
tineretului până în 1948. Foarte rezistent, nu se simţea oboseala pe el, a avut o
cultură rară, un om deosebit. Ca fizic era mic de statură. După ce a murit am aflat
prin morse, căci eram vecini de celulă, vestea rea. Ni s-a comunicat că a murit Suciu
pe la orele 4 sau 5 dimineaţa. Sigur că am rămas impresionat. A doua zi trebuia să
ieşim la măturat. L-au dus în camera în care a fost şi Maniu. Nu în care a murit
Maniu, ci în care a fost dus şi el. O cameră pentru morţi. Am făcut tot posibilul ca să
ajungem acolo cu măturatul. Oricum dacă ne prindeau lucrurile mergeau altcumva.
Am intrat şi l-am găsit pe o scândură, o uşă de închisoare veche, îmbibată cu sânge.
Învelit cam de la genunchi până la piept, încât mi-a făcut impresia că n-a mai rămas
nimic din el. Era cât o mână de-a mea. "55
Episcopul Ioan Suciu a murit la 27 iunie 1953, iar pe "actul de moarte",
completat la patru ani după decesul său, e menţionată drept cauză a morţii
"insuficienţă circulatorie, enterocolită cronică". Potrivit acestui act, la fel ca şi în
cazul altor personalităţi decedate la Sighet, nici episcopul Suciu nu absolvise vreo
şcoală fiind o persoană "fără ocupaţie" 56 .
Iar ca o ironie a sorţii, prin Decizia MAI nr. 684 din 28 decembrie 1953,
pedeapsa sa a fost majorată cu 24 luni, începând cu 30 ianuarie 195457 . Asta în
condiţiile în care Ioan Suciu decedase cu şase luni în urmă. Mai mult, prin adresa nr.
117.335 din l O octombrie 1954, se cerea Securităţii Sighet obţinerea unei procuri
54
55

A. Moisin, op. cit., p. 52
Alexandru Todea, Mărturii. Înregistrări video realizate de Lucia Hossu-Longin în anul 1991, Arhiva

MVCRS, Fond casete video.
Act de moarte nr. 134, Arhiva MVCRS.
57
Arhiva Penitenciarului Baia Mare, Fond Sighet (neinventariat).

56
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speciale de la un număr de 12 deţinuţi, închişi "în Penitenciarul Dunărea din Sighet",
printre care şi Ioan Suciu, "în care să se indice persoana căreia să-i fie predate
obiectele rămase în magazia Direcţiei Generale a MAI Bucureşti de la data

.

..„ 58

reţmem.

Episcopul obişnuia să le spună credincioşilor: "Bisericii greco-catolice îi
lipsesc martirii. Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai persecuţia ne va putea
oferi coroana martiriului şi va putea arăta lumii întregi ce suntem noi de fapt: fii şi
apostolii adevăratei Biserici." 59
El a urmat această cale a martiriului. Şi, aşa cum remarca părintele Alexandru
Raţiu, "a trăit aşa cum a crezut, şi a murit aşa cum a trăit. 1160
BISHOP IOAN SUCIU - 50 YEARS FROM HIS DECEASE
(Summary)
Ioan Suciu was one of the three bishops of the Catholic Church who died in
the politica! prison from Sighet, keeping his faith untouched.
Bom ·on the 4th of December 1907 at Blaj he graduated Theology in Rome
being ordained as a priest in 1931 and at the age of 33 he received the title of
Auxiliary Bishop of Oradea. He endured the di fi cult period of Hungarian dornination
over the North-West of Transylvania between 1940-1944, always encouraging the
believers.
He has strongly opposed to the regime setup after 1945, attacking vehemently
in his numerous sermons, the authorities and the communist ideology. His
courageous attitude finally led to his arrest on the night of 28th /29th October 1948.
He was firstly held in Dragoslavele (Argeş county) andin the Căldăruşani Monastery
near Bucharest, then under arrest at the Ministery of Home Affairs for interrogations.
From there he was transferred in October 1950 to the prison of Sighet, where due to
the exterrnination regime, he passed away on the 27th of June 1953, being buried in
the Poors' Cemetery at the outside ofthe city.
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Ibidem.
Alexandru Raţiu, Biserica..., p. 171.
60
Ibidem, p. I 72.
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PEDAGOGIA MUZEALĂ SI RECUPERAREA
'
UNOR PIESE DE PATRIMONIU

- NOTE PE MARGINEA UNEI EXPOZITII
, DE
ETNOGRAFIE CAMELIA BURGHELE

Anii din urmă au fost marcaţi, în lumea muzeografiei şi muzeologiei, de tot
mai categorice valorificări ale patrimoniului existent deja în depozitele muzeelor sau
de recuperarea, conservarea, restaurarea şi expunerea unor piese de patrimoniu cultural mai recent achiziţionate sau donate de susţinători ai perenităţii culturale. Este o
tendinţă deplin justificată, în măsura în care ea este corelată cu cel puţin două constatări
fundamentate istoric: mai întâi, procesul de dispariţie a unui bogat patrimoniu mobil
şi imobil etnografic, aflat într-un accentuat regres în faţ:a cuceririlor tehnicii modeme,
care, indubitabil, sunt preferate pentru sporirea confortului fizic şi psihic oferit
utilizatorilor; apoi, se vorbeşte tot mai mult - iar omul societăţii postrnodeme simte
tot mai acut pe piele proprie această presiune - despre necesitatea izolării unui profil
identitar, în condiţiile în care societatea tinde spre o globalizare accentuată, unde
disoluţia identităţilor este favorizată de climatul multicultural şi multietnic.
Într-un astfel de context social şi cultural, muzeele ultimelor decenii instaurează
o nouă relaţie între instituţia culturală şi public, relaţie reclamată şi de pericolul cu care
se confruntă tot mai multe astfel de instituţii patrimoniale - cel de pierdere a vizitatorilor.
Este vorba despre o relaţie mult dinamizată, axată pe o cinetică internă, care apropie
semnificativ vizitatorul mai mult sau mai puţin avizat de piesa etalată. Altfel spus,
piesa este scoasă din vitrină iar observatorului i se pun la dispoziţie o serie de mijloace
pentru a o accesa liber. Este o modalitate de a re-crea piesele şi de a re-face atmosfera
pe care muzeul îşi propune să o compună pentru public. Susţinătorul unui astfel de
demers cultural muzeografic şi muzeologic a denumit aceeastă variantă de construire a
unei expoziţii drept o "muzeologie a căutării, o muzeografie pâlpâitoare, care renaşte
prin fiecare gest, opunându-se la tot ce riscă să devină rutină, procedeu, clişeu, reţetă" 1•
1

Ernest Bernea, Muzeul, un traseu viu de iniţiere, ierarhic accesibil în funcţie de pregătirea şi interesul
vizitatorului, în Câteva gânduri delpre cantităţi, mentalitate şi âncrucişare, din Mapa Crucea, expoziţia
din 1993 de la Muzeul Ţăranului Român.
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L-am citat pe Horea Bernea, artistul - muzeograf care a gândit Muzeul Ţăranului
Român şi continuăm să preluăm ideile lui Horea Bemea: trebuie să încercăm să creăm
o "muzeografie proaspătă, eliberată de poncife şi mode muzeale, simplă, suplă şi
discretă, în care primează respectul pentru obiectele ţărăneşti şi pentru nobleţea lumii
din care provin" 2 •
Printr-un astfel de proces bine calibrat ca marketing cultural - pentru că, în
fond, relaţia se stabileşte între muzeograful ofertant şi vizitatorul receptor, adică o
relaţie în termenii "pieţei", reglată de cerere şi ofertă - se selectează acele expoziţii
antropologice despre care vorbea şi Dimitrie Gusti în cercetările sale sociologice zonale.
Vizitatorul se poate apropia de obiect, poate pune mâna pe el, în ideea unui contact
palpabil, instaurat chiar şi la nivel kinetic, sau poate utiliza instalaţia ţărănească expusă,
pentru a-şi satisface o curiozitate sau o amintire.
Dincolo de aceste consideraţii, expoziţiile trebuie să fie astfel gândite încât să
nu răspundă doar unor nevoi strict culturale, muzeografice, ci şi unor deziderate educative. Multe expoziţii, în virtutea unor principii de pedagogie muzeală (ramură a
muzeologiei tot mai mult solicitată în ultima vreme) nu fac altceva decât să se
transforme în fundalul potrivit pentru cursuri, lecţii, ore de şcoală pentru elevi. Este
tot mai căutat, aşadar, tipul acesta de expoziţie participativă destinată elevilor şi copiilor,
în cadrul căreia aceştia sunt implicaţi - deseori chiar sub pretexte ludice - să creeze, să
anime, să identifice elementele componente ale expoziţiei sau să refacă imaginar tradiţii
sau meşteşuguri vechi3.
Tot la confluenţa dintre muzeografic şi pedagogic stă o altă dimensiune a
muzeului, în special a muzeului etnografic: cea de a apropia, la nivel comparativ
chiar, trecutul de prezent: "muzeul etnografic este, prin excelenţă, o instituţie a
demonstraţiilor, apropiind de contemporanul nostru istoria, tradiţiile, propria-i origine
socială. Între calităţile sale virtuale este şi aceea că poate oferi modele de orientare
prin ceea ce au fost satul, ţăranul, mediul rural, viaţa ca atare, spre ceea ce tinde să fie,
în lumea contemporană, satul şi ţăranul" 4 •
Pornind de la astfel de puncte de vedere şi încercând să ne integrăm tendinţelor
actuale de construire nu doar a unei încăperi de muzeu dar chiar şi a conceptului de
muzeu etnografic în sine, am încercat să proiectăm o astfel de expoziţie cu profil
etnografic la Buciumi - Sălaj, acolo unde Şcoala Generală ne-a pus la dispoziţie un
spaţiu generos de expunere5 • Ideea care a marcat fundamentarea unei săli de etnografie
2

Ibidem.
Victor Simion, Spre o nouă ştiinţă a muzeografiei: pedagogia muzeală, în Colocviul Naţional de
Pedagogie Muzeală, voi. III, Sibiu, 1997, p. 78.
4
Ioan Opriş, Transmuzeographia, Bucureşti, 2000, p. 181.
5
Vernisajul expoziţiei a avut loc la 17 august 2003, în cadrul unor manifestări mai ample dedicate
comunei Bucium şi castrului roman de acolo, în prezenţa unui public numeros şi a oficialităţilor
locale.
3
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a înglobat, înainte de toate, subordonarea proiectului expoziţional spaţiului care îl
fiind vorba despre o sală de clasă din şcoala din sat, ne-am gândit că este
firesc ca expoziţia să răspundă în primul rând unor nevoi educative, pedagogice,
şcolare. Nu ne-am propus, aşadar, să realizăm o expoziţie de un înalt nivel ideatic sau
cu un masiv grad de dificultate sau encriptare, ci, mai degrabă, am încercat să găsim
o logică expoziţională care să incite copiii, pe de o parte, şi să le poată prezenta un
model coerent de viaţă, pe de altă parte.
În această ordine de idei am optat pentru varianta unei expoziţii holistice,
integratoare, şi nu pentru una fragmentată, unghiulară. Am preferat reconstituirea
unui interior ţărănesc tipic pentru zonă (Anexa I), care să poată oferi elevilor la o
singură accesare o serie de informaţii bine legate între ele, coerente şi logice, deşi near fi fost mult mai facilă o expunere pe vitrine, cu piese disparate, prezentate fragmentat.
Am considerat că o viziune de ansamblu - chiar dacă mai restrictivă, poate, ca număr
de piese şi variante opţionale - este de preferat unei înşiruiri de podiumuri sau vitrine
care, desigur, ar fi adus informaţii din domenii mai variate ale culturii populare
româneşti dar ar fi avut marele neajuns că ar fi rupt obiectul din cadrul său specific.
Optând pentru varianta unui interior ţărănesc, într-o formulă puţin lărgită, mai amplă
decât în realitatea cotidiană, tocmai din dorinţa de a îngloba aici cât mai multe piese,
am avut posibilitatea să sugerăm copiilor locul fiecărui obiect în contextul său utilitar
şi funcţional, exact aşa cum a fost reclamat de tradiţia locală. Manechinele - bărbaţi,
femei, copii - au ca principal scop încercarea de umanizare a expoziţiei, tocmai în
ideea de a o ancora cât mai mult în real şi de a-i conferi acea dinamică interioară
necesară pentru a-i garanta credibilitatea. Clişeul final, la nivelul impresiei calitative,
ar trebui să fie acela al unui interior de căsă ţărănească din satele de pe văile de la
poalele Meseşului, într-o zi obişnuită, în care o familie obişnuită participă la obişnuitele
munci casnice. Sperând că am putut realiza acest deziderat muzeografic, am decis că
textele prea bogate sau prea numeroase n-ar face decât să încarce inutil expoziţia,
asfel încât ne-am limitat la doar două texte explicative (Anexa II).
găzduieşte:

Anexai
Proiect de expoziţie
Sala de etnografie
- Şcoala generală Buciumi A. Descrierea proiectului

Sala de etnografie este parte integrantă a proiectului muzeal care se va realiza
în incinta Şcolii Generale Buciumi, Sălaj. Expoziţia va cuprinde piese provenite din
mai multe surse: cele mai multe dintre ele sunt o donaţie colectivă a sătenilor, fie
colecţionate în timp şi constituite în vechea expoziţie a şcolii, fie colecţionate prin
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intermediul elevilor, sub coordonarea prof. Ştirb Ioan; o altă parte din exponate au
fost achiziţionate de către personalul secţiei de etnografie a Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău; în fine, o altă parte din exponate provin din patrimoniul secţiei
de etnografie a Muzeului de Istorie şi Artă Zalău, astfel încât proiectul propus să
poată fi realizat în mod logic şi coerent (piesele care au lipsit din proiect şi nu au putut
fi adunate până la data începerii lucrărilor).
Trebuie menţionat în mod special că toate piesele care au căpătat, în urma unui
riguros proces de triere, calitatea de exponat, indiferent dacă ele au provenit din donaţii
sau achiziţii şi indiferent dacă au fost proaspăt recuperate sau au fost aduse din colecţia
muzeului din Zalău, au fost supuse unui proces susţinut de conservare specifică.
Acţiunea de conservare a fost realizată de către conservatoarea secţiei de etnografie
(Romolica Dejeu) şi de către personalul secţiei de restaurare - conservare (Elisabeta
Marianciuc, Jugrăstan Teodora, Ana Pop, Emanoil Pripon), în confonnitate cu normele
muzeografice existente şi recomandările recente furnizate de bibliografia de
specialitate. O bună parte din exponate au necesitat şi activităţi de restaurare (mai
ales în cazul ceramicii, care, în unele cazuri, a necesitat reîntregiri de substanţă), care
au fost executate tot de personalul secţiei de restaurare - conservare.
B. Obiective propuse
Expoziţia realizată cu piese de etnografie specifice arealului cultural Buciumi
îşi propune mai multe obiective, în fond - tot atâtea utilităţi:
a) un prim obiectiv este acela de a conserva piese valoroase existente fie în
colecţia veche a şcolii, fie provenite de Ia localnici, astfel încât piesele expuse să
rămână mărturie despre viaţa cotidiană a satului şi cea din zilele de sărbătoare;
b) planul expoziţional este astfel întocmit încât să reliefeze specificul etnografic
şi istoric al zonei şi să individualizeze satul Buciumi printre celelalte sate;
c) un obiectiv important propus, având în vedere faptul că expoziţia este găzduită
de o şcoală, este acela de a stimula interesul elevilor pentru colecţionarea pieselor şi
pentru păstrarea patrimoniului etnografic valoros al zonei;
d) pentru că grupul - ţintă căruia i se adresează expoziţia muzeală este constituit
din elevi, găsim că spaţiul expoziţiei ar putea oferi un cadru prielnic pentru susţinerea
unor prelegeri despre istoria zonei, despre ocupaţiile localnicilor, despre uneltele
folosite, despre specificul interiorului şi despre îndemânarea localnicilor în diferite
meşteşuguri, astfel încât aici ar putea fi ţinute (mai bine decât într-o sală de clasă
obişnuită) ore de istorie, cunoştinţe despre natură şi om, limba română, religie,
dezvoltarea vorbirii, dirigenţie etc.
e) în fine, pentru că la Buciumi se organizează în fiecare an o Sărbătoare a
castrului roman (15 august), sperăm că expoziţia de etnografie va fi un punct de
atracţie turistică şi că va fi vizitată în mod special cu ocazia acelei sărbători, întregind
o imagine coerentă despre istoricul zonei;
f) dincolo de toate aceste aspecte, expoziţia va reliefa profesionalismul
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muzeografilor şi a personalului aferent (conservatori, restauratori, fotograf) de la
Muzeul de Istorie şi Artă Zalău în organizarea unor astfel de expoziţii;
C. Profilul etnografic al satului
Expoziţia din sala de etnografie a Şcolii din Buciumi îşi propune să ilustreze
specificul etnografic zonal şi de aceea foloseşte în exclusivitate piese provenind din
Buciumi şi satele învecinate. Principala sursă bibliografică folosită pentru realizarea
expoziţiei a fost lucrarea Zona etnografică Meseş semnată de I. A Gaia (Editura
Sport - Turism, Bucureşti, 1982) dar s-a ţinut seama şi de observaţiile preluate din
cercetările de teren efectuate în zonă înainte de realizarea expoziţiei (discuţii cu oamenii
mai bătrâni din sat, cu profesorii etc). În conformitate cu sursa bibliografică citată,
localitatea Buciumi face parte din zona etnografică Meseş, subzona etnografică Almaş
- Agrij (I. A Gaia - op. cit., p. 10), situată în vestul depresiunii cu acelaşi nume, la
poalele munţilor Meseş.
Nu insistăm asupra istoricului zonei, care va fi pus în valoare de partea de
arheologie şi istorie medie, modernă şi contemporană a expoziţiei. Remarcăm doar
că satul Buciumi a fost un centru cu o importantă activitate meşteşugărească, agricolă
şi gospodărească. Se cultiva pământul şi se practica pomicultura (trebuie remarcate
progresele de excepţie ale pomiculturii în zona Buciumi datorate pomicultorului Silviu
Pop Papiriu, ale cărui fructe au câştigat medalii importante la o serie de expoziţii din
ţară şi străinătate, organizate în perioada interbelică). Se creşteau animale, în mod
special oi, turmele de la Buciumi fiind printre cele mai mari din zonă (facem o paranteză
pentru a remarca numărul extrem de mare în care au fost aduşi, la solicitarea noastră,
de către elevi, piepteni folosiţi la prelucrarea lânii, atunci când au fost adunate piesele
pentru expoziţie, dovadă că astfel de obiecte se găseau în fiecare gospodărie).
Economia satului Buciumi a fost marcată de existenţa unui mare centru de
lădarit în satul vecin - Sângeorgiu de Meseş. Lăzile făcute aici şi regăsibile în multe
din interioarele din Buciumi sunt masive, cu capacul plan sau uşor bombat şi cu
coamele proeminente; ca motive ornamentale, sunt specifice rozetele bifurcate şi
reprezentările antropomorfe stilizate. Oamenii mai bătrâni din zonă îşi amintesc de
utilizarea iniţială a acestor lăzi, cea de păstrare a zestrei fetei de măritat şi, în general,
a obiectelor celor mai preţionase din casă, dar astăzi, în gospodăriile în care se mai
găsesc astfel de lăzi (de altfel foarte numeroase în Buciumi şi Sângeorz, după cum am
putut remarca în incursiunile în teren pentru achiziţionarea de piese), ele se folosesc
pentru păstrarea cerealelor şi a făinii.
Secolul XIX a însemnat pentru Buciumi şi dezvoltarea unui alt meşteşug:
cojocăritul. Materia primă fiind abundentă, dat fiind faptul că numărul turmelor era
relativ mare, în sat existau mai mulţi cojocari, care prelucrau pieile şi le transformau în
pieptare scurte de tipul celor de Huedin, care erau utilizate ca model. Pieptarele erau
ornamentate cu bărcă neagră, verde sau bordo şi erau tighelate cu irhă neagră; deseori
erau împodobite cu ţinte metalice sau cu nasturi poliedrici negri sau maro, din sticlă.
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În paralel, se dezvoltă în mod special olăritul; pentru că în Transilvania mediputeau executa oale smălţuite, olarii români de la sate nu puteau
face decât ceramică nesmălţuită, mult mai puţin rezistentă şi rară calităţile estetice ale
celei smălţuite. Astfel, olarii maghiari din Buciumi, foşti breslaşi, stabiliţi aici după
perioada de decădere a breslelor, confecţionau ceramică smălţuită. Olăritul era singura
lor sursă de câştig, astfel încât produceau un număr mare de piese, destinate vânzării
nu doar în localitate, ci şi în satele învecinate sau la târgurile din Zalău şi Huedin.
Ceramica de Buciumi este smălţuită, dar neornamentată atât de bogat ca în alte centre, colorată în exterior cu smalţ verde închis, maron închis sau negru. Olarii
confecţionau şi cahle pentru sobe, frumos ornamentate cu smalţ verde cu motive
geometrice sau florale, dar producţia cea mai mare era cea a vaselor uzuale: farfurii şi
ulcioare, oluri de apă, strecurătoare, forme pentru cozonaci, cratiţe cu pereţi drepţi,
pentru friptură şi cratiţe cu coadă şi trei picioare. Ceramica decorativă, foarte bogată
în satele din zonă unde se obişnuia ca interioarele să fie împodobite cu farfurii
ornamentale sau ulcele decorative, era procurată din târguri.
În zonă se cultiva multă cânepă. Un interlocutor, Ţoc Gherasim (Sângeorgiu
de Meseş), ne-a relatat amănunte interesante despre lanurile de cânepă lungi, că nu le
vedeai capătu şi cânepa era mare cât casa sau despre topilele improvizate pe cursul
fiecărui pârâu din zonă; era lumea săracă şi ţesea tare mult cânepă, toate femeile:
după ce se topea şi se meliţa, se trăgea fuiorul cu hecelele şi cu pieptenii, apoi fuiorul
care era bun se punea la urzeală, ala care era aşa, bătut, să punea la băteala, da nici
câlţii nu se aruncau, că ţăseaufemeile saci de adus după câmp bucatele. Aşadar, se
ţesea mult, mai ales pânză pentru confecţionarea hainelor, dar şi ţesături decorative,
care erau expuse cu precădere în zilele de sărbătoare (căpătâiere frumos ornamentate,
peretare, ţoluri cu vrâste, dosuri de rudar, perne cu feţe amplu cusute şi garnisite cu
dantelă). Costumul popular este specific zonei: cămaşa albă, femeiască, este împodobită
cu cusături în care predomină roşul, albastrul şi galbenul, atât longitudinal, pe mâneci,
cât şi pe piept şi pe brăţara de la mânecă. Partea de jos a mânecii se termină cu o fodră
tighelată cu dantelă. Peste ea se purta pieptarul executat după modelul celui de Huedin.
Poalele erau albe, simple, cu o dungă cusută colorat în partea de jos. Peste poale se
purtau două zadii de lână, cu registre paralele longitudinale, roşii şi, mai târziu,
portocaliu spre roşu, despărţite de benzi ornamentale colorate. La sfârşitul secolului
XVIII încă se mai păstra obiceiul ca fetele tinere să poarte doar zadie în faţă, pe când
femeile mai vârstnice purtau zadii perechi, şi în faţă şi în spate. Cămaşa bărbătească
era albă, puţin ornamentată şi avea la gât o deschizătură împodobită cu cusături şi
închisă cu şnur. Peste cămaşă se purta, mai ales în zilele de sărbătoare, pieptarul
ornamentat, laibărul scurt, negru sau sumanul gros din pănură. Gacile erau scurte,
albe, iar de sub ele se vedeau opincile sau, duminica, cizmele negre, cu tureac înalt.
Iniţial, atât femeile, cât şi bărbaţii, erau încălţaţi cu opinci. Literatura de specialitate
reţine ideea că portul popular din subzona Almaş - Agrij s-a adaptat mult mai rapid
tehnicilor şi materialelor moderne decât alte costume populare, mult mai conservatoare.
evală numai breslaşii
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Intenţia noastră a fost ca, în interiorul reconstituit în expoziţie, să etalăm atât costume
de copil şi adulţi, cât şi costume de oameni în vârstă, surprinzând astfel nu doar
elementele specifice de corelare ale costumului popular cu vârsta, ci şi convieţuirea
în acelaşi interior a mai multor generaţii.

D. Descrierea expoziţiei de etnografie
I. Interior ţărănesc
a) colţul cu masa
- masă cu ladă (achiziţie Sângeorgiu de Meseş)
- faţă de masă (colecţia M.I.A.Zalău)
- o laviţă cu ladă sau rară ladă (lădoi) (achiziţie Sângeorgiu de Meseş)
- un scaun sau două (colecţia M.I.A.Zalău)
- costum bărbătesc - gaci albe (donaţie Buciumi)
- spăcel alb cu cusături colorate (donaţie Buciumi)
- zadie bărbătească (donaţie Buciumi)
- cuşmă (donaţie Buciumi)
- 5 blide (ceramică smălţuită) (donaţie Buciumi)
- 3 şterguri de Buciumi (donaţie Buciumi)
- icoană pe sticlă (donaţie Buciumi)
- straiţă de lână (donaţie Buciumi)
- ulceauă cu spice de grâu (pe masă) (donaţie Buciumi)
- stelaj de lemn (achiziţie Sângeorgiu de Meseş)
- 10 oale de lut (donaţie Buciumi)
- 10 ulcele de apă sau lapte (donaţie Buciumi)
- 3 ciubere de lapte (donaţie Buciumi)
- 2 oluri de apă (donaţie Buciumi)
b) colţul cu patul
- pat fără tăblii (achiziţie Buciumi)
- saltea de paie (strujeac)
- lipideu (donaţie Buciumi)
- căpătâier (donaţie Buciumi)
- ţol cu vrâste (donaţie Buciumi)
- 3 perne cu faţă înflorată (colecţia M.I.A.Zalău)
- peretar de Buciumi (donaţie Buciumi)
- desagi (donaţie Buciumi)
- costum de bărbat bătrân - gaci albe (donaţie Buciumi)
- zadie neagră (donaţie Buciumi)
- spăcel alb (donaţie Buciumi)
- cuşmă (donaţie Buciumi)
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c) lada de zestre din centrul de

lădărit

Sângeorgiu de Meseş

(achiziţie

Sângeorz)

d) colµil cu cuptorul
- cuptor refăcut
- costum de femeie - poale largi (colecţia M.I.A. Zalău)
- zadie (donaţie Buciumi)
- spăcel cu flori şi margele (donaţie Buciumi)
- chischineu cu flori (colecţia M.I.A. Zalău)
- opinci (donaţie Buciumi)
- postavă mică de lemn (donaţie Buciumi)
- lingură de făină (donaţie Buciumi)
- lopată de pâine (colecţia M.I.A. Zalău)
- formă de cozonac (donaţie Buciumi)
- două oale mari (donaţie Buciumi)
- strecurătoare ceramică (donaţie Buciumi)
- presă roşii (donaţie Buciumi)
- linguri de lemn (donaţie Buciumi)
e) războiul de ţesut
- război de ţesut funcţional (donaţie Buciumi)
-scaun fără spătar (achiziţionat Sângeorgiu de Meseş)
- costum de femeie bătrână: - poale largi, albe, simple (donaţie Buciumi)
- spăcel alb (donaţie Buciumi)
- zadie neagră (donaţie Buciumi)
- laibăr negru (donaţie Buciumi)
- chischineu negru (colecţia M.I.A. Zalău)
- opinci cu obiele (donaţie Buciumi)
- furcă cu roată cu fuior (donaţie Buciumi)
- sucală cu ţevi (donaţie Buciumi)
- costum de fetiţă - poale scurte (colecţia M.I.A. Zalău)
- cămaşă ornamentată colorat (achiziţie Buciumi)
- depănătoare de lemn (donaţie Buciumi)
- ticlazău (donaţie Buciumi)
f) alte piese:

- vică cu mălai (achiziţie Sângiorgiu de Meseş)
- sf'armătoare (colecţia M.I.A. Zalău)
- lampă (donaţie Buciumi)

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Pedagogia muzeală şi recuperarea unor piese de patrimoniu

661

II. Piese de etnografie
Vor fi expuse pe podiumuri separate sau pe suporturi din lemn

următoarele

piese:
- ceramică (în plus faţă de cea din interiorul ţărănesc): oale, ulcele, oluri de
(donaţie Buciumi)
- cofe de lemn (donaţie Buciumi)
- fedeleş de apă (donaţie Buciumi)
- hecele de diferite forme şi mărimi (donaţie Buciumi)
- piepteni de lână, perechi sau neperechi (donaţie Buciumi)
- ţesături de interior (donaţie Buciumi)
- alte obiecte care nu-şi găsesc locul în interiorul ţărănesc (donaţie Buciumi)

apă

III. Planşe, desene, panouri explicative
I. Muzeul şi şcoala (text preluat din Al. Tzigara Samurcaş)
I. Lada de zestre de Sângeorzul de Meseş - mărturie de artă ţărănească zonală
Cele două planşe vor fi expuse pe pereţi, pe panouri speciale, sub

sticlă.

Anexa II
Text I
Lecţia muzeului

Muzeul e cea mai înaltă, şi, totodată, cea mai simplă dintre şcoli. Ea e mută şi
anostă pentru cel ce n-o pricepe. Pentru cel ce-i ghiceşte rostul, însă, muzeul devine
şcoala cea mai vie, din care poate trage multe şi neînchipuite învăţăminte. Şi e simplă
şcoala muzeului, că cel ce o cercetează nu are nevoie de o pregătire specială. E destul
să ai ochii deschişi pentru a pricepe ceea ce ţi se înfăţişează. Dacă ştii să te uiţi bine la
lucruri şi să le adânceşti rostul, ele încep a-ţi vorbi mai pe înţeles decât dacă ai ceti o
carte.
Alexandru Tzigara - Samurcaş
Text II
Lăzile de zestre făcute la Sângiorgiu de Meseş - unul dintre cele mai productive centre de lădărit din zonă - erau piese importante pentru interiorul ţărănesc
tradiţional şi se regăsesc în toată Valea Agrijului. Piesa expusă conservă toate mărcile
ce o individualizează faţă de lăzi produse în alte centre: capacul masiv, uşor curbat,
coame proeminente, picioare solide şi volum relativ mare. La fel de specifică zonei
este şi ornamentica: registre paralele, cel inferior având rozete combinate, motive
florale şi margine îngustă cu profiluri geometrice, iar registrul superior etalând motive antropomorfe, regăsibile şi pe picioare. Iniţial, lada era destinată păstrării celor
mai scumpe lucruri din gospodărie şi mai ales depozitării unei importante părţi din
zestrea miresei; ulterior, lăzile se folosesc doar la depozitarea cerealelor sau a făinii.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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MUSEAL PEDAGOGY AND THE RECOVERY PATRIMONIAL OBJECTS
-NOTES ON AN ETHNOGRAPHICAL EXHIBITION (Summary)

Due to the present-day social and cultural perception the museums founded in
the last decades require to be organized according to a new type of relation between
the institution of culture and the public; this kind of connection is at the same time a
reaction against the danger that menaces progressively the patrimonial institutions:
losing their visitors.
The new relation is a much more dynamic one, meant to bring closer the more
or less instructed visitor to the exhibit. In another way of speaking, the object is taken
out of the show case and the observer is provided with a series of means of studying
it freely.
The selection acquired through this well calibrated process of cultural marketing (because between the museologist, as offeror and the visitor, as receiver, a market-type report is established, based on the demand/offer system), gathering those
anthropological exhibitions Dimitri Gusti talked about in his regional sociologica!
research. The visiting person is able to approach the museum-piece, touch it, search
for palpable contact, or he may even use the traditional installations to satisfy his
curiosity or maybe to bring back a memory.
Starting from this points of view and trying to cope with the nowadays tendency of assembling not only a museum hali, but also the concept of ethnographical
museum in itself, we managed to project such an exhibition with this profile at BuciumiSalaj, where the General School provided us with a generous displaying space. The
basic idea was thus to subordinate the exhibitional project to the very place hosting it:
as it was a classroom belonging to the village school, we thought it was natural that
the display responded mainly to educational and pedagogica! needs.
Therefore, we chose the solution of a comprehensive exhibition rather than a
fragmentized, narrow -perspective one. We preferred to reconstitute a country-side
house interior, typical for the region; the exhibits displayed, also enumerated in a !ist
added to the present article, offered the children very easy accessible, well bound,
coherent and logical data, even though a show case type of display presenting disparate objects would have been easier to systematize.
A wider perspective, even if a bit restricted from the quantitative and the optional point of view, was considered to be better than a succession of platforms or
show cases; the latter, on the other hand, would have provided more information
belonging to a larger range of Romanian traditional cui ture aspects, but it would have
also had the great handicap of parting the object from its natural or specific backwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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ground. This is the reason why a larger type of countryside interior was assembled,
though more complex than in reality, in order to gather in one place as many exhibits
as possible; we succeeded to suggest to the pupils the specific place of each object, in
its utilitary and functional context, exactly as the local traditions required. The dummies (men, women, children) accomplished the task of humanizing the exhibition,
their purpose being to draw an image closer to reality and to confer that inner
dynamicism required by credibility.
The conclusive image, from the qualitative impression perspective, would be
that of a house interior as one may find in the villages from the bottom of the Meses,
in regular day, during which a regular family takes part in the every-day household
activities.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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SPECTACOLUL NUNTII PE VALEA SOMESULUI
~
'
ALUNIŞ, JUDEŢUL SALAJ
OLIMPIA FĂRCAŞ, ROMOLICA DEJEU

De la ultima împărţire administrativ-teritorială a ţării satul Aluniş face parte
din judeţul Sălaj; înainte Alunişul făcea parte din raionul Cehu-Silvaniei, regiunea
Maramureş.

Gospodăriile sătenilor sunt concentrate, majoritatea fiind înşirate de-a lungul
drumului principal, străbătând satul dintr-un capăt în altul, din Joseni până în Suseni,
iar celelalte răspândindu-se în alte două uliţi: Hlube şi Pipirig. Fiecare gospodărie
ţărănească are o grădină întinsă numită "ogradă", parţial arată, parţial plantată cu
pomi fructiferi. Aceste grădini erau în trecut străbătute de cărări care scurtau distanţele,
unind între ele uliţe îndepărtate. Cărările erau permanente sau temporare, cele temporare
nu mai erau folosite după cosit. Semnul opririi cărărilor era "ciuha", o nuia înfiptă în
pământ şi făcută colac de care se agăţa un smoc de fân, trecerea peste vale sau pârâu
se făcea pe punte. Satul avea un centru unde era aşezată şcoala, biserica şi magazinul
sătesc. Acestea se păstrează şi astăzi.
În trecut, satul a avut două fântâni săteşti de unde aproape toţi gospodarii satului
se alimentau cu apă. Aici veneau zilnic sătenii cu vitele la adăpat. De asemenea, pe
Someş era două mori de apă unde oamenii îşi măcinau bucatele.
În urma recesământului din anul 1992, în sat se înregistrează 258 fumuri şi 200
familii. Populaţia este în întregime formată din români însemnând 765 de persoane. 1
Satul a aparţinut de cetatea Aranyes, aşezată pe Someş în hotarul satului Cheud.
În documente se arată că în 1387, urmaşul lui Ludovic I al Ungariei dăruieşte familiei
Iansz, stăpânul cetăţii mai multe sate - 16 româneşti şi 13 maghiare, între satele
româneşti figura şi Alunişul.
Satul Aluniş este unul dintre cele mai vechi aşezăminte româneşti din acest
colţ de ţară. Vom reda atestările istorice ale localităţii precum şi denumirile lor vechi:

1

Datele sunt luate din documentele

Primăriei

comunei Benesat.
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1246 Sceplok, 1387 Zceplak, 1423 Zeplak, 1450 Zephlak, 1494 Szeplak, 1850
Szeplaku, 1854 Szeplak, Săplac, 1913 Szamosszeplak. 2
Deci, atestat în 1246, Alunişul este un sat românesc care alături de celelalte
localităţi din zonă constituie o dovadă a existenţei străvechi şi permanente a elementului
românesc în această parte a Transilvaniei, în timpul şi după generalizarea stăpânirii
maghiare. După reforma agrară din 1821 satul şi-a schimbat denumirea în Aluniş,
după numele unui toponim. 3
Cu toate transformările radicale intervenite în structura sa, satul oferă încă oricui
posibilitatea unui contact viu cu unele aspecte de cultură tradiţională. Fragmente din
valoroasa cultură tradiţională a satului (case, şuri, grajduri, fântâni, garduri) păstrează
ceva din atmosfera satului tradiţional. Viaţa culturală a satului a avut caracter folcloric
până nu demult, ea fiind animată de diferite formaţii artistice: grup vocal, formaţii de
dansuri, solişti vocali. Aceste formaţii au fost conduse de dascălii din sat (Taloş, M.
Croitoru). Mărturie a activităţilor culturale valoroase stau premiile obţinute la diferite
concursuri şi festivaluri precum şi înregistrările la radio şi televiziune. Obiceiurile au
fost pentru ei un adevărat tezaur. în obiceiurile tradiţionale şi-au oglindit alunişenii
întreaga lor viaţă, aspiraţiile, durerile şi bucuriile.
Majoritatea informatorilor pe care i-am consultat mi-au mărturisit că respectarea
obiceiurilor folclorice erau în trecut obligatorii în sat. Cei care îndrăzneau să le ignore
pierdeau consideraţia colectivităţii umane fiind uneori pedepsiţi în diferite feluri de
către opinia publică sătească.
Folclorul satului Aluniş a fost bogat şi variat, însă cu toată strădania alunişenilor
de a păstra nealterat folclorul şi obiceiurile din sat , unele dintre ele s-au degradat iar
altele s-au pierdut în negura timpurilor.
La întrebarea privind vârsta la care se mărită fetele şi se însoară feciorii un
informator "hâtru" spune: "până la o vârstă să mărită şi să însoară sânguri, apoi îi
însoră babile, apoi dracu şi mai apoi nime". 4
Atât mirele cât şi mireasa sunt avertizaţi cu privire la seriozitatea cu care trebuie
să privească căsătoria:
"Miresucă struţ

de flori,
gându' de la feciori
Şi ţ-îl pune la bărbat
Cu care te-ai cununat.
Măritatu' nu-i aşe
Cum ai lua un măr din drum
Să-l arunci de n-a fi bun.
le-ţi

Coriolan, Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, p. 17.
Petri Mor, Monografia judeţului Sălaj, voi. IV, p. 24.
4
Inf. Paşca Alexa, loc. Aluniş, jud. Sălaj.

2

3
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Măritatu-i mărturie,

Ce cumperi îi pă vecie!"
sau:
"Mire, mire cu ochi dragi,
Bagă de samă ce faci
Că iesta nu-i măr din drum
Să-l arunci dacă nu-i bun,
Că asta-i o mărturie,
O cumperi şi-i pă vecie
Aiesta-i rod înflorit,
Griji, dacă l-ai dobândit".
Dacă fata se mărită prea tânără, mirele este sfătuit să ţină seama de frăgezimea
şi nepriceperea ei: "Mire, mire, fătu' meu,/ Nu-ţi purta mireasa rău,/ Că te-a bate
Dumnezău./ De ţ-a greşi câteodată,/ O sărută şi o iartă,/ Că-i minte copilărească,/ Nui modru să nu-ţi greşească".
Trecând peste limita superioară de vârstă de 20 şi 25 de ani, fetele sunt
considerate "trecute", bătrâne iar feciorii "holtei bătrâni".
Mai demult, înainte de căsătorie se mergea "pă vedere", un fapt absolut
obligatoriu, "era musai să se cunoască cuscrii între ei şi să vorovească"~ şi foarte rar
se întâmpla să se mărite fetele în alt sat, 6 iar după ce "mergeau pă vedere", se "tomne" 7 ,
nu se făcea logodnă.
Dintre elementele de spectaculozitate ce însoţesc ceremonia nunţii se numără
"balţău'" şi "ştergurile de nuntă" pentru "temători", în satul Aluniş nu este întâlnită
denumirea de steag de nuntă. În sat erau două perechi de "t'emători": chemătorii
mirelui şi chemătorii miresei.~ Aceştia erau "gătaţi" de surorile şi prietenele miresei
(îmbrăcaţi în costume populare specifice satului) cu ştergare de nuntă lucrate de mâna

lnf. Cormoş Maria, loc. Aluniş, jud. Sălaj: "Mere pă vedere, că tomna aici în sat , eram fecioriţă şi o
fost o fată de aici din sat pă vedere în Inău. Şi când o fost miercurea o fost târg de ţară şi ne-am dus în
târg cu mama şi cu nişte vecini di' pă acole. S-o dat a vorovi uaminii: "-no, da aţi avut vederoşi? -am
avut! - d'apu' cum aţi rămas? - n-am rămas nici cum că îs diţă n-are, pepini n-are, diţă sus, pepinii nus! Apoi, io am întrebat-o pă mama că di' ce o zâs omu' ala aşe; şi o zâs că o fost on fel de familie care
s-o lăudat şi aceia dacă o cerut aşe cum s-o lăudat n-o avut de unde da şi nu s-o luat lolaltă".
6
Inf. Cormoş Maria, loc. Aluniş, jud. Sălaj: "Nu să pe mărita mai demult fetile păsate. Să zâce că aceia
care să mărită păsate nu-i "cela" în sat, că nu place la nime".
7
Idem: "Înainte nu să făce' logodnă decât să tomne, amu să face. Înainte, numa atâta o fost că s-o dus la
părinţi feciorului şi o tomnit, da' n-o mai făcut logodnă. O pus zâua când să meargă la notarăş. Erau
mulţi care tomnea şi strâcau, care să cununa şi cu notarăşu' şi fuje cu altu' că o sâle să să ducă după el
şi nu-i plăce. Amu să ieu şi apoi fac logodna, domne sfinte. Sunt care fac cu două, tri luni înainte
logodna, sânt care nu fac".
8
Idem: "Temătorii umblau miercurea să teme la nuntă. Iera două păret'i de temători, ave temători şi
mnirile şi mnireasa. A mnirelui mere la tineret, nu mere la socrii, da' a mniresâ mereu la socrii şi
temau".
5
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miresei prinse de umărul drept şi cu "balţauă" frumos împodobite. Aceştia, când
intrau în casă ziceau: "Am venit la dumneavoastră,/ C-am auzât că aveţi o fată/ Care
samână cu a nostră/ Şi vă pofteşte joi dimineaţa,/ La un păhar de băutură/ La mai
multă voie bună/ Şi cu-on struţ de busuioc/ Să aibă gazda noroc".
Relatez acum prezentarea nunţii "cum să făce mai demult, pă vreme' me"',
făcută de informatoarea Cormoş Maria din Aluniş: "Atunci, joi sara să făce nunta. Şi
joi la zâuă iera tineretu' şi sara erau bătrânii, socrii, că aşe li să zâceu. Joi la zâuă era
cununia şi mereu după mnireasă pă sate, dacă era di pă sate mnireasa, mereu după
mnireasă tineret- cuscrii- că aşe le zâceu: "-No', da' tematuv-o la nuntă? -T'emat!Da'poi hi or mulţi cuscri le zâce la tineret. Şi era "şiratău" mniercuri sara. Iera muzică,
ceatarâşi şi mere tineret care era pă acolo pă aproape, vecini. Nu mere tineretu' atuncea
noptea cum mărg amu'. Şi să pune fraţ de mnireasă şi t'emători. Da t'emătorii umblau
mniercuri să teme la nuntă. Ierau două părechi de t' emători. Ave temători şi mnirile şi
mnireasa. A mnirelui mere la tineret, nu mere la socri, da a mniresî mereu la socri şi
t'emau. Surorile mniresî (amu' , vecine şi pretine de-a mniresî) ele gătau t'emătorii.
Să făceu balţauă. Cu ele umblau şi t'emau la nuntă, apoi le duceu acasă, multe le
spârticau că ierau de hârtie. Nu ierau la noi lăutari, ceatarâşi, că aşe le zâce, nu cum îi
amu că amu sântrumâni, atunci nu ieranurna' tâgani din T'eud, din Ţâcău, din T'ilinţa.
Mnirile mere şi băga ceatarâş, a lui era obligaţia. Amu' nu ştiu cum să procedează, că
io, la a mneu băiat i-am adus io muzică. I-am adus pă aieştia di la Zalău, am vorovit
cu Bucur, i-am spus că io vreu să vie Barz, i-am spus că mnie aceia îmni trebe, alţî numni trebe; o fo' muzică tare bună, că apoi l-o mai tăt t'emat aici la nuntă. Apoi să
t'ema staroste. Ala să înţăleje cu socri cum trebe să să aranjeză nunta. La noi o fo'
unu', Vi o lin, ala iera la tăte nuntâle taroste, spune tătătăt, cum să începe masa, până
să găta nunta. Şi când o sfintât sorile, tineretu' s-o dus acasă şi începe să margă socrii.
Jucau mnireasa şi tineretu', iera danţu' mnires' şi să fura mnireasa, de aceie ierau fraţ
de mnireasă, să nu fure mnireasa. Da' amu' să mai înţălăjeu să o mai lesă să fugă
trăbuie să margă naşu' să plătească. Mniercuri sara era şiratău, să petrece la mnireasă
acasă cu coptături şi băutură. La şiratău, în timpu' danţului feciorii zâceu fel de fel de
strâgături ("Mniresucă, ţucu-te/ Bine ţ-o fost rândulit/ Pâine albă şi cutât/ Şi fecioru'
cel de rând/ Şi cutât şi pâine albă/ Şi fecioru' cel de treabă"). Joi demineaţă să găta
mnireasa. Să-ţ spui io dumnitale, ş-amu tăt aşe-i la noi, nu-i ca şi cum arată la televizor
că o gată pă mnireasă, decât uarişte pretine stau acolo când să-mbracă. Să mere după
mnireasă. Mnireasa iera acasă şi mnirile iar iera acasă. Să îmbrăca mnireasa (de nu
sta lolaltă, că să întâmpla de şi fujeu), da de nu, de mere cu treabă bună atuncea îi
pune popa baiţu' cu crucea. Da de era fujită, nu îşi pune baiţu' de acasă. De era fată
curată, mere cu capu' gol la biserică, şi-i pune popa baiţu' cu crucea, dacă iera fujită
nu-i mai pune baiţu' cu crucea. Care era fujită, mereu după ie şi atunci, în timpu' ala
o gătau, îi pune balţu', o gătau în casă. Pă mnire, nu-l găta nime. La mnire să-abate
tineretu' ş-apoi mereu după mnireasă. Când să vine după mnireasă, o bagă pă mnireasă
şi când cer m~ireasa îi dau o fată mnică şi tarostile zâce că nu-i asta, că-i alta şi-i dă
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bani. Şi apoi uă aduce pă mnireasă şi uă bagă cu uărişte pretină, cu altă fată şi le pun
o faţă de masă pă iele şi-l pune pă mnire să aleagă care-i mnireasa. Apoi zâce tarostile
cum să-şi ieie rămas bun, aşe zâce nişte vorbe de plânje tătă lume. Când să apropie de
biserică, atuncia ptiuiesc: Domnule părinte bun/ Ieşi afară până-n drum I Ie-ţi în mână
o cărticică/ Şi cunună o floricică/ Ie-ţi în mână un patrahir/ Şi cunună un trandafir.
Când ies din biserică iară ptiuiesc: Supărată-i mnireasa/ Pân' ce o întrebat popa/ Placei mnirile ori ba/ Nici acolo n-o spus drept/ Numa' ş-o pus capu-n piept/ Ş-o zâs că-i
place bugăt, sau: Dulce-i mierea-n cununie/ Da-i amară pă vecie/ Dulce-i mierea din
pahar/ Da-i amară păs tă an. Când vin di la cununie, îi aşteaptă la poartă, vin t' emătorii
şi pun acolo o masă, pun pă ie on blid cu grău, on colac mare şi o videre cu apă şi on
struţ de busuioc. Apoi să înconjură mescioara. Îi aşteaptă soacra ce mare la poartă cu
coptături şi să ptiuieşte aici la noi tare mult să ptiuieşte şi amu să mănăncă în gură cu
ptiuituri. No, aşe să făce la noi înainte, de joi demineaţa şi până vineri sara să ţâne
nunta. Ş-apoi dacă iera fata di păsate, ori şi dacă era din sat, nu mere la măsa, să găta
nunta, da nu mere la măsa până dumineca. Dumineca mere cu nănaşii şi cu t'emătorii
şi mai t' emau tineret. De să întâmpla să nu poată mere, nu mere până în celaltă
duminică".

În spectacolul nunţii un rol aparte îl are "găina" este un moment important din
timpul nunţii, mult aşteptat de nuntaşi, un adevărat spectacol comic care se petrecea
la masa naşilor unde se prezenta găina miresei, o pasăre făcută din gips (sau chiar una
"adevărată") vopsită în diferite culori, "gătată" cu tot felul de panglici, rămurele verzi
şi flori. Aceasta, aleasă cu cea mai mare grijă să fie: "cea mai mare, mai grasă, ţanţoşă
şi mai frumoasă" este destinată unui ritual special, solemn care îi revine în timpul
ceremonialului complex al nunţii. Mai întâi a fost cruţată de a fi în oale, i s-a păstrat
integritatea corporală cu unele mici modificări puţin crestată pentru scurgerea sângelui,
i se păstrează capul ţanţoş, curăţată şi spălată cu grijă iar apoi umplută cu cartofi sau
păsat amestecat cu slănină. Apoi este frumos împodobită cu panglici colorate iar în
cioc i se pune o ţigară aprinsă. "Socăciţa" aleasă să prezinte momentul duce tava cu
găina miresei către masa naşilor şi pe acordul muzicii ceatarâşilor "zâce găina".
Versurile sunt de cele mai multe ori deocheate 9 :
"Frunză verde de cireş,
La tătă lumea vestesc
Că cu găina pornesc!
Ia ţâgane arcu-n mână
Şi zi-mi una la găină,
Zi, ţâgane, zi frumos,
Să mă pot coborî jos.

9

Inf. Vălean Clariţa, loc. Biuşa, jud. Sălaj: "Amu-s femeie bătrână, înainte am fost
jucat. Socăciţa găta găina că ie lucra, ie o făce şi ie o duce".
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zi, cu dragă
Să mă pot sui pă prag,
Să mă duc cu găina
Să i-o duc la nănaşa.
Frunză verde de răchită
Tre' s-o vând că sunt silită,
Zi,

ţâgane,

Că s-o-nvătat prăpădită
S-o-nvătat

de dohăneşte

Şi tătă mă sărăceşte,
Şi strâgă

în gura mare

Să-i cumpăr Naţionale.

Nănaş

mare, nănaş mar,
on pic în picioare,
Să te văd cât eşti de mare!
Floricică de pe rât
Vin cu găina s-o vând,
De-ţi stă gându' la găină,
Cinci sute să-mi pui în mână!
Zi, ţâgane mai frumos,
Că mă dau di pă prag jos
Dă, ţâgane acum cu mâna
Traje-i una la găină!
Zi tu, cu cetera ta
Când n-oi şti io cu gura
Io ştiu multe, şi le-aş spune,
Nu le pot, că mi-i ruşine
Mi-e ruşine şi mi-e somn,
De-o săpbnână nu dorm
N-am dormit de-o săpmână,
Că tăt fug după găină,
Că găina mi-o fugit
Şi n-am putut să o prind.
Aseară, ca norocu'
O prinsăi cu nănaşu'
Am prins-o când se-nsera,
De n-o ştiut nănaşa.
Frunză verde, mărcine
Hai, nănaşule, cu mine
Om mere, până-n grădină
Să facem târg la găină.
Scoală-te
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iu,
teme bărbatu'
Că m-oi iubi cu nănaşu'
Da' io-am prins a mă jura:
"Uşte-mi-să inima,
Ca râtu' primăvara,
Când îs oile cu miei,
Pădurea cu cocoşei!"
Şi nici aşe nu m-a crede.
Ui, săraca nănaşa
Cum închină şi suspină
Şi-i stă gându' la găină
La găină-i poate sta,
Din găină n-a gusta,
Rău mă

Că-i subţire punguţa

Iar nănaşu-i cu cojoc,
Şi mi-adapă ea un zlot
Şi m-oi duce- târg cu ele
Şi mi-oi lua ruminele
Şi cu ele m-oi albi
Cu nănaşu m-oi iubi.
La nănaşu' pă coteţ,
Răsărit-o castraveţi

Om mere şi i-om pled'i
Cu nănaşu' m-oi iubi!
Frunz verde, lemn de brad
Nănaşu' îi om bogat
Dumnealui cu drag aşteaptă
Găina de la nevastă
Dumnealui cu drag primeşte
Găina de la neveste
Mai ales cea de la mine,
Că-i zâc aproape "vecine".
Găina-i cu nouă ouă,
Nănaşu' numa' cu două,
A găinii-s cocoşite,
A nănaşului zbârcite
Găina mea-i din Supur,
De ieri-icu ou în cur
Nănaşule, de nu mă crezi,
Bagăjejetu' şi vezi.
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Tăcut-o găina

mea,
Pene albe sânt pă ea,
Pene albe, pene verzi,
Ca a ei pene nu vezi.
Mă dusăi pă drum în jos,
Mă-ntâlnii c-on om frumos
El o zâs să mă pui jos,
El o zâs şi eu n-am vrut,
C-o fost noapte, n-am văzut,
D-amu-i zâuă şi-l cunosc,
Nănaşu' cel mare-o fost.
Tăcut-o găina mea,
Lumea să uită la ea,
Că-i frumoasă şi-mpănată

De mine o fost gătată
Hai, nănaşă, te găteşte,
Găina de me-o plăteşte
C-o fost puică porumbacă,
Şi-i preţu' ca la o vacă
Că asta-i găină grasă,
Ţânută pă lângă casă

De un an i-am dat mâncare,
Şi de-aceea preţu-i mare.
Nănaş mare, om de veste,
Stai în loc şi te gândeşte
Farfuria cât plăteşte
Farfuria-i porţolan,
Găina-i cât un curcan
I-am dat de mâncare un an
Iar de prânz i-am dat ovăz
Şi de-amiază, grâu ales.
De cină i-am dat fărină,
Cum îi place la găină.
Nănaş mare, nănaş mare,
Bagă mâna-n buzunare
Şi scoate bani de hârtie,
Tăt de-o sută şi de-o mie
Nănaş mare, ţucu-te
Nu da bani rnnicuţi pă ie,
Nu-mi mai da bani mânânţăi,
Că nu mă pricep la iei
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Că

îs bată de la nuntă,
Nu cunosc numa' de sută.
Bine că te-am păcălit,
C-ai gândit că iei puicuţă
Şi-ai luat cocoş cu puţă.
Uiuiu .... " 10 •
Naşul are îndatoriri de onoare să răsplătească osteneala "socăciţei" ş1 sa-1
plătească acesteia găina drept urmare, la final, acesta se scotoceşte prin buzunare şi o
răsplăteşte cu un dar de câteva sute de lei.
Momentul "cântecului găinii miresei" este un prilej de cinstire pentru nănaşi şi
miri, dar şi de înveselire generală a nuntaşilor prezenţi la fericitul eveniment.
Cererea miresei se face de către "tarostele" din sat sau dacă nu era se chema
din satul vecin. Acesta este cel care conduce întregul ceremonial al nunţii de la început
până la sfârşit: cere mireasa de la părinţii acesteia şi o încredinţează mirelui şi socrilor,
conduce alaiul la biserică până la locul unde are loc nunta propriu-zis şi tot el este cel
care spune rugăciunea dinainte de masă şi dă "dezlegare" la masa, anunţă momentele
importante din timpul nunţii şi împreună cu naşii strânge darurile pentru miri. 11 Textul
prin care se cere mireasa este acelaşi la fiecare nuntă, cu mici modificări, de la caz la
caz:
"lubiţ oaspeţi prestimaţi
Şi chemaţi şi nechemaţi

Ce cu dragoste frăţească
Aţi venit la acestă casă
Ca oameni de omenie,
Să luaţi parte la cununie
Noi am auzât de veste
Că în curţile aceste
Ieste-o floare mohorâtă
De ochi pământeni iubită.
Da crăişoru împărat
A judecat
Să o răsădească
În grădina împărtească
Câ acolo locu-i bun şi apa-i
Crăişoara să ne-o daţi
10

11

bună

Inf. Cormoş Maria, loc. Aluniş, jud. Sălaj:" ... să stă la masă şi după ce să fură mnireasa vine "găina".
Ieste o femeie, Cătărina, era după mine că io o zâcem la nunr 'nainte, când te mai hodinei zâce
muzicantu"'.
Idem: "Tarostele se înţăleje cu socrii cum trebe să să aranjeză nunta. La noi o fost unu' Violin, ala ira
la tăte nun{âle. Tarostile spune tătătăt: cum să începe masa, pân să găta nunta".
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Că

am vinit cu sape de arjint
Să scoatem floricica din pământ
S-o scoatem cu rădăcină
S-o sădim la împărat în grădină
Ca acolo să crească
Şi să se veselească
Ie-f, mireasă, rămas bun
Di la flori de lângă drum
Di la iarba de lângă cruce
Di la a ta măicuţă dulce
Di la iarba de sub prag
Di la a tău tătucă drag,
Di la fraţi, di la surori,
Di la grădina cu flori;
Di la struţ de busuioc
Di la feciorii din joc
Di la flori de cărăjele
Di la fete tinerele
Care-ai feciorit cu iele."

THE WEDDING SPECTACLE ON THE SOMEŞ VALLEY-ALUNIŞ,
SĂLAJ COUNTY
(Summary)

The study presents the wedding custom from the Aluniş locality, Sălaj county,
a nuptial ritual that includes in its structure a series of acts involving a magical feature.
The entire community wanted to assist and to contribute to the wedding ceremonial as it considered itself compelled to see that the new family's integration
takes place according to the existing laws, strictly honoured for entire generations.
In the wedding spectacle, the rites are always accompanied by an "implement"
(untouched water, basil, wheat, etc.), which form together with other elements with
symbolic characteristics a single whole in the process of performing the magical ritual.
Apart from the spectacular elements going with the ceremonial, for example
the "balfău" and "ştergurile de nuntă" for the "fearful", in Aluniş we do not encounter
the denomination of "wedding flag". In Aluniş there were two pears of people who
call the guests: groom's callers and bride's callers. These were prepared ("gătiţi") by
the bride' s sisters and the friends (dressed in outfits characteristic for the village) with
wedding towels made by the very hands of the bride, attached to the right shoulder
and with beautifully decorated "balţauă ".
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The ritual is almost entirely accompanied by bridat poems, which are due to
emphasize the connotation of the deeds of the "actors" up to a complete fusion, having often the role of marking the important moments of the ceremony.
The songs, the dances, the nuptial poems fulfill this process, materialized under the form of rites that symbolize the transition from one phase of life to another
and also to a new social status.
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Toponimia este un domeniu de interferentă între diferite discipline care se ocupă
cu studiul numelui de locuri.
Populaţia a denumit locurile pentru a se putea orienta în spaţiul geografic al
localităţii precum şi pentru a fixa pământurile, parcele din zonă.
În multe localităţi există toponime care se referă la animale sălbatice, care au
trăit sau trăiesc în zonă, sau la anumite specii de plante din flora spontană care sunt
dominate pe un anumit teren.
După identificarea toponimelor din cele trei localităţi am verificat dacă există
aceste animale sau plante în zonă.
La fiecare toponim de animale sau plante am trecut în paranteză denumirea
ştiinţifică şi am constatat că nu există o denumire dată de localnici care să nu fie
identificată de mine şi de biologi în teren.
Majoritatea toponimelor atestă prezenţa unor esenţe lemnoase într-o densitate
mare pe un anumit teren, fapt pentru care ţăranii când aveau nevoie de o anumită
esen{ă ştiau unde să meargă.
Toponime din localitatea Săcel
Localitate din depresiunea Maramureşului, situată pe Valea Izei, aproape de
izvoarele acesteia, fiind prima aşezare de pe această vale.
Toponime ce atestă prezenţa unor animale pe teritoriul localităţii:
1. Dealul Zâmbrului, Dosul Zâmbrului - Zimbru (Bison bison bonasus ), specie
dispărută din fauna sălbatică, fiind prezent doar în rezervaţiile ştiinţifice din
!filă. acest toponim atestă prezenţa zimbrului pe teritoriul localităţii. În Maramureş
ultimul exemplar a fost vânat în anul 1852 pe Valea Tibăului, Munţii Maramureşului.
2. Valea Ursoaie, Dealul Ursoi, Fundul Văii Ursoaie - Urs (Ursus arctos).
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Zone unde erau urşi, specie prezentă pe teritoriul mai multor localităţi din
Depresiunea Maramureşului.
3. Purcăreţ - Mistreţ (Sus scrofa) loc unde umblau mulţi mistreţi, specie
prezentă aproape în fiecare localitate din depresiunea Maramureşului.
Toponime ce atestă prezenţa unor plante pe teritoriul localităţii:
1. Dealul Frasinului, În Frăsâniş - Frasinul comun (Fraxinus excelsior) deal
unde cresc mulţi frasini.
2. Dealul Făgetului - Fag (Fagus sylvatica), deal unde este o pădure de fag.
3. Valea Teilor - Tei (Tilia cordata), vale unde există mulţi tei.
4. Valea Molidişului- Molid (Picea abies), vale unde cresc molizi.
5. Dosul Paltinului, Muntele Păltiniş - Paltin de câmp (Acer platanoides),
Paltin de munte (Acer pseudoplatanus), zone unde cresc paltini.
6. În Stejăriş - Stejarul (Quercus robur), gorunul (Quercus petraea), zonă
unde cresc stejari şi goruni. Localnicii nu fac deosebire între stejar şi gorun.
7. La Arini - Anin negru (Alnus glutinosa), arin alb (Alnus incana), zonă
unde cresc aceste specii.
8. Pomişori - Porumbar (Prunus spinosa), zonă unde aceşti arbuşti cresc şi
invadează terenurile dacă nu sunt lucrate.
9. În Runcurile, În Runc - Smeuă (Rubus idaeus), loc unde smeura creşte în
abundenţă şi de unde ţăranii le culeg pentru gem.
10. În Loză - Salcia albă (Salix alba), loc unde creşte această specie, lemnul
este folosit pentru confecţionarea toporâştei la coasă sau a cozilor pentru sapă. Lemnul
este rezistent şi foarte uşor.
11. În Brusturi, Brusturel - Brusture (Arctium tomentosum), zonă unde cresc
din abundenţă brusturi.
12. Dealul Muşteaţă, Fundul Muşteţ.ii- muşchi, deal, unde pe partea nordică
există mult muşchi.
Toponime din localitatea Săliştea de Sus
Localitate situată pe Valea Izei, care s-a dezvoltat de-a dreapta şi stânga râului
determinând şi gruparea oamenilor în jurul celor două biserici: a Nistoreştilor, în
stânga şi a Bulenilor, în dreapta râului Iza.
Toponime ce atestă prezenţa unor animale pe teritoriul localităţii:
1. Coasta Cerbului - Cerb (Cervus elaphus), coastă pe care păşunau cerbii,
specie prezentă în Depresiunea Maramureşului.
2. Lazul Bonchii- Cerb (Cervus elaphus), deal defrişat unde boncăneau cerbii.
3. Gruiul Ursului, Dealul Ursului - Urs (Ursus arctos), deal unde erau urşi.
4. Gruiul veveriţei, Pârâul Veveriţei - Veveriţă (Sciurus vulgaris), deal şi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fauna şi flora în toponimia localităţilor Săcel,

Săliştea

de Sus,

Dragomireşti

679

pârâu împădurite unde există veveriţe.
5. Valea Stârcului - Stârc (Ardea cinerea), Barza neagră (Ciconia nigra),
vale unde presupun că ar fi cuibărit stârci, cocostârci, actualmente nu există această
specie în zonă, decât în perioada pasajului.
6. Podul Stârcului - terasă din stânga Izei, unde poposeau stârcii în timpul
migraţiei.

Toponime ce atestă prezenţa unor plante pe teritoriul localităţii:
1. Dealul Paltinului, dosul Paltinului, Dealul Păltinişului, Vârful Păltinişului
- Paltin de Câmp (Acer platanoides ), Paltin de munte (Acer pseudoplatanus), dealuri
pe care cresc aceste specii.
2. Calea Păltinişului - drum ce coboară din Vf. Păltinişului.
3. Faţa Stejarului - Stejar (Quercus robur), gorun (Quercus petraea), deal
însorit unde creşte această specie.
4. Lazul de Arini - Arinul negru (Alnus glutinosa), teren pe care creşteau
arini şi care a fost defrişat prin lăzuire.
5. Valea Rătitişului - Răchită (Salix fragilis), Salcie (Salix alba), vale
mlăştinoasă unde cresc aceste specii iubitoare de umezeală.
6. Răchiţeaua - teren agricol străbătut de pârâul cu acelaşi nume, unde creşte
răchită, salcie, răchită roşie.
7. Preluca cu tufe-Alunul (Corylus avellana), deal cu o prelucă în care cresc
tufe de alun. În localitate prin termenul de tufă se înţelege că este vorba despre acest
arbust.
8. Valea Păducelului Păducel (Crataegus monogyna), vale unde cresc păducei.
9. În Merişor, Vf. Merişorului - Merişoare, Afine roşii (Vaccinium vitisidaea), deal unde creşte acest arbust. Produce fructe din care se poate face gem.
l O. Valea Runcului - smeură (Rubus idaeus ), vale defrişată unde creşte smeură.
11. Dosul Runcului - zonă de deal cu expoziţie nordică unde creste smeură.
12. În Pipirig - deal cu pipirig, plantă care nu este consumată de animale.

Localitate

Toponime din localitatea Dragomireşti
pe Valea Izei, la confluenţa râului Baicu cu Iza.

aşezată

Toponime ce atestă prezenţa unor animale pe teritoriul localităţii:
1. Preluca Mâţei- Pisică sălbatică (Felis silvestris), prelucă unde este prezentă
pisica sălbatică.
2. Gruiul Ursului, Grului Ursului cel Mare, Vf. Ursului, Valea Ursului, Gura
Văii Ursului- Urs (Ursus arctos), toponime ce atestă prezenta ursului în localitate, pe
teritoriul localităţii există urşi.
3. Preluca Porcului-Mistreţ (Sus scrofa), prelucă unde sunt prezenţi mistreţii.
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4. Valea Gujilor - Şobolan cenuşiu (Rattus norvegicus) sau Dobolan de apă
(Arvicola terrestris), vale unde există una dintre cele două specii de şobolani.
5. Gruiul Cioarelor - Cioară grivă (Corvus corone cornix), zonă cu tufişuri
unde cuibăreau ciorile.
Toponime ce atestă prezenţa unor plante pe teritoriul localităţii:
1. Valea Tiselor, Piciorul Tisei - Tisa (Taxus baccata), arbore care astăzi
aproape a dispărut din Maramureş, specie ce a fost decimată de către ciobani pentru
că acele (frunzele) conţin o substanţă toxică pentru oi. Acest toponim atestă prezenţa
acestei specii pe teritoriul localităţii. Totuşi s-ar putea să mai existe câteva exemplare
de tisă pe teritoriul localităţii.
2. Valea Bradului - Bradul (Abies alba), vale unde există această specie.
3. Su Frasân, În Frasân, În Frăsâniş - Frasinul Comun (Fraxinus excelsior),
zonă unde creşte frasinul.
4. La Măr- Măr pădureş (Mallus silvestris), specie care se găseşte pe teritoriul
comunei.
5. Arinii Runcului, Arinii Bigoaiei - Anin negru (Alnus glutinosa), Anin alb
(Alnus incana), zonă unde cresc arinii în abundenţă.
6. La Tei - Tei (Tilia cordata), zonă unde sunt mulţi tei.
7. Preluca cu tufe - alunul (Corylus avellana)
8. În Mesteacăni, La Mesteacăni, Piciorul Mesteacănului, Piciorul
Mestecănişului - Mesteacăn (Betula verrucosa), zonă unde cresc mesteacăni.
9. Valea Socilor - Socul negru (Sambucus nigra), vale unde creşte socul în
abundentă.

La Merişor, În Merişor, Poiana Merişorului, Vf, Merişorului- Merişoare,
Afine roşii (Vaccinium vitis - idaea).

10.
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THE FLORA AND THE FAUNA IN THE TOPONIMY OF THE SĂCEL,
SĂLIŞTEA DE SUS AND DRAGOMIREŞTI LOCALITIES,
DISTRICT OF MARAMUREŞ
(Summary)
The subject of this work is the toponymy regarding the savage fauna and
the spontaneous flora from Sacel, Salistea de Sus and from Dragomiresti, places
situated on Valea Izei (Iza Valey), Maramures County.
For each toponymy we have specified the scientifical name and we have found
that some place were still keeping the names the names of some animals which had
disappeared or the names of rare plants in that area.
The majority of the toponymy proves the presence of some wooden essences
necessary for houses and tools which can be found in a high density on a special area
and the peasants have known where to look for these wooden essences.
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CONTRIBUTII LA RĂSPÂNDIREA GENULUI
"CARABUS LINNE 1758" IN VESTUL SI
NORD-VESTUL ROMANIEI
'

A

A

'

TAKÂCS ADALBERT ŞI BODOLA EMESE-KINGA

În lumea insectelor un grup important este reprezentat de familia Carabidae,
răspândit pe toate continentele globului prin genurile şi numeroasele specii, subspecii
şi variante care trăiesc în toate biotopurile de la şes şi până la limita superioară a
munţilor înalţi. Aceste insecte, în marea lor majoritate, sunt folositoare, hrănindu-se
cu omizi, râme şi alte vieţuitoare dăunătoare culturilor; majoritatea lor sunt carnivore,
contribuind astfel şi la menţinerea echilibrului ecologic în natură. În cadrul acestei
familii, Linne în anul 1758 înfiinţează genul Carabus, care cuprindea la început toate
speciile de carabidae cunoscute în aceea vreme. Grupul acestor coleoptere, formând
un obiect de atracţie pentru specialişti şi amatori coleopterologi, conţine numeroase
specii noi de caiabidae descoperite între timp. Chiar şi în prezent mereu se măreşte
numărul speciilor, variaţiilor ce se mai desccoperă pe parcurs.
Speciile de carabus de acest gen din ţara noastră cuprind cca. 30, precum şi
multe subspecii şi variaţii, care trăiesc pe terenuri nisipoase, şesuri, dealuri, munţi, în
păduri, pe teren arabil, malul râurilor, etc. Amintim câteva date morfologice externe
ale acestor insecte: corpul este variabil ca formă, mai mult sau mai puţin oval, alungit,
convex sau plan dorsal. Capul este mai lung sau mai scurt, uneori puţin gâtuit sau
îngroşat în spatele ochiului. Lungimea antenelor variază de la specie la specie. În
general, ele depăşesc baza elitrelor, ating sau chiar depăşesc mijlocul lor. Pronotul la
marginea anterioară este concav, iar unghiurile posterioare trase înapoi, au forma de
lobi. Forma pronotului este pătrat, rareori este mai lung decât lat. Elitrele acoperă
complet abdomenul, sunt ovale, alungite şi convexe dorsal. Sculptura elitrelor este
foarte variabilă, un complex de strii şi interstrii-intervale longitudinale. Unele sau
toate intervalele pot fi întrerupte prin puncte, gropiţe sau crestături transversale. Scutelul
este triunghiular. Culoarea elitrelor este foarte variată, lungimea şi grosimea picioarelor
la fel variabilă.
Cercetând şi urmărind existenţa, respectiv răspândirea acestor insecte în judeţele
din Ardeal şi Banat, am reuşit să colectăm şi să identificăm o serie de specii şi variante,
prezentând unele date ca: locul de capturare, localitatea, biotopul, mărimea, culoarea
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şi perioada de aparipe a lor, pe care le considerăm importante

la determinarea speciilor

colectate, precum urmează:
1. Specia Carabus obsoletus obsoletus Sturm 1815, mărimea 22-24 mm,
culoarea neagră, albastră, apare în lunile iunie-iulie în pădurile de brad şi fag. Locul
de capturare este la Valea Vinului în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Specia apare prin diferite variante, pe care le-am capturat, astfel:
- variapa fossulifer Fleischer 1892, de 22-26 mm, culoarea foarte variabilă şi
lucioasă, neagră, albastră, verde, brună, găsită în pădurile de fag şi stejar, de pe M-!ii
Meseşului, Jibou, Cluj-pădurea Hoia şi comuna Hidişelul de Sus - jud. Bihor.
- variaţia nagyagensis Seidl., mărimea 25-30 mm, de culoare albastră, brună,
capturată în pădure de stejar la Debela Gora (M-ţii Zarand) jud. Arad, în lunile maiiunie.
- variaţia prunneri Mallasz 1901, de 24-28 mm, culoarea albastră, verde, brună,
capturată în lunile mai -iunie, pe muntele Detunata jud. Alba în pădure de stejar.
- variaţia carpathicus Palliardi 1825, mărimea 22-26mm, de culoarea albastră,
brună.Apare şi este capturată în luna iunie pe vârful Tâmpa-Braşov.
- variaţia Csikii Mallasz, de 24-28mm, culoarea albastră, verde aprinsă, se
găseşte în pădurile de fag de pe muntele Guâi de lângă Baia Sprie, Vişeul de Sus,
Baia Borşa şi este capturată în lunile mai-iulie.
- morfa Malaszianus Breuning 1932, de 20-24 mm, este o formă mică, culoarea
verde, albastră, brună, capturată în pădurile de fag şi brad de la Lacu-Roşu, Tuşnad
jud. Harghita şi la Covasna.Perioada aparipei este în lunile iunie-iulie.
2. Specia Carabus violaceus violaceus Linne 1758, aparţine Europei
Occidentale, la noi în ţară există sub forme de variapi, pe care le-am colectat şi
identificat în partea de vest, nord- vest după zonele de capturare precum urmează:
- variapa porolissensis Csiki, mărimea 23-26 mm, culoarea neagră, albastră,
violetă, granulele elitrelor sunt fine şi plane, din care cauză suprafaţa lor şi marginea
elitrelor este lucioasă. Trăieşte pe teren arabil şi în pădurile de stejar şi de fag, având
o perioadă lungă de existenţă, începând din luna mai şi până în octombrie. Au fost
colectaţi în Zalău, M-ţii Meseş, Crişeni, Jibou, Someş Odorhei, Crasna, iar în afara
judeţului Sălaj la Hidişelul de Sus şi Băile Felix din judeţul Bihor, în M-ţii ZaranduluiDebela Gora, judeţul Arad, la Săcărâmb judeţul Hunedoara şi la Gilău- judeţul Cluj.
- variaţia Wolffi Dejean 1826, de 24-28 mm, care a fost descrisă după
exemplarele provenite din Banat, culoarea elitrelor neagră sau albastră închisă, colectată
în pădurile de fag de la Băile Herculane şi Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin.
- variaţia serrorum Csiki, mărimea 24-28 mm, culoarea neagră, albastră. A fost
colectată în munţii Bucegi-vârful Caraiman şi la Braşov-vârful Tâmpa în lunile iunieiulie.
- variaţia Mehelyi Ganglb., de 24-26 mm, culoarea elitrelor neagră, albastră,
găsită în pădurile de fag şi de brad la Rodna, Valea Vinului, Beclean şi Bistriţa, în
lunile iunie-iulie.
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- variaţia pseudoviolaceus Kraatz, mărimea 24-30 mm, în general mai mari
decât celelalte variaţii, capturată pe M-ţii Gutâi şi la Vişeu de Sus în pădurile de fag.
Perioada de colectare: mai-iulie.
-variaţia balanensis Csiki, de 24-26 mm, culoarea neagră, albastră, capturată în
pădurile de fag şi de brad de la Lacu Roşu-judeţul Harghita.
-variaţia lucidulus Brng., 23-26 mm, culoarea neagră, violacee, capturată în
pădurile de fag şi de stejar de lângă oraşul Covasna, în luna iunie.
3. Specia Carabus cancellatus llliger 1728, este răspândită în Europa şi Asia
cu multe variante. Specia de bază aparţine Europei vestice, respectiv Germaniei. La
noi în ţară este prezentă prin mai multe variante. Mărimea variază între 17-30 mm.
Culoarea brună bronzată, roşiatică, în unele cazuri aproape neagră. Sculptura elitrelor
prezintă lanţuri, fondul este granulat fin. Articolul 1 antena} şi femurele sunt adeseori
roşii.

graniger graniger Palliardi 1825, mărimea 24-28 mm, capturată în
de fag de la Băile Herculane şi Sasca Montană, în lunile mai-iunie.
- variaţia graniger muhlfeldi Gehin 1885, 24-26 mm, capturată în M-ţii
Zarandului -Debela Gara, judeţul Arad în lunile mai-iunie.
- variaţia tuberculatus tuberculatus Dejean 1826, de mărime 23-26 mm, capturată
în pădurile de stejar din Zalău- M-ţii Meseş şi Crişeni în lunile mai-iulie.
- variaţia tuberculatus pseudotuberculatus Laponge 1902, de 22-25 mm,
colectată pe munţii Bucegi (vârful Caraiman) şi la Lacu-Roşu jud. Harghita, în luna
iulie.
- variaţia tuberculatus pseudograniger Reitter 1896, mărimea 24-30 mm,
capturată în lunile mai-iunie pe muntele Gutâi şi Sighetu} Marmaţiei în păduri de fag
şi stejar.
- variaţia pseudoscythicus Lapouge 1902, de 24-28 mm, colectată în pădurile
de fag, brad şi stejar de la Rodna, Borşa, Năsăud şi Valea Vinului în lunile mai-iulie.
4. Specia Carabus hampei Kust.1846, de mărime 24-28 mm, culoarea neagră,
albastră, verzuie, trăieşte pe ogoare, perioada optimă de apariţie în lunile iulie-august.
Au fost capturaţi de noi, la Jibou, Someş Odorhei, satul Rupea (jud. Sibiu) şi în satul
Buzeşti (jud. Maramureş).
Această specie de asemenea are mai multe variante, care trăiesc în diferite
biotopuri la noi în ţară, astfel au fost colectate următoarele:
- variaţia zilahiensis Csiki, pe ogoare, dealuri şi păduri de fag şi stejar, multe
exemplare capturate în jurul oraşului Zalău - după care poartă şi denumirea -, pe
muntele Meseş şi Crişeni, în lunile mai-iulie, dar au fost găsite şi în luna noiembrie în
zona de deal de lângă gara C.F.R. Zalău. Mărimea 24-26~mm, domină culoarea roşiatică
a elitrelor, precum şi albastră, neagră, verzuie.
- variaţia diffinis Csiki, 24-26 mm, capturată în pădurile de stejar din munţii
Gilăului-judeţul Cluj, de culoare albastră, verzuie, roşiatică în perioada mai-iulie.
-

variaţia

pădurile
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- variaţia eximius Csiki, 24-28 mm, culoarea albastră, în pădurile de stejar de la
Felix şi satul Hidişelul de Sus, din judeţul Bihor, în lunile mai-iunie.
- variaţia dacicus Csiki, 24-28 mm, de culoare albastră, capturată în pădurile de
fag şi de stejar de la Beclean şi Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud, în lunile mai-iunie pe
malul râului Someş.
- variaţia gutâiensis Takacs el Lie, capturată în muntele Gutâi de lângă oraşul
Baia Sprie, în pădurile de fag, mărimea 32-38 mm, culoarea albastră, verzuie şi foarte
rar vişinie. Perioada apariţiei în lunile mai-iulie pe lângă lacul Bodi.
5. Specia Carabus rothi Dej. et Boisd.1829, care trăieşte pe ogoare în judeţul
Sibiu, mărimea 24-28 mm, culoarea neagră, albastră, verzuie, pe care am capturat în
lunile iulie-august în apropierea satului Rupea.
6. Specia Carabus Kollari Palliardi 1825, de 25-30 mm, culoarea elitrelor neagră,
albastră, verde, vişinie, în pădurile de fag de la Sasca Montană şi Moldova Nouă,
Băile

judeţul Caraş-Severin.

7. Specia Carabus seriatissimus Reitt., de 35-38 mm, culoarea albastru închis,
am capturat la marginea pădurilor de la Vişeu de Sus, specie din Carpaţii
Nord, aria de răspândire la noi în ţară este în partea de nord a munţilor din Maramureş.
Câteva exemplare am mai capturat şi la Bocicoiul Mare de lângă Tisa- graniţa cu
Ucraina, dar este o specie rară.
8. Specia Carabus coriaceus Linne 1758. În partea de vest şi nord-vest a ţării,
această specie este reprezentată prin câteva variante, astfel:
- variaţia rugifer Kraatz 1877, de mărime 25-30 mm, culoarea neagră, elitrele
foarte rugoase, apare în pădurile de stejar, dar şi pe teren deschis, în perioada iulieseptembrie. Au fost capturaţi în cantităţi mari în pădurea de stejar de lângă satul
Crişeni (jud. Sălaj), în Zalău, muntele Meseş, Băile Felix, Hidiselu de Sus (jud. Bihor),
Jibou, Braşov (vârful Tâmpa), Bistriţa, Pasul Bicaz-Lacu Roşu, Covasna, Gilău.
- variaţia cerisyi Dejean 1826, culoarea elitrelor neagră, rugozităţile puţin şterse,
mărimea 24-30 mm. Am capturat mai multe exemplare în pădurile de stejar la Buziaş
jud. Timiş în lunile mai-iunie.
- variaţia banaticus Redtenbacher 1849, mărimea ca şi la cele două variaţii
anterioare, la fel şi culoarea. A fost capturat în pădurile de fag de la Băile Herculane,
Sasca Montană şi Orşova, în lunile mai, iunie.
9. Specia Carabus gigas Creutzer 1799, mărimea 30-48 mm, robust, cu rugozităţi
foarte tari pe elitre, neagră, foarte rar albăstruie. Trăieşte în păduri de fag, începând cu
luna mai şi până în august. O specie rară, se hrăneşte cu melci. Apare şi în timpul zilei
(faţă de celelalte specii de carabus, care sunt nocturne) după ploaie, alergând după
hrană. A fost capturat acest gândac uriaş la Băile Herculane pe muntele Domogled şi
la Sasca Montană.
10. Specia Carabus montivagus montivagus Palliardi 1825. Mărimea 20-24
mm, culoarea elitrelor neagră, capturată în pădurile de stejar în munţii Zaranduluineagră,
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Debela-Gora, la Cheile Turzii, la Buziaş, Băile Herculane, Sasca Montană, Orşova,
în lunile mai-iunie.
11. Specia Carabus ullrichi Germar 1824, este răspândită în Europa Centrală.
La noi este reprezentată prin mai multe variante, astfel:
- variaţia ullrichi ullrichi Germar 1824, de 24-28 mm, culoarea elitrelor brună
bronzată, foarte rar albastră, în păduri de stejar, dar şi pe ogoare, capturată la Zalău (şi
în grădini), Crişeni, Crasna, Jibou, Cheile Turzii, Gilău, în toată perioada verii.
- variaţia fastuosus Palliardi 1825, de 24-30 mm, cu corp robust, elitrele cu
lanţuri întrerupte, de culoare foarte variată, albastră, verzuie, neagră, brună în pădurile
de fag, capturată la Băile Herculane, Mehadia, Orşova, în lunile mai, iunie.
- variaţia superbus Kraatz, de 22-27 mm, culoarea dorsală albastră, verde aprins
lucios, brună, în pădurile de fag, trăind la Sasca Montană şi Moldova Nouă din Banat
unde au fost capturate multe exemplare în lunile mai-iunie.
12. Specia Carabus convexus Fabricius 1775, trăieşte în nordul şi centrul
Europei, iar la noi este reprezentată prin mai multe variante, din care în această parte
a ţării am colecţionat următoarele:
- variaţia convexus convexus Fabricius 1775, cu statură mică de 20-22 mm,
culoarea albastră, trăieşte la marginea pădurilor de stejar, carpen, fag, capturată la
Zalău, Crişeni, M-ţii Meseş, Gilău, Năsăud în lunile mai-iulie.
- variaţia pseudogracilior Panin 1942, de 22-24 mm, culoarea neagră, în pădurile
de fag şi stejar de la Băile Herculane, Braşov în lunii~ mai-iunie.
13. Specia Carabus intricatus intricatus Linne 1761, mărimea 24-28 mm, de
culoare albastră, verzuie, lucioasă, elitrele cu rugozităţi tari, în pădurile de fag şi
stejar, capturată pe muntele Meseş, muntele Domogled la Băile Herculane, Braşov
pe vârful Tâmpa Bucegi, capturaţi în lunile mai-iunie.
14. Specia Carabus variolosus variolosus Fabricius 1787, culoarea dorsală
neagră, elitrele cu rugozităţi puternice, în pădurile de fag şi stejar pe malul râurilor.
Am colectat multe exemplare pe muntele Meseş şi la Băile Herculane în lunile mairnme.
15. Specia Carabus scabriusculus Olivier 1795, este răspândită în Europa
Centrală, la noi în zonele prezentate aici, apare cu două variante:
- variaţia scabriusculus scabriusculus Olivier 1795, de mărime 16-22 mm, partea
dorsală neagră, uneori cu reflexe bronzate, uneori femurele sunt roşii. Trăieşte la
marginea pădurilor, pe teren deschis şi pe ogoare. Am capturat multe exemplare pe
muntele Meseş şi Crişeni, în lunile mai - august.
- variaţia lippi Dejean 1826, mărimea 24-28 mm, culoarea neagră, pe teren
deschis. A fost capturat la Moldova Nouă-jud. Caraş Severin în lunile mai, iunie.
16. Specia Carabus arvensis Herbst 1784, la noi este reprezentată prin:
- variaţia carpathus carpathus Bom 1902, mărimea 20-22 mm, culoarea dorsală
brună bronzată, în pădurile de stejar şi fag de pe muntele Meseş, satul Crişeni, Gilău,
dar a fost colectat şi pe M-ţii Bucegi.
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17. Specia Carabus irregularis Fabricius 1792, forma tipică a fost descrisă din
Germania şi apare o variantă a speciei:
- variaţia montandoni Buysson 1882, mărimea 23-26 mm, de culoare roşcată,
capul îngroşat, a fost capturată în pădurile de fag la Braşov şi pe muntele Gutâi.
18. Specia Carabus auronitens Fabricius 1792, la noi este reprezentată prin:
- variaţia escheri Palliardi 1825, mărimea 24-28 mm, partea dorsală, verde,
roşiatică, albastră foarte lucioasă şi cu dungi negre pe elitre. Sunt în pădurile de fag şi
brad, locul de capturare se află pe muntele Meseş, M-ţii Gilăului, M-ţii Gutâiului,
Pasul Bicaz, Braşov, Rodna şi Valea Vinului, în lunile mai-iulie, precum şi toamna în
octombrie.
19. Specia Carabus linnei Panzer 1812, la noi în ţară este prezentă prin două
variante, astfel:
- variaţia linnei linnei Panzer 1812, de 18-22 mm, eitrele arămiu-roşii sau arămiu
castanii, trăieşte în pădurile de fag şi brad, de unde a fost colectată de pe muntele
Meseş, aici este destul de rară, M-ţii Gutîiului, Pasul Bicaz, Tuşnad, Valea Vinuluijud. Bistriţa Năsăud, Braşov. Perioada de colectare este în lunile mai-iulie.
- variaţia macairei Dejean, este o formă mai lată şi scurtă a variantei de mai sus.
Au fost capturate câteva exemplare în lunile iulie-august de pe munţii Bucegi, vârful
Caraiman sub pietre, mărimea 15-16 mm.
20. Specia Carabus glabratus Paykull 1790, este răspândită în Europa centrală
şi de nord, la noi fiind reprezentată prin mai multe variante:
- variaţiaextensus Kraatz 1885, mărimea 23-28 mm, de culoare neagră lucioasă
a elitrelor, pronotul larg, 1 1/3 mai lat decât lung, cu un corp robust. Multe exemplare
au fost capturate în pădurile de stejar de la Crişeni (jud. Sălaj), Jibou, Tuşnad, LacuRoşu, Gilău, Răcătău (jud. Cluj) în lunile mai, iunie, iulie.
- variaţia gibbosus Heyden 1866, mărimea 22-24 mm, culoarea neagră, colectată
pe M-ţii Bucegi-Caraiman în luna iulie.
- variaţia sericeus Csiki, de 24-26 mm, culoarea neagră mată, în pădurile de fag
şi brad, colectată la Băile Borşa şi Valea Vinului, în iunie-iulie.
21. Specia Carabus silvestris Panzer 1793, la noi în ţară este reprezentată prin:
- variaţia transsylvanicus transsylvanicus Dejean 1826, mărimea 22-24 mm,
partea dorsală a corpului este de culoare arămiu-roşiatică, arămiu-verzuie, bronzat,
brun-negricioasă sau neagră. Trăieşte în zona alpină şi subalpină. Mai multe exemplare
au fost capturate pe munţii Bucegi-Piatra arsă în iulie-august.
22. Specia Carabus planicollis Kust.1846, care trăieşte în ţara noastră, în M-ţii
Carpaţi meridionali, în etajul superior al pădurilor şi în zona alpină. Mărimea 23-31 mm.
- variaţia verae Csiki, de 20-22 mm, culoarea brună, a fost capturată pe munţii
Bucegi -vârful Caraiman în luna august.
23. Specia Carabus problematicus Herbst 1786, trăieşte în Europa centrală, la
noi fiind reprezentată prin:
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- morfa angustior Born 1895, de mărime 24-26 mm, culoarea părţii dorsale
albastru închis, a fost colectată în pădurile de brad la Lacu Roşu în luna iulie.
24. Specia Carabus granulatus Linne 1758, mărimea 16-25 mm, culoarea
corpului bronzat-brună, verzui-negricioasă, mai rar neagră. Se găseşte mai ales în şes
şi în regiuni deluroase, pe malurile nisipoase ale râurilor, sau locuri umede. A fost
capturată în împrejurimile oraşului Zalău şi la Crasna.
Menţionăm că, toate aceste specii de carabus colectate se află în serii la Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
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CONTRIBUTIONS TO THE SPREADING OF THE 'CARABUS LINNE 1758'
GENUS IN WESTERN ANO NORTH-WESTERN ROMANIA
(Summary)
The article consists of an enumeration of the places, localities, habitats of the
Coleoptera belonging to the Carabus Linne genus, collected in western and northwestern Transylvania, with traps photographed in the ground and the appearance of
the species in different seasons (months).
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FOARFECA DE FIER CU MANER DE BRONZ
TEODORA JUGRĂSTAN
Descrierea obiectului
Castrul de la Buciumi a fost inclus în programul de excursii al celui de-al XVIIlea Congres Internaţional de Studii asupra Frontierelor Imperiului Roman care s-a
desfăşurat la Zalău, în anul 1997. Datorită acestui fapt Muzeul de Istorie şi Artă Zalău,
în îngrijirea căruia se află situl arheologic a întreprins câteva lucrări de ameliorare a
faţadei ruinelor castrului de la Dealul "Flămând". Materialul arheologic descoperit cu
această ocazie este bogat şi variat.
Foarfeca de fier cu mâner de bronz descoperită aici reprezintă o noutate pentru
situl arheologic de la Buciumi - Grădişte. Contextul în care a apărut alături de un ac
de cusut din fier, sugerează faptul că în încăperea respectivă se confecţionau şi
recondiţionau piese de echipament din piele. Asemenea ustensile pot fi întâlnite şi
astăzi într-un atelier de pielărie contemporan.
Foarfeca cu o structură fragmentară cu lamă de fier are mânerul confecţionat
din bronz. A doua lamă lipseşte, cea care există prezentând semnele unei secţionări
transversale (probabil la excavare).
Tehnica de confecţionare este complexă:
- mânerul de bronz confecţionat prin turnare;
- lama foarfecii confecţionată prin forjare (batere);
- lama este prinsă de mâner cu două nituri de bronz.
Dimensiunile obiectului:
L = 18 cm
•1am~ = 3,5 cm
•mâner= 3,5 cm
Mânerul de bronz este frumos ornamentat cu un decor romboidal din trei incizii
succesive paralele pe exteriorul buclei. Pe braţul liber al mânerului se păstrează două
nituri cu cap decorat cu incizii radiale sau frontale. Unealta putea fi folosită atât în
atelierul de pielărie cât şi pentru tunsul ovicaprinelor sau pentru alte îndeletniciri.
Datare:
- secolul II - III d.Chr.
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Fig. nr. 1. Detalii

Descrierea stării de conservare:
Studiind piesa cu atenţie s-a constatat că ea este acoperită pe întreaga suprafaţă
cu produşi de coroziune specifici materialului din care este confecţionată, ca rezultat
al interacţiunii materialului metalic cu mediul de zacere.
Procesul de coroziune este accelerat de potenţialul electrochimic diferit al celor
două metale constituente (respectiv aliaj - bronz şi metal - fier). Coroziunea
preferenţială a fierului se remarcă în special în zona de îmbinare a lamei de fier pe
mânerul de bronz unde practic produşii de coroziune ai fierului realizează o îmbinare
profundă.
Degradările

mecanice se evidenţiază pe lama de fier, aceasta suferind o
secţionare transversală. În afară de aceasta se remarcă zone de exfoliere ale materialului
de bază pe toată suprafaţa lamei, datorită creşterii în volum a produşilor de coroziune.
Stratul format din produşi de coroziune este continuu dar neuniform. Pe lama
de fier grosimea stratului de produşi este apreciabilă. Prin creşterea în volum a
produşilor de coroziune s-au creat tensiuni interne care au dus la exfolieri ale
materialului metalic.

Propuneri de restaurare:
Datorită naturii diferite a materialelor de bază ale celor două elemente constitutive ale piesei, acestea necesită un tratament diferenţiat. După degresare şi dezinfecţie
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se va face o curăţire mecanică uscată folosind un instrumentar adecvat. Se va insista
asupra zonei de îmbinare nituită.
a) Lama de fier:
- degresare - dezinfecţie;
- curăţire mecanică uscată şi umedă;
- tratament cu soluţie de acid o-H 3P0 4 20% cu tiouree inhibitor;
- spălare periodică şi curăţire mecanică cu o perie din fire de oţel moale;
- neutralizare şi testul spălării;
- pasivare;
- test de umiditate;
- completarea părµlor lipsă;
- finisare mecanică;
- conservare finală.
b) Mânerul de bronz:
- degresare - dezinfecţie;
- curăţire mecanică uscată şi umedă;
- tratament cu o soluţie de complexoni de C III (3,72 gnitru);
- spălare periodică şi neutralizare;
- test de umiditate;
- conservare finală.
Tratament aplicat:
Primele două etape ale tratamentului de restaurare s-au realizat fără ca lama de
fier să se desprins de pe mâner. După curăţirea mecanică uscată capul nitului de
prindere (complet îngropat în produşii de coroziune ai fierului) s-a desprins iar cu
ajutorul instrumentarului de detartraj lama s-a desfăcut uşor de pe mânerul de bronz.
În continuare tratamentul s-a făcut diferenţiat. După conservarea superficială s-a
executat reîmbinarea celor două elemente constitutive.
a) Lama de fier. Îndepărtarea mecanică a produşilor de coroziune s-a făcut cu
multă atenţie datorită fragilităţii acesteia. Periodic s-au făcut spălări cu detergent neionic
pentru trecerea în baia de spălare a sărurilor solubile şi îndepărtarea urmelor de sol.
Îndepărtarea totală a produşilor de coroziune s-a făcut prin imersie în baie de acid oH3P04 cu inhibitor cu periaje repetate cu o perie din fire de oţel moale. După
îndepărtarea completă a produşilor de coroziune pe această cale s-a trecut la pasivarea
piesei prin imersare timp de 3 minute într-o baie de acid o-H 3P0 4 20%. Completarea
părµlor lipsă s-a făcut cu răşină Araldit A Y103 cu întăritor A Y 956 colorată în masă
cu pilitură de fier pentru integrare cromatică în masă. După polimerizare (24 ore)
piesa se finisează metalic cu freze de durităţi diferite. Conservarea s-a făcut prin
peliculizare cu o soluţie de Paraloid B72 3% dizolvat în toluen.
b) Mânerul de bronz. Îndepărtarea produşilor de coroziune de pe suprafaţa
mânerului a debutat cu o curăţire mecanică folosind aparatul Dremell echipat cu freze
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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de diferite profile şi cu perii. Curăţirea mecanică umedă s-a făcut prin imersare în băi
de apă distilată cu detergent neionic şi periere uşoară. Pentru îndepărtarea totală a
produşilor de coroziune piesa a fost ţinută într-o soluţie de C III cu pH bazic timp de
5 zile. Periodic s-au făcut periaje şi spălări sub jet de apă distilată. PH-ul soluţiei a
fost controlat sistematic menţinându-se valoarea la pH = I O. După îndepărtarea
completă a produşilor de coroziune piesa a fost spălată şi neutralizată. Piesa a fost
suspendată într-o incintă unde umiditatea a fost mult peste valorile normale (testul
Hoffman), timp de două săptămâni. Ulterior piesa s-a conservat prin peliculizare cu
soluţie de paraloid B72 3%.
După tratarea separată a celor două elemente acestea au fost îmbinate prin
lipire cu răşină tip Araldit A Y 103 cu întăritor A Y 956.
Toate aceste intevenţii au avut ca scop redarea caracteristicilor obiectului
pierdute în timp, stoparea procesului de coroziune şi menţinerea acesteia într-o bună
stare de conservare.
BIBLIOGRAFIE
C. V. Horie, Materials for conservation. Organic consolidants, adhesives and coating,

Butterworths, London.
Plenderleith H.G., Herner A.E.A., Conservarea antichităţilor şi a operelor de artă.

moN SCISSORS WITH BRONZE HANDLE
(Summary)

Date:
Material, tehnicque:
Dimensions:
Source:

the II - III century AD.
iron, bronze
forging, casting
13cmx3,5cm
Archaeological diggings in the roman camp of Buciumi Grădişte.

Owner:
Restorer:

The History and Art Museum of Zalău
Teodora JUGRĂST AN, History and Art Museum of Zalău.

The purpose of the restoration was to remove the elements that had generated
active corrosion, to stabilize the piece from the chemical point of view, to strengthen
and complete it.
The process of restoration began with a cleaning - desinfection and washing it
with unionized detergent, following by a mechanical cleaning. The piece was broken
in two different fragments and each of them were treated separetly. The missing parts
were completed with Araldit A Y 103 resine and A Y 196 hardner. Finally the component parts were assambled.
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Foto nr. 1. Ornamentul piesei

Foto nr. 2. Piesa înainte de
restaurare

Foto nr. 3. Piesa după restaurare

Foto nr. 4. Piesa înainte de
restaurare
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STUDIUL COMPOZITIEI SIAL TEHNICII DE
'
'
REALIZARE A UNOR FRAGMENTE TEXTILE SĂPĂTURA ARHEOLOGICĂ PROBOTA 1995
VIORICA LA VRIC

Lucrarea prezintă rezultatele investigaţiilor chimice efectuate pentru
determinarea componentelor materiale, precum şi studiul tehnicilor de realizare a
unor fragmente textile prezente în "inventar 21 ", provenit din săpătura arheologică
Probata 1995.
"Inventarul 21" provine din pronaosul bisericii, zona N-V, cripta 9. La momentul
săpăturii din anul 1995, cripta a fost găsită profanată şi jefuită. Aceasta a aparţinut
Păscălinei, soţia lui Lupu Stroici care a murit după 1620. Din umplutura criptei au
fost recuperate resturi vestimentare ("inventarul 21 ") şi pantofi brodaţi cu fir de aur
(intraţi în proces de restaurare la Laboratorul Zonal Iaşi).
În laboratorul nostru au fost preluate mai multe inventare fragmentare, printre
care şi "inventarul 21 ",sub forma unui aglomerat de materiale (foto 1).
A vând în vedere starea fragmentară a inventarelor, comisia de restaurare a
hotărât investigarea şi tratamentul lor în vederea constituirii unui fond documentar.
Cercetarea acestui inventar s-a realizat sub mai multe aspecte, căutându-se a se stabili:
• compoziţia materială;
• compoziţia chimică a componentelor;
• natura produselor de degradare;
• structura şi tehnologia de realizare a fragmentelor de pasmanterie şi dantelă;
•efectul aplicării unor tratamente de curăţare a firului metalic.
Investigarea microscopică şi chimică a pus în evidenţă următoarea componenţă
materială şi compoziţie chimică:

1. pasmanterie (schiţa 1) realizată din:
a) fire metalice: banda din argint aurit (foto 2), spiralată pe suport textil din
mătase naturală;

b)

bandă metalică

(foto 2, 3) din argint aurit;

2.
a) mănunchiuri de fire din
brun (foto 4);

mătase naturală

torsionate în "S", culoare ocru-
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b) mănunchiuri de fire metalice: bandă metalică din argint aurit spiralată pe
suport textil din mătase naturală;
3. dantelă: împletitură (schiţa 2) din fire metalice (foto 5, 6) (bandă din argint
aurit spiralată pe suport textil din mătase naturală).
Sub acţiunea:
•condiţiilor de zăcere în sol (umiditate, PH-ul solului, natura şi concentraţia
sărurilor);

• produşilor rezultaţi prin descompunerea organismului uman( ţinând cont
că aceste componente au aparţinut veşmintelor înhumatei);
• factorului timp;
• agenţilor biologici prezenţi în sol (în stare latentă sau activi);
• schimbărilor bruşte a condiţiilor de microclimat, s-au identificat:
• depozite cu particulele din sol;
• depozite cu oxid şi sulfură de argint (în strat superficial sau în strat
compact);
•depozite punctiforme de carbonat bazic de cupru (de culoare verde).
S-a constatat de asemenea:
• exfolierea foiţei de aur;
• deshidratarea, rigidizarea, fragilizarea firelor de mătase naturală;
•îmbâcsirea cu depuneri de sol şi depuneri humice a firelor (foto 4);
• destrămarea împletiturii din pasmanterie şi dantelă.
În ceea ce priveşte tehnica de realizare, pornind de la examinarea macroscopică
şi de la cea stereomicroscopică (foto 5, 6, 7), s-a reuşit reprezentarea grafică a motivelor
din fragmentele de pasmanterie (schiţa 1) şi dantelă (schiţa 2). Reprezentarea grafică
a fost realizată de Irina Ţibulcă, desenator.
Pasmanteria este constituită din urzeală (U) de fire metalice 1-10, benzile
metalice a, b, c, şi bătătura (B) din bandă metalică spiralată pe suport textil.
Dantela este realizată prin împletirea a 20 de fire din bandă metalică spiralată
pe suport textil. Firele 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, centrale în lăţimea dantelei sunt firele
faţă de care s-a realizat simetria motivului.
După efectuarea investigaţiilor privind cunoaşterea componentelor materiale,
a compoziţiei chimice, a produşilor de degradare, după descifrarea tehnicii de realizare,
s-a procedat la aplicarea unor tratamente de curăţire şi emoliere. A vând în vedere că
acest "inventar arheologic" va avea rol documentar, am procedat la aplicarea "băii de
argint", o metodă consemnată de literatura de specialitate, dar aplicată mai puţin,
poate datorită compoziţiei băii (acid fosforic 5%, detergent neionic 0,3 - 0,8%, apa
distilată 86,2 - 86,71 %), poate datorită timpului foarte scurt de tratament (2-3 minute).
Tioureea leagă argintul din sulfura de argint, eliberându-l sub forma unui compus
complex. PH-ul acid al soluţiei nu este dăunător mătăsii, cu condiţia neutralizării
corecte a ultimei băi de clătiri şi emolierea cu glicerină.
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Rezultatul aplicării acestui tratament este spectaculos
foto 7, comparativ cu foto 5.

şi
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A STUDY OF THE COMPOSITION AND FABRICATION
TECHNIQUES OF SOME TEXTILE FRAGMENTS THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS FROM PROBOTA, 1995
(Summary)
This paper contents the results of the chemical microscopical investigations and manufacturing technical details of the material components from the
archeological textile inventory discovered in digging carnpaign at Probata, 1995.
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Foto 1

Foto 3

Foto 2
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Foto4

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Schiţa

1
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Schiţa
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PROBLEMATICARESTAURĂRIIUNORVASE
CERA1\11CE REBUTATE ÎN ANTICHITATE
(STUDIU DE CAZ I)
EMANOIL PRIPON
În campania de cercetări sistematice din anul 1997 efectuată în Complexul
Arheologic Daco-Roman de la Porolissum (Moigrad,judeţul Sălaj) în punctul "Sărata"
au fost identificate două cuptoare pentru ars ceramica, datate în sec. II-III d.Chr.
denumite ulterior cuptorul nr. 1 şi cuptorul nr. 2.
În intetiorul celor două cuptoare, sub bolta prăbuşită se aflau câteva sute de
fragmente ceramice de tipuri, dimensiuni şi forme diferite. După înlăturarea depunerilor
de sol de pe fragmentele ceramice provenite din cuptorul nr. 2 şi selectarea lor în
funcţie de tipul arderii, elemente componente, decor şi pastă am tras concluzia că
există posibilitatea întregirii unui număr de aproximativ 1Opiese. În urma observaţiilor
macro- şi microscopice pentru determinarea stării de conservare a fragmentelor
ceramice, a tipului de ardere şi a elementelor de decor am constatat calitatea deosebită
a pastei, arderea de tip oxidant, uniformă şi prezenţa elementelor de decor în relief şi
a suprafeţelor cu urme de pictură. Se remarcă, de asemenea, prezenţa atât pe suprafaţa
interioară cât şi pe cea exterioară a multor fragmente ceramice a unui strat foarte fin
de angobă de culoare roşie cărămizie, uniformă, care aderă foarte bine pe suportul
ceramic. Fragmentele neangobate, prezintă pe suprafaţa exterioară evidente urme de
pictură. În mod deosebit atrage atenţia prezenţa unor fragmente ceramice deformate
mecanic din faza dinaintea procesului de ardere.
În urma efectuării operaţiunilor caracteristice procesului de restaurare conservare a obiectelor ceramice, respectiv asamblare şi lipire, au rezultat un număr
de 11 vase cu profil întreg a căror integritate era pierdută în proporţie de 20 - 50%,
repartizate pe următoarele categorii: trei căni mari cu două torţi şi urme de pictură (h
= 37 cm), şase străchini înalte cu fund inelar (h = 7 cm) angobate şi decorate în
tehnica barbotinei şi două străchini joase (h = 26 cm) angobate atât pe suprafaţa
exterioară cât şi pe suprafaţa interioară.
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Pe parcursul procesului de restaurare au reţinut atenţia două din cele trei căni
înalte, datorită urmelor evidente de deformare mecanică a unor fragmente pe care le
compun, deformare survenită în faza dinaintea arderii. Una din piese "alunecă" spre
partea stângă (vezi foto 3) în jumătatea superioară (zona torţilor şi a buzei) iar cea
de-a doua piesă prezintă o deformare mecanică realizată prin împingerea peretului
crud al vasului din exterior spre interior. În urma presiunii s-a produs o ruptură în
zona de fund a piesei, jumătatea părţii inferioare a vasului fiind deplasată în exterior
cu aproximativ 2,5 cm (vezi foto 4).
Ajuns în această fază a procesului de restaurare am fost pus în faţa unei dileme:
să refac integritatea vasului pornind din zona inferioară, pierzând astfel liniaritatea
profilului pe măsură ce "înaintam" spre torţi şi buză sau urma să redau forma vasului
începând cu partea superioară, urmând ca în momentul asamblării şi lipirii zonei
inferioare să apară urma deformării mecanice suferite încă din antichitate. În final am
optat pentru cea de-a doua variantă, care afecta mai puţin liniaritatea profilului, chiar
dacă etalarea piesei din poziţie orizontală îi conferă o stabilitate fragilă (am recomandat
expunere a piesei în vitrină în poziţia orizontală, cu zona deformată expusă vederii).
Celelalte piese nu au pus probleme deosebite, chiar dacă întreaga şarjă a fost
rebutată în antichitate, deoarece singurele vicii prezentate de piese erau uşoare urme
de ovalizare a buzelor şi compromitere a decorului aplicat.
Fluxul restaurării a continuat cu operaţiunile de completare a zonelor lacunare
cu ipsos de modelaj colorat în masă cu oxid maroniu de fier, refacerea decorului în
porţiunile completate şi conservare finală.
Inventarul cuptorului nr. 1 a constat din fragmente ceramice provenite de la
trei căni cu două torţi şi fund inelar, rebutate şi acestea în antichitate. Se remarcă şi în
acest caz calitatea deosebită a pastei, a arderii de tip reducător şi starea foarte bună de
conservare a fragmentelor ceramice. Nici în acest caz restabilirea integrităţii nu a
ridicat probleme deosebite, urmându-se fluxul obişnuit al procesului de restaurare.
Asamblarea şi lipirea s-a efectuat cu poliacetat de vinil, rară plastifiant, urmată de
completarea zonelor lacunare cu ipsos de modelaj colorat în masă cu oxid negru şi
refacerea torţilor sau porţiunilor din torţi lipsă (vezi foto 6 - 8), urmată de uscare
liberă şi conservare prin pensulare cu lac celulotic 15%.
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(Silicul şi materialele legate de acesta).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Problematica restaurării unor vase ceramice rebutate în antichitate

7 11

THE ISSUE OF THE RESTORATION OF POTTERY DESCARDED IN
THE ANTIQUITY. CASE STUDY
(Summary)

The pieces was in a fragmentai condition having some hundreds elements
of different shapes and dimensions, discovered in a two pottery kilo at Porolissum.
After the soii traces were removed the next operation consisted in identified
the compound elements and stuck with glue with no plastizer.
The completion of the missing part was made with gypsum on a dental wax
support and was followed by a mechanical finishing.
Finally the piece was covered with colorless celulose nitrate dope.
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III

Foto 3
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Foto 5

Foto 5 a

III
Foto 6

Foto 7
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III
Foto 8

Foto 9
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RESTAURAREAUNUIGRUPDESTATUETE
ZOOMORFE DE LA MIHOVENI,
JUDETULSUCEAVA
'

DAN FĂRTĂIŞ
În primăvara anului 1999, cu ocazia excavării unei cantităţi importante de
cât şi a intemperiilor, o porţiune importantă din aşezarea pluristratificată de
la Mihoveni-Cahla Morii s-a prăbuşit. În ruptura malului s-a profilat conturul unei
gropi de formă ovală cu lungimea de 1,95 m. Din umplutura gropii arheologii
Paraschiva Victoria Batariuc şi Bogdan Niculică au recoltat un bogat material
arheologic constând în fragmente de oase animale (vacă domestică, bour, porc, cerb)
precum şi numeroase fragmente ceramice cucuteniene, aparţinând speciilor fină (unele
pictate), semifină şi grosieră dar şi speciei C. Din întrg materialul ceramic se remarcă
şase statuete zoomorfe reprezentând masculi de bovidee.
După intervenţia cu caracter de salvare, cercetătorii Muzeului Naţional al
Bucovinei au ajuns la concluzia că ar putea fi vorba despre o groapă cu depuneri de
cult, deoarece unele spărturi la statuete sunt vechi (posibil spargeri rituale), chiar şi
arderea secundară de pe unele fragmente poate fi rituală. De asemeni toate cele şase
statuete au fost datate ca aparţinând culturii Cucuteni-B.
La sesiunea naţională de rapoarte arheologice de la Deva din anul acesta, piesele
de la Mihoveni au fost apreciate ca fiind de o valoare excepţională, fiind declarate la
secţiunea preistorie ca descoperirea anului 1999.
Pentru o mai bună studiere a pieselor dar şi pentru prezentarea lor am ales
varianta prezentării în imagini de două câte două.
pământ,
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În prima imagine în partea stângă, statueta înfăţişează un taur având coame în
formă de liră, urechile sunt marcate iar guşa este evidenţiată prin modelare cu buricele
degetelor. Piesa a fost adusă în laborator întreagă şi nu a necesitat decât o spălare cu
apă distilată pentru înlăturarea depunerilor de sol şi a sărurilor solubile. Dimensiunile
piesei sunt: lungime-90 mm; înălţime -65 mm.
Piesa din partea dreaptă reprezintă tot un bovideu cu urechile perforate, ochii
marcaţi de două orificii iar guşa de o linie. Ea este marcată prin modelare cu buricele
degetelor iar coamele sunt mult recurbate. Spre vârf ele au fost rupte fiind necesară
completarea lor cu ghips dentar şi reintegrarea cromatică a porţiunilor completate.
Dimensiunile piesei după restaurare sunt: lungime -80 mm; înălţime -50 mm.

numărul doi ne prezintă două statuete de dimensiuni mai mari cu
cu urme de ardere secundară.
Bovideul din partea stângă a fost adus în laborator în stare fragmentară dar
după ansamblarea fragmentelor am observat că dimensiunile sunt mai mari decât la
primele statuete: lungimea -110 mm; înălţimea-80 mm. Deschiderea coamelor este
mai mare, guşa este modelată prin apăsare iar botul este ascuţit. Fragmentele au fost
ansamblate cu răşină Araldit Ay-103 iar porţiunile lipsă au fost completate cu ghips
dentar. Pentru reintegrarea cromatică am folosit culori tempera.
În partea dreaptă se observă porţiunea anterioară a unui bovideu care a fost ars
secundar. Din păcate partea posterioară nu a fost găsită dar făcând măsurătorile capului,
guşei şi a deschiderii coamelor am observat că sunt aceleaşi cu ale statuetei di partea
stângă a imaginii. Deci refacerea formei s-a putut face prin analogie iar etapele de
restaurare au fost aceleaşi.

Imaginea

porţiuni lipsă şi
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Imaginea numărul trei ne prezintă în partea stângă un bovideu de dimensiuni
mai mici: lungime -70 mm; înălţ:ime -45 mm. Guşa este bine marcată prin apăsare iar
coarnele şi botul sunt rupte.
Piciorul din partea dreaptă spate este lipsă iar urechile sunt marcate sub coarne.
Refacerea piciorului s-a făcut cu ghips dentar iar coarnele nu au fost completate decât
p~al cât a permis originalul. Reintegrarea cromatică s-a făcut în acelaşi mod ca şi la
celelalte piese.
Ultima piesă din cele şase a fost adusă în laborator în stare fragmentară (şapte
bucăţ:i) şi cu depuneri de părnârnt pe ele. Fragmentele au fost spălate cu apă distilată iar
ansamblarea lor s-a făcut tot cu răşină Araldit Ay-103. După operaţ:iunea de ansamblare
am putut stabili şi dimensiunile piesei: lungime -80 mm; înălţ:ime -70 mm.
Aşa cum aminteam la începutul lucrării, arheologii susţ:in că ar fi vorba de o
spargere rituală (mai ales la ultima piesă) dar acest lucru se va putea preciza odată cu
publicarea întrgului material provenit din săpătura de la Mihoveni.
Forma bovideului şi lipsa unor analogii nu au permis restauratorului să
completeze porţ:iunile pierdute ci doar să plombeze mici zone de fragmente lipsă.
Deoarece piesele nu au fost publicate încă de arheologi şi la solicitarea lor nu
am aplicat nici o peliculă de protecţie pe suprafaţa statuetelor.
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(Zusammenfassung)
Im Jahre 1999, gelegentlich einiger Arbeiten zur Regelung des Flusses Suczawa,
wurden 6 tierăhnliche (zoomorfe) Statuetten gefunden, die der "Cucuteni B" - Kultur
angehoren.
Die Mehrzahl der gefundenen Stiicke wurden in das Laboratorium zerstiickelt
und mit Erdspunren gebracht, so dass sie restauriert werden mussten.
Nach dieser Restaurierung wurden sie in den Răumen des Museums Bukowina
aus Suczawa ausgestellt.
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STUDIUL TEHNIC AL UNOR FRAGMENTE
ARHEOLOGICE DE TENCUIALĂ PICTATĂ
DOINA

BOROŞ

Săpăturile

arheologice efectuate în ultimii ani au scos la iveală fragmente de
din perioada cuceririi romane în Dacia, şi pentru că un capitol important în istoria tehnicii picturii murale îl reprezintă arta romană am încercat să
identificăm materialele şi tehnicile folosite. Despre cum se lucra, cu ce materiale
găsim informaţii în cărţile: "Despre arhitectură" de Vitruviu, "Istoria naturală" de
Pliniu, "Cartea de pictură" de Dionisie din Fuma. Prezentul studiu a fost făcut în
scopul confirmării acestor informaţii. Am lucrat în colaborare cu d-na arheolog Viorica
Rusu-Bolindeţ care a condus şantierul arheologic de la Alba-Iulia din str. Munteniei
nr.15-17 în campaniile de săpături din anii 1999-2000. Acest şantier prezintă o
importanţă deosebită pentru istoria Daciei romane deoarece reprezintă o parte din
sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, obiectiv unicat pentru provincia
noastră, obiectiv datat la sfârşitul secolului al II-iea şi în secolul al III-iea. Aici a fost
1
descoperită o cantitate importantă de tencuială pictată policromă în mare parte căzută
pe podea, în camerele C şi E, dar şi pe unele fragmente de zid păstrate în camera E.
În laboratorul de restaurare şi conservare din cadrul Muzeului Naţional de Istorie
a Transilvaniei au fost aduse aceste fragmente pentru studiul tehnic, pentru curăţire şi
conservare. La o primă observare s-a constatat că pictura policromă a fost realizată în
tehnica frescă, adică culoarea a fost aplicată pe tencuiala prospătă, pigmenţii fiind
fixaţi prin carbonatarea varului. Varul, adică hidroxidul de calciu, migrează din
tencuială spre exterior unde cu anhidrida carbonică, adică dioxidul de carbon, din aer
formează o crustă superficială de carbonat de calciu, care fixează pigmentul, iar apa
se evaporă conform reacţiei de carbonatare.
Ca(OH) 2 + co2 = CaC03 + ~o
În timp reacţia de carbonatare continuă în interiorul stratului de tencuială
asigurându-i durabilitatea. O frescă bine executată are coloarea bine fixată de stratul
de tencuială subadiacent.
tencuială pictată

1

Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, Ministerul Culturii, 2001, p. 25-26.
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S-a observat că există mai multe feluri de frescă, din punct de vedere al
Cele mai multe au colori vii, care nu se şterg sunt aplicate pe
o tencuială omogenă, compactă, stratificată pe 2 sau 3 straturi bine şlefuite. Unele
dintre acestea prezintă elemente de pictură peisagistică pe fond galben cu joc de
linii brune, roşii şi albastre şi un joc de linii pe verde în degrade, altele sunt
fragmente de tencuială luciosă ce imită marmura roşie şi albă denumite de Vitruviu
"expolitiones". Sunt însă şi fragmente de tencuială neomogenă, pulverulentă,
într-un strat, foarte groasă comparativ cu cele descrise mai sus, cu culori şterse
ocru-brun, roşu şi gri, puţin aderente la stratul de tencuială. Acestea din urmă au
fose executate într-o tehnică deficitară.
O altă observaţie ar fi aceea că unele fragmente găsite în camera C prezintă 2
straturi succesive de tencuială pictată, probabil unele reparaţii au fost făcute. Este de
remarcat faptul că toate cele 2 straturi policrome au fost aplicate pe câte o tencuială
de bună calitate în 1 (cele brune) sau 2 (cele verzi) straturi fiecare, pe o preparaţie de
var de O, 1 mm.
Analizele chimice efectuate în laboratorul nostru au dus la următoarele concluzii:
I. Tehnica de execuţie a picturii murale este fresca, avînd ca liant varul.
II. Pictura a fost aplicată pe o tencuială din mortare de var şi nisip în mai multe
straturi.
Primul strat de mortar face legătura cu peretele şi are rol de nivelare a suprafeţei,
are o grosime de 6-1 O mm, este mai puţin omogen, raportul var nisip este de 1:2,
nisipul grosier cu 0 max. = 3-5 mm este 15%, în rest nisip fin şi foarte fin alături
de bucăţi de cărămidă pisată cu 0 max. = 1-2 mm şi paie tocate.
Urmează 1 sau 2 straturi de mortar de 5 mm grosime, omogene, dure, în care
raportul var nisip este cot de 1:2 cu nisip mai fin 0 max = 3 mm şi nisip foarte fin
30-40% alături de argilă 3%, praf de cărămidă şi câlţi sau paie tocate.
Preparaţia propriu zisă pe care este aplicată culoarea, este de grosime O, 1 mm
din carbonat de calciu. De menţionat faptul că pentru fragmentele lucioase albe gălbui
şi roşii preparaţia conţine pe lângă carbonat de calciu şi 3-6% argilă albă.
Este de menţionat faptul că fiecare strat de mortar a fost foarte bine şlefuit
înainte de a se aplica următorul.
Fragmentele de tencuială pictată într-un strat au 40-50 mm grosime, sunt
neomogene, friabile, din var şi bucăţi de cărămidă de 5-13 mm în proporţie de 70%
cu multe paie tocate şi urme de nisip.
În ce priveşte preparaţia peretelui în vederea aplicării culorii în tehnica frescă,
rezultatele noastre coincid, pentru fragmentele bine executate, cu cele menţionate în
literatura de specialitate2 •
calităţii execuţiei.

2

Vitruviu, Despre arliirectură, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964, p. 313; Pktores per provincias-Aventicum
V (1987), p. 94.
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111. Pigmenţii identificaţi sunt:
Pentru albastru: albastrul Pompeian, un pigment mineral sintetic, un silicat dublu
de cupru şi calciu, numit de Pliniu ceruleum care este de fapt o sticlă colorată. Se
obţinea prin calcinarea unei paste foarte fine de pilitură de cupru, nisip şi salpetru (azotat
de potasiu). Pigmentul a fost aplicat pe un fond alb sau pe un fond negru, un strat fin
negru (negru de cărbune) aplicat pe preparaţie şi astfel sau obţinut 2 nuanţe de albastru.
Pigmentul fiind o sticlă colorată fondul i-a modificat transparenţa şi odată cu aceasta
nuanţa. Această tehnică era cunoscută de pictorii din imperiul roman 3 •
Pentru alb: carbonat de calciu, un pigment natural, numit de Vitruviu şi Pliniu
alb de var obţinut prin carbonatarea varului. De menţionat faptul că pe câteva fragmente
de tencuială lucioasă care imită marmura pictate în alb-gălbui, pe lângă carbonat de
calciu a mai fost identificată şi o argilă albă, caolin în proporţie de 16%.
Pentru roşu diferite nuanţe mate şi lucioase care imită marmura: pământuri
colorate, pigmenţi naturali minerali, care sunt de fapt argile roşii ce conţin oxizi de
fier. Aceştia erau cunoscuţi în antichitate sub numele de: ocru-roşu, sinopia, rubica
sau sangvme.
Pentru galben diferite nuanţe: pământuri colorate, pigmenţi naturali minerali,
care sunt argile galbene ce conţin oxizi de fier şi impurităţi de silicaţi de aluminiu. Au
fost cunoscuţi în antichitate sub numele de ocru galben, sil, sienă naturală.
Pentru brun: pământ colorat, un pigment natural mineral de fapt o argilă ce
conţine alături de oxizi de fier şi impurităţi de săruri de mangan. Este cunoscut şi sub
numele de ocru brun, umbră arsă, sienă arsă.
Pentru verde: pământ verde, un pigment natural mineral, o argilă ce conţine
hidroxisilicaţi de fier, aluminiu, magneziu şi potasiu. A fost numit de Vitruviu argilă verde.
Pentru negru: la toate fragmentele de tencuială pictată negre şi gri pigmentul
este negru de cărbune, pulbere de carbon, un pigment natural sintetic obţinut probabil
din vreji de viţă de vie sau ţăndări de lemn răşinos după cum ne spune Vitruviu 4 •
Pigmenţii folosiţi la frescă trebuie să fie rezistenţi la lumină, agenţii atmosferici
şi mai ales la acţiunea caustică a varul. Stratul de culoare format din pigment, apă de
var şi în unele cazuri material de umplutură ca nisip foarte fin sau caolin se aplică în
emulsie apoasă cu pensula pe tencuiala de var umedă. Dacă tehnologia de execuţie
este respectată atunci pe tencuiala prospătă se formeză un fel de ciment hidraulic prin
coprecipitarea sub acţiunea anhidridei carbonice din aer a carbonatului de calciu cu
oxizii metalici sau cu silicaţii din pigment. Tocmai acest lucru a asigurat durabilitatea
picturilor murale5 •

3

Vitruviu, op. cit., p. 322; H. Bearat, M. Fuchs, Analyses physico-chimiques et mineralogiques de peintures
murales romaines d'Aventicum, în Bulletin de l'Association Pro Aventico, 38 (1996), p. 43-44.
4
Vitruviu, op. cit., p. 322.
s Costin Petrescu, L'Art de lafresque, Ed. Lefranc, Paris, 1931, p. 74.
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Fragmentele de tencuială pictată luciose care imită marmura au stratul de
culoare mai gros de 0,5mm, pigmentul este o argilă (cele roşii) sau conţine în
amestec argilă (cele albe). Ele sunt realizate tot în tehnica frescă lustruind suprafaţa
tencuielii pictate prin frecare cu praf de marmură după cum este menţionat în
literatura de specialitate6 • Chiar dacă unii arheologi consideră că fragmentele de
tencuială luciosă au fost executate în tehnica cu ceară acest lucru este infirmat
de analizele de laborator care nu au pus în evidenţă urme de ceară sau răşină,
mai mult chiar Vitruviu nu menţionează folosirea cerii ca protecţie a picturii
murale, iar Pliniu exclude în mod explicit folosirea cerii în pictura murală7 •
Rezultatele analizelor chimice efectuate pe fragmentele de pictură murală de la
Alba Iulia sunt similare cu cele obţinute pe alte probe din aceeaşi epocă din alte zone
ale imperiului roman 8 • Cercetarea nu a fost încheiată căci urmează o a doua parte a
studiului cu analizele mineralogice în colaborare cu Facultatea de Geologie a
Universităţii Babeş-Bolyai mai ales pemtru pimenţii albi şi verzi. Foarte mult timp
pentru alb nu s-a menţionat decât albul de var carbonatat, carbonatul de calciu, dar
cercetări recente efectuate prin metoda difracţiei de raze X, făcute în Elveţia pentru
fragmente de pictură murală descoperite la A venticum9 arată că nu numai varul s-a
folosit ca pigment ci şi pigmenţi naturali minerali ca aragonitul o altă formă de
cristalizare a carbonatului de calciu sau dolomitul un carbonat dublu de calciu şi
magneziu. La fel se pune problema pentru ceilalţi pigmenţi naturali minerali unde
după modul de cristalizare sau impurităţile conţinute variază nuanţa.
Vom încerca astfel să descifrăm şi mai bine tehnica picturii murale antice şi să
găsim probabil astfel metode noi de conservare a acesteia, fragmentele de pictură
murală antică fiind destul de rare în colecţiile muzeelor noastre.
L'ETUDE TECHNIQUE DES QUELQUES FRAGMENTS DE PEINTURE

MURALE
(Resume)
C' est une etude technique concemant des fragrnents de crepi peinte de l' epoque
romaine provenant du siege du gouvemeur de Dacie Romaine trouves dans la
fouille archeologique de Alba Iulia dans la rue Muntenia. Des analyses de la
technique, des pigments et de la preparation du mur ont ete effectue dans le
laboratoire de chimie du Musee National d'Histoire de Transylvanie.

Paolo şi Laura Mora, Paul Philippot, Conservarea picturilor murale, Ed. Meridiane, Bucureşti, p. 111-112.
idem, p. 113.
8
idem, p. 88-90, 118; Pictores per.. 1987; H. Bearat, M. Fuchs, op. cit., p. 35-51.
9 H. Bearat, M. Fuchs, op. cit., p. 43.

6
7
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La technique de la peinture est la fresque, cette a dire peintre sur le crepi
humide.
La preparation du mur est un crepi du chaux on plusieur couches (1-3)
avec du sabie, des pailles macerees ou etoupes, poudre et morceux de briques,
argile.
Les pigments sont ceux specifiques a la peiture murale: blanc du chaux,
noir de charbon, terres colores (jaune, rouge, brune, vere) et le bleu Pompeian.
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Noile tehnologii de investigaţie de la mijlocul secolului XX, aplicarea tehnicilor
nucleare, de raze X, şi-au găsit rapid aplicaţie specifică şi-n cercetarea vestigiilor
arheologice. Această realitate a determinat modificarea filozofiei cercetării arheologice,
în ultimele patru decenii conturându-se "arheometria" 1 ca domeniu de cercetare
interdisciplinară ce se ocupă cu interpretarea datelor ştiinţelor exacte în studiul
arheologic.
Introspecţiile chimice, fizice, fizico-chimice, analizele exhaustive asupra
artefactelor oferă o multitudine de date, parte din acestea se înscriu în sfera de interes a
arheometriei (identificarea materialelor utilizate, provenienţa lor, metalurgia, tehnologia
de fabricare, autenticitatea), parte în sfera de interes a conservării piesei (identificarea
produşilor de coroziune, în special ai celor maligni). În accepţiunea lărgită a cercetării
materialului arheologic, în special al celui metalic, în ultima decadă a secolului XX este
introdusă şi cercetarea solului din care provin artefactele respective.
Solul - ambientul pieselor arheologice - este un amestec heterogen de materiale:
apă, materie organică, materie anorganică, cu ponderea şi acţiunea sa specifică în
procesul de coroziune. Acţiunea corozivă al solului este un proces complex. Cel mai
periculos aspect îl prezintă inter-relaţia dintre parametrii, modul în care prezenţa unuia
creşte efectul distructiv al altuia. Metalul arheologic este rezultanta interacţiunii
îndelungate şi aleatoare dintre suportul metalic şi parametrii variabili ai microclimatului
specific - solul.
În literatura de specialitate al studiului coroziunii microbiologice2 există evaluări
al caracterului agresiv al solului prin determinarea conductibilităţii in situ al solului, a
pH-ului solului in situ şi în laborator, a umidităţii şi analizarea compoziţiei solului.

1

2

M.S. Tite, Methods of physical examination in archaeology, Seminar Press, London, 1972; D. Wilson, The new archaeology, Knopf, New York, 1975; Z. Goffer, Archaeologycal Chemistry, Wieyard
and Sons, New York, 1980.
St. Constantinescu, A. Ionescu, Gh. Preda, Coroziunea microbiologică şi combaterea ei, Ed.Ştiintifică,
Bucureşti, 1972.
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Precizări

asupra celor mai imporante determinări le face Mattsson 3 şi ele se regăsesc
în literatura de specialitate cu privire la conservarea4 metalului arheologic. Ele se
referă la: condiţiile topografice ale situ-lui, tip de sol, poziţia situ-lui relativ la apa
freatică, conţinutul de apă în sol şi migrarea ei, aciditatea totală şi cea de schimb,
conţinutul de clor, fosfor şi amoniac.
Studierea solului în contextul coroziunii metalului arheologic conferă date exacte
privind agresivitatea sa, efectul acţiunii constatându-se prin cercetarea stării de
conservare ale pieselor scoase din mediile respective.
Analizele pedologice efectuate în România 5 au vizat determinări stratigrafice
ale unor aşezări neolitice (analize de fosfat, potasiu, humus), roci folosite de comunităţi
preistorice6 şi începutul conturării unei matrice geochimice ale acumulărilor de Cu
din România şi teritoriile înconjurătoare7 rară a viza impactul cu metalul.
Începând cu ultimul deceniu al secolului XX, în Europa au fost demarate proiecte
naţionale şi internaţionale conduse de colective interdisciplinare care studiază relaţia
metal arheologic - sol.
În Anglia, Suedia, Germania, Olanda există studii publicate din 1995, 1998
privind creşterea agrasivităţii solului în urma fertilizărilor şi a măririi poluării atmosferei
industriale şi efectul asupra inventarului metalic arheologic. Punctul de plecare în acest
gen de studiu l-a constituit rapida degradare al inventarului metalic provenit din
descoperirile arheologice, comparativ cu relativa stabilitate ale altor piese descoperite
şi depozitate. Astfel Green şi Bradley& afirmă că la British Museum, curatorii au sugerat
că piesele provenite din secolele XIX şi XX timpuriu (de fier, metalul cel mai problematic privind păstrarea pe termen îndelungat) sunt esenţialmante stabile şi că doar cele
recent achiziţionate sunt înclinate spre continuarea corodării.

3

E. Mattsson, The Decay of Archaeological Material in soit, 8-th Intemational Restorer Seminar,
Veszprem, Hungary, 1993, p. 223-238.
4
Precizez că în acceptul internaţional, conservarea implică nu doar intervenţiile de prevenire, profilactice.
ci şi investigaţii de examinare, tratamente chimice, stabilizări chimice, toată gama de acţiuni asupra
obiectelor, mai puţin cele de consolidare-completare-restaurare propriu-zisă. În Romania, majoritatea
operaţiunilor de conservare o fac restauratorii.
s I. Gergen, O. Dogaru, Distribuţia elementelor indicatoare geochimice şi stratigrafice în stratigrafia
aşezării neolitice de la Parţa, S.N.T. 2PA Timişoara; Gh. Lazarovici, T. Piciu, Preliminary pedologica[ analysis at some archaeological stations in the provinces of Transilvania and Banat, Archeometry
in Romania, The 2-nd Conference of Application of Phisics Methods in Archeology, Cluj-Napoca,
17-18.02.1989.
6
L. Hrineac, Coraenele, roci metamorfice de contact folosite de comunităţile preistorice, Banatica 15,
2000, p. 276-283; L. Gergen, C. Ionescu, Aplicaţii ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie,
Banatica 15, 2000, 261-271.
7
Gh. Lazarovici,D. Pop, C. Beşliu, A. Olaru, Conclusions to the Geochemical Analysis of some Copper
Sources and Objects, Acta Musei Napocensis 32, 1995, p. 209-230.
H L. Green, S. Bradley, An lnvestigation of Strateies for Long-term Storage of Archaeological Iron,
lntemational Conference on Metal Conservation, France, 1995, Ed. James & James, 1997.
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În 1991 a demarat în Suedia9 un proiect naţional interdisciplinar cu scopul de a
evidenţia factorii preliminari care influenţează deteriorarea aliajelor cuprului în sol.
Prima parte a proiectului prezentată la Conferinţa Internaţională de Conservare al
Metalului din 1995, în Franţa, a cuprins cercetarea obiectelor recent escavate, o
cercetare în detaliu, incluzând analize pe obiecte şi solul înconjurător, contextul
arheologic şi mediul imediat apropiat. Coroziunea a fost măsurată după conservare,
de la suprafaţa originală la miezul metalic. Acest parametru are un caracter aproximativ,
grosimea nefiind egală în toate punctele. Gradul de degradare a fost considerat cel
mai important indicator al alterării metalului. Au fost stabilite cinci grade de degradare.
Au fost studiate aproximativ 1600 de obiecte. A doua parte a proiectului 10 a fost
prezentată la conferinţa din 1998 şi a cuprins investigarea a aproximativ 3000 obiecte
din aliaje ale cuprului, din muzee. S-a creat o bază de date în care fiecare obiect
metalic a fost caracterizat prin 50 de informaţii. Analiza statistică multivariabilă a
confirmat ipoteza că deteriorarea este legată clar de anul escavării şi de sensibilitatea
(aciditatea) solului. Concluzii comparabile s-au tras şi din studiile germane 11 efectuate
pe aproximativ 6000 de obiecte provenite din perioade istorice şi zone (rural, urban
industrial, muntos, marin ) diferite.
În septembrie 1994 este demarat un proiect european 12 (Germania, Anglia,
Olanda, Grecia) privind conservabilitatea patrimoniului arheologic, obiectul constituindu-l dezvoltarea unui sistem de clasificare a coroziunii de stress (ex: relevarea
proprietăţilor agresive ale mediului, legate de descrierea cantitativă a coroziunii).
Proiectul urmează a fi finalizat prin elaborarea unui ghid al caracterizării siturilor
escavate existente şi care va permite un management mai eficace al patrimoniului
arheologic. Au fost implicaţi reprezentanţi ai ştiinţelor: arheologie, chimie, conservare,
coroziune, sol. S-a creat bază de date.
Aceeaşi temă a fost tratată şi-n DanemarcaD sau Italia 14 •
9

M. Fjaestad, A.G. Nord, K. Tronner, Decay of Archaeological Bronze Copper-Alloy Anefacts in Soii,
International Conference on Metal Conservation, France, 1995, Ed. James & James, 1997, p. 32-35.
w M. Fjaestad, I. Ullen, A.G. Nord, K. Tronner, G.C. Borg, M. Sandberg, Are Recently Excavated
Bronze Anefacts more Deteriorated than earlier Finds, International Conference on Metal Conservation, France, 1998, p. 71-79.
11
W. Scharff, I.A. Hesmann, Accelerated Decay of Metal Finds due to Soii Pollution (First Repon),
International Conference on Metal Conservation, France, 1995, Ed. James & James Ltd.1997,p. 1720; W. Gerwin, W. Sharff, R. Bawnhauer, Corrisive decay of archaeological metal jindsfrom dijferent soils
and ejfelts ofenvironmental pollution, Intemational Conference on metal Cooservation, France, 1998, p. 100-105;
12
K. Abelskamp, G. Boer, S. Dimaki, N. Earl, R. Manley, R. Leenhec, M. Kropp, H. Siedlarek, F. Tileh,
Evaluation of Exchangeable Information between Technical and Archaeological Objects, lnternational Conference on Metal Conservation, France, 1995, Ed. James & James Ltd„1997, p. 16-17; D.
Wagner, F. Dakoronia, C. Ferguson, W.R. Fischer, C. Hills, H. Kars, M. Meijers, "Soii Archive"
Clasification in Tenns oflmpacts of Conservability ofArchaeological Heritaje, International Conference on Metal Conservation, France, 1995, Ed. James & James, Ltd„1997, p. 21-26.
"B. Soerensen, D. Gregory, Jn situ preservation ofanifacts in Nydam Mose, International Conference
on Metal Conservation, France, 1998, p. 94-99.
14
E. Freanceschi, L. Maccio, D. Pallazi, L. Rosa, The Corrosion on metallic anifacts within different
environmental, International Conference on Metal Conservation, France, 1998, p. 92-98.
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Scopul acestui gen de studiu interdisciplinar este definirea unor criterii de
caracterizare a puterii de coroziune al solului care să fie util în stabilirea unei ierarhizări
a urgenţei de efectuare ale şantierelor arheologice. Importanţa acestor cercetări este
subliniată de faptul că cercetările s-au efectuat prin proiecte finanţate de Comunitatea
Europeană sau Comitete Naţionale de Cercetare.

ARCHAEOMETRY. THESTUDYOFTHEIMPACTMETAL-SOIL
(Abstract)

In Romania this kind of study hasn't been done yet. That's why this paper
shows the importance of knowing: the soil and its parameters, the influence of
different soils and the parameters of the soils.
The state of metal soil finds in the last 30-40 years shows great corrosion damages and the increasing of the corrosion after excavation. The corrosion process in the
soil is extremely complex with many contributing factors. The pollution is the cause
for growing the decay. The problem was researched by interdisciplinary specialists
from different disciplines: geology, archaeology, osteology, conservation, chemistry,
corrosion science, in countries like: Sweden, Germany, Great Britain, Holland, Denmark, Greece.
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Consideraţii generale
Metalul arheologic este rezultanta interacţiunii îndelungate, aleatoare şi
ireproductibile dintre metal şi mediul ambiental specific - solul. în decursul sutelor de
ani, parametrii care caracterizează solul au avut fluctuaţii imposibil de evaluat, cuantificat
sau reprodus. în cercetare, metalul arheologic trebuie considerat în dualitatea sa: materie
(cu diverse grade de alterare) -document (păstrător de informaţii).
Cercetarea exhaustivă a obiectelor arheologice oferă informaţii complete. Parte
dintre acestea se înscriu în sfera de interes a arheologiei, parte în sfera de interes a
conservării, respectiv a stabilizării şi pasivării obiectului în cauză.
Alegerea metodei de cercetare se face în funcţie de: scopul urmărit, gradul de
mineralizare al metalului în cauză şi de gradul de precizie a metodei.
În funcţie de gradul de mineralizare se disting:
- metale foarte corodate, la care se determină: structura internă (stratigrafia),
prezenţa diferitelor materiale, localizarea suprafeţei originare, gradul de
avansare al coroziunii, gradul de mineralizare şi de fragilizare;
- metale mai puţin corodate, la care pe lângă determinările de mai sus, se
cercetează: tehnica de fabricaţie, metoda de îmbinare, metoda de decorare,
intervenţii anterioare, compoziţia calitativă şi calitativă al suportului metalic,
estimarea procesului coroziv.
Introspecţiile chimice, fizice, fizico-chimice asupra artefactelor apar în urma
colaborării dintre arheologi şi chimişti concomitent cu dezvoltarea ştiinţelor naturii.
Noile tehnologii de investigaţie, aplicarea tehnicilor nucleare, de raze X, şi-au găsit
aplicaţie şi-n cercetarea vestigiilor materiale arheologice, fapt ce a determinat
modificarea filozofiei cercetării arheologice, în ultimele patru decenii conturându-se
"arheometria" ca domeniu de cercetare interdisciplinară. În extensia studiului
arheometric (vizând identificarea materialelor utilizate, provenienţa lor, tehnologia
de fabricaţie, autenticitatea) , se situează studiul stării de conservare, care examinează
în primiul rând procesele de degradare.
Aplicarea metodelor de examinare constituie maniera cea mai veche, facilă şi
indispensabilă, de studiere, cercetare, al metalului arheologic, permiţând descrierea
sistemului şi gradului de avansare al coroziunii. Sunt descrise:
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• starea fizico-chimică al obiectului (natura metalului constituient,
caracterizarea şi întinderea coroziunii, gradul de afectare al miezului
metalic, fragilizări, fisuri, stratigrafie, identificarea suprafeţei originare
deplasate);
•caracterul obiectului (complet sau nu, dimensiuni, date, identitate, înse1IU1e
de fabricaţie, restaurări, forme de decorare).
Prin procesul de coroziune, suprafaţa originară (delimitarea obiect-mediu,
produşi de coroziune interni-produşi de coroziune externi) poate fi deplasată. În urma
conservării se redă suprafaţa din momentul abandonării sale istorice. De cele mai
multe ori suprafaţa originară este prezentă în interiorul straturilor de produşi de
coroziune (cazul obiectelor cu patină nobilă). Importanţă poate prezenta şi stadiul de
stocaj al piesei descoperite.
În aplicarea metodelor de examinare al metalului arheologic nu se fac evaluări
cantitative (numărarea centrilor activi, adâncimea pitt-ului) de maniera celor din
cercetarea clasică a coroziunii 1 sau ale proprietăţilor metalelor .
Dintre metodele de examinare (macroscopică, microscopică, metalografică,
radiografică, control defectoscopie) ne oprim asupra radiogafierei.
Radi.ografiere
Este o metodă de examinare care permite obţinerea cu ajutorul aparatului de
raze X a imaginii structurii interne al obiectului. Tehnica constă în trecerea unui fascicul
de raze X prin obiect şi obţinerea imaginii pe un film. În raport cu fascicului incident,
radiaţiile fasciculului emergent prezintă o nouă repartiţie a intensităţilor care
corespunde imaginii obiectului desenat în proiecţie pe plan perpendicular direcţiei de
propagare al fasciculului de radiaţii. În zona densă al obiectului, radiaţiile vor fi
absorbite, imaginea pe film va fi mai luminuoasă.
Calitatea imaginii radiografice depinde de: obiect (dimensiune, natură, compoziţie); de calitatea filmului radiografic; de regimul de iradiere (intensitate, putere,
timp de expunere, distanţă).
Pentru obiectele metalice se folosesc aparate de putere 300n kV; tihne industriale
cu granulaţie fină; timp de expunere între 1-15 minute, funcţie de intensitatea iradierii,
distanţă faţă de film şi natura metalului.
Prin radiografiere se obţin informaţii despre:
- gradul de mineralizare (avansarea procesului coroziv)
- tehnica de fabricare, de asamblare
- ornamentaţii mascate
- v1c11 ascunse.

E. Verrneşan, I. Ionescu, A. Uresanu, Chimie metalurgică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucuresti,
1981; M. Constantinescu, T. Badea, Coroziunea şi protecţia anticorozivă, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1973; S. Ivaşcu, Coroziune şi protecţie anticorozivă, Institutul Politehnic Iaşi, Iaşi, 1975.
2
H. Protopopescu, Metalografie şi tratamente tennice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
1
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Studiu de caz
1. Sabie de.fier (nr.inv. 16417)
Piesa (fig. 1) provine din şantierul arheologic Cetatea Oradea, campania 1994
şi a fost restaurată în perioada 1998-1999. La descoperire piesa prezenta atac coroziv
generalizat, mineralizare avansată, pierderi din suportul material, la suprafaţă, produşii
de coroziune au fixat tencuială, nisip, pietriş fin. Pentru a obţine informaţii suplimentare
privind gradul de mineralizare, fragilizare, eventuale detalii mascate s-a apelat la
radiografiere.
Radiografia (fig. 2) a permis decelarea prezeniei unei teci mineralizate care
tăcea corp comun cu lama sabiei. Teaca, atât cât se păstrează, se prezintă sub forma
unei membrane de maxim 1 mm.
2. Spadă (nr.inv. 8043)
Piesa este bifragmentară rară ca cele două bucăţi să redea integral obiectul.
Fragmentul (fig. 3) care cuprinde mânerul, era expus, al doilea fiind depozitat.
Fragmentul expus fusese conservat anterior după una din metodele uzitate anterior
anului 1970. Menţionăm existenµ intervenţiei nesemnalate scriptic pentru a preciza
că obiectul a fost" curăţit" anterior, nu se cunoaşte starea iniţială. Starea de conservare
fiind improprie s-a recurs la o nouă intervenţie, fapt ce a debutat cu radiografierea
fragmentului în cauză.
Radiografia3 (fig. 4) a evidenţiat:
- nitul mânerul şi garda erau din metal masiv
- nitul este realizat din 2 componente îmbinate prin nituire (2 nituri oblice,
laterale şi unul central, mânerul)
- lama este alcătuită din două foi metalice ce se înfăşoară una pe alta, îmbinate
prin martelare.
În literatura de restaurare există 2 cazuri de spade similare4 dar ambele bogat
decorate cu aplice de argint, argint aurit. Radiografiile acestora nu fac referire la
lamă, ci doar la reliefarea decoraţiei mascate de produşii de coroziune.
Concluzii
Cele 2 cazuri de radiografiere prezentate au relevat:
- reconsiderarea piesei cu nr.inv. 16417, respective existenµ unui fragment
de teacă metallică, compactizată prin mineralizare cu lama păstrată
- tehnica de realizare a lamei spadei

3
4

Radiografia a fost executată la Spitalul Militar din Oradea, prin amabilitatea d-lui col. dr. Ovidiu Borş.
G. Bathy, Conservation of the Kiev-sword, 8-th International Restare~ Seminar, Sarospatak, Hungary,
1993,p. 191-201; M. Davis, Conservation and Analysis of the Eigg Sword Hilt, lnternational Conference on Metal Conservation, France, 1995, p. 183-189.
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• tehnica de îmbinare al mânerului - nitului spadei, fapt ce a permis datarea
ei cu mai multă riguare5
Se impune:
- realizarea de radiografii la piesele cu fenomene de mineralizare
- includerea radiografiilor în baza de dată aferentă.

THE STUDY OF ARCHEOLOGICAL METAL. THE RADIOGRAPHY
(Summary)

The paper underlines the importance of the radiography in the research of the
archeological metal objects. After introduction on the specific of the investigation of
metallic artifacts, the paper gives general information about the radiography used in
this purpose. Two fragments of swords are presented to sustain the idea.
The first case is about a sword (see fig. 1-2) from Oradeaîs Foriress. The
sword made out of iron has a high levei of mineralization. The radiography shows us
a sheath mineralized and unitary with the blade.
The second fragment, was from a sword of XI century, Viking type. A conservation was made before 1970 without other information. The radiography (fig. 4)
shows us the manner of the manufacturing of the hilt and the blade (two plates of iron,
one surrounding the other.
As a conclusion, the radiography is important on investigation of mineralized
metal artifacts.

s I. Crişan,
387-399.

Două

spade medievale timpurii din

Crişana, Adevărul omeneşte
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Fig. 1. Sabie de fier
nr. inv. 16417

Fig. 2. Fotografie după
radiografie
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Fig. 3. Fragment de
nr. inv. 8043

Fig. 4. Fotografie după
radiografie a fragmentului de spadă
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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TIPURI DE CONTEXTURI INTALNITE
LA PIESE TEXTILE DE LA MUZEUL NATIONAL
'
DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
CĂTĂLINA VAJDA

Ţeserea, din punct de vedere tehnic, constă în încrucişarea a 2 sisteme de fire
perpendiculare între ele: urzeala şi bătătura. Se realizează în felul următor: 1) o parte
a urzelii este ridicată, cealaltă parte coborâtă; astfel se formează rostul unde 2) se
introduce bătătura 3) care este condensată. Din repetarea succesivă a acestor 3 mişcări
ia naştere ţesătura.
Împletitul, torsul, ţesutul, pe lângă făurirea uneltelor de piatră, os, olărit sunt
îndeletniciri foarte vechi ale omului. Binecunoscuta Venus de Willendorf din Muzeul
de Istorie Naturală din Viena, datată din epoca paleolitică, are o plasă împletită pe
cap. S-au găsit urme de împletituri din ierburi, din vrejuri de plante, fâşii de piele, păr
de animale. Aceste materiale găsite în natură au fost de mici dimensiuni. Ca să obţină
un fir lung omul a unit prin răsucire capetele lor. Presupunem că în acest fel s-a
format meşteşugul torsului. În mileniul al VIII-lea î.H., la începutul erei neolitice,
oamenii au cunoscut torsul, s-au găsit furci de tors şi fuse de piatră în straturile datate
din perioada respectivă. Prin împletire au putut fi confecţionate şnururi, diferite benzi
înguste,coşuri, plasa. Ţesătura propriu zisă - având 2 sisteme de fire - a fost inspirată
probabil din garduri împletite pe care le vedem şi astăzi în unele gospodării ţărăneşti:
beţe bătute în pământ printre care sunt împletite crengi. În neolitic, omul şi-a
confecţionat ţesături din fibre animale şi vegetale, a folosit fire vopsite şi a ţesut
modele decorative. Torsul şi olăritul sunt meşteşuguri care se practică cu unelte simple,
în schimb ţesutul, instalaţia lui, războiul de ţesut, cere o imaginaţie tehnică complicată.
Reprezentări figurale legate de meşteşugul ţesutului avem din mileniul V î.H.
Cercetările arheologice afirmă că cea mai veche ţesătură de in a fost produsă la Fayum
în Egipt, datează din 4500 î.H. Cea mai veche ţesătură de bumbac atestată de documente
arheologice s-a descoperit pe valea Indusului în Mohenjo-Daro cu instalaţii pentru
tors şi ţesut, datată din 2500 î.H. În mileniul III î.H. egiptenii cultivă inul, în India se
cultivă bumbacul, în Mesopotamia se fac ţesături din fire de lână. În mileniul II î.H. în
China se prelucrează mătasea, fapt atestat documentar. Tot atunci este consemnată şi
prelucrarea lânii, bumbacului şi inului. În Europa, în Danemarca s-au găsit morminte
datate din mileniul II î.H. cu fragmente de îmbrăcăminte croită din ţesături de lână,
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plasă de păr confecţionat din păr de cal. În nordul mai friguros oamenii s-au îmbrăcat
în haine din lână croite iar la sudul mai călduros în haine drapate din materiale mai
subţiri.

Primele înfăţişări despre războiul de ţesut s-au găsit pe un vas ornamental din
Egipt, datând din anul 3400 î.H. Un război de ţesut în plan vertical este atestat tot în
Egipt pe o frescă descoperită în mormântul lui Hotep din Beni Hassan de la Teba,
datând din anul 2100 î.H. Primul război a fost probabil o traversă agăţată de 2 copaci
apropiaţi, mai târziu de 2 stâlpi de lemn cu câte un capăt îngropat în pământ, pe care au
întins firele de urzeală cu greutăţi de piatră legate de capetele inferioare. Printre fire se
introducea bătătura care era îndesată cu un băţ. Acest război a fost preluat şi îmbunătăţit
de către greci şi romani. În secolul IV î.H. o vedem pe Penelopa - pe un vas grecesc
pictat - aşteptându-l pe Ulise în faţa unui război de ţesut. Figurile de cai şi oameni
înaripaţi de pe război demonstrează preocuparea grecilor de aspectul artistic al ţesăturilor.
Ţesutul pe verticală era incomod şi se cerea schimbarea poziţiei pe orizontală.
Această invenţie s-a tăcut probabil în China şi în Egipt. O altă invenţie a fost înlocuirea
traverselor cu suluri, pe un sul înfăşurată urzeala, pe celălalt ţesătura finisată. Astfel
puteau ţese bucăţi de lungime mare. La început firele de urzeală erau alese cu mâna.
Următorul pas în dezvoltarea ţesutului a fost formarea rostului prin ridicarea fragmentată a urzelii cu ajutorul iţelor, prima dată acţionate cu mâna, mai târziu prin
pedale de picior. S-a observat că ţesătura apare mai uniformă când condensarea bătăturii
se face cu un pieptene şi ca urmare s-a introdus vătala cu spată împreună. Războiul de
ţesut cu pedale a apărut în Orientul Îndepărtat. Date despre ţeserea mătăsii cu acest
război avem din perioada Dinastiei Han (206 î.H.-220 d.H.). De aici s-a răspândit prin
Persia, centru important în prelucrarea mătăsii. În secolul VI d.H. Bizanţul reuşeşte să
obţină secretul creşterii viermilor de Bombix mori; deja sunt cunoscute războaiele cu
pedală. În secolul VIII, când arabii au cucerit sudul Europei, au introdus şi cultivarea
şi prelucrarea bumbacului.
Un manuscris din secolul XIII ce se găseşte la Muzeul din Cambridge
menţionează folosirea războiului de ţesut orizontal prevăzut cu iţe cu pedale acţionate
cu ajutorul picioarelor.
În secolul XIV apar primele manufacturi textile şi se dezvoltă vertiginos. În secolul
XVIII s-a inventat războiul mecanic de ţesut. Bazele industriei textile erau puse.
Modul cum sunt încrucişate firele de urzeală cu cele de bătătură dă contextura.
Posibilităţile de încrucişare sunt infinit de variate, dar toate, şi cele mai complicate,
derivă din 3 grupe fundamentale: legătură pânză, legătură diagonală, legătură atlas.
Câteva date tehnice pentru înţelegerea desenelor:
Urzeala - sistemul de fire în direcţie longitudinală, fire paralele cu desime
egală. Se numără de la stânga spre dreapta în partea inferioară a desenului. Pe hârtie
cu pătrăţele se punctează cu pătrat plin încrucişarea unde urzeala trece peste bătătură.
Bătătura - trece perpendicular pe urzeală în direcţia lăţimii. Se numără pe partea
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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stângă a desenului de jos în sus. Pătrăţelul gol arată încrucişarea unde bătătura trece
peste urzeală.
Raportul - este unitatea cea mai mică de desen care se repetă şi în sensul urzelii
şi în sensul bătăturii.
Tehnica de tors a firelor:
- fir tors în Z adică de la dreapta spre stânga
- fir tors în S adică de la stânga spre dreapta
11

11

11

11

-

-

Legătura pânză - cea mai simplă şi cea mai tare ţesătură. Are acelaşi aspect pe
ambele feţe. Raport = 2/2.
Desenul:

~~
1 2

Legătura diagonală - ţesătura are linii paralele în sensul diagonalului de la. o
margine la alta. Liniile pot fi de la stânga spre dreapta sau de la dreapta spre stânga.
Legătura diagonală cea mai simplă are raport= 3/3.
Desenul:

Legătura

atlas - ţesătura nu are niciodată punctele de legare învecinate ci
împrăştiate după oarecare regulă. Reprezintă o suprafaţă netedă, lucioasă fiindcă firele
de bătătură sunt ascunse sub flotaţiile lungi ale urzelii. Este o ţesătură mai rară, în
comerţ se numeşte saten. Legătura atlas cea mai simplă are raport= 515.
Desenul:
•
5

..
1.
4

;

•

1 2 3 4 5
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Prezint câteva contexturi identificate în laboratorul de textile.
I) Contextura fragmentelor textile din secolul al V-lea.
Cele mai vechi contexturi intrate în laborator sunt fragmente de ţesături din
mormântul princiar de la Turda. Pe fibula mare dintr-un aliaj de argint am găsit o
ţesătură de in lucrată în contextură pânză. S-a putut identifica: desimea firelor 20 x 22
fire/cm. Tehnica de tors este "S". Grosimea firului de in este 0,2 mm. Fragmentele
textile s-au fixat în masa de produşi de coroziune negri ai argintului şi albastru verzui
ai cuprului de la suprafaţa fibulei.
Pe dosul fibulei şi pe plăcuţa de argint de pe dosul cataramei am identificat o
ţesătură de pânză de in de altă calitate. Desimea ţesăturii: 24 x 23 fire/cm. Firele sunt
toarse în "Z". Fig. 1, 2.
Am mai găsit o împletitură din fire de lână, dar fragmentul fiind foarte mic nu s-a
putut identifica contextura doar grosimea firului: 0,4 mm şi sensul de tors "Z". Fig. 3.
2) Contextura fragmentelor din mormintele descoperite la Biserica romanocatolică din Turda. Se datează din secolul al XVI-lea.
Mormântul 11.
Am identificat un galon cu lă~me de 4 mm împletit din 6 fire duble din argint
aurit pe miez de mătase naturală. Grosimea firelor este 0,3 mm. Redau contextura
împletiturii:

Mormântul 53.
Am identificat:
a) fragmente de împletitură din fir metalic, argint aurit pe suport de mătase
naturală de grosime 0,3 mm. Împletitura a fost realizată în tehnica croşet simplu
conform schiţei de mai jos;

b) fragmente de şnur împletite din 4 fire duble de fir metalic din argint aurit pe
suport de mătase naturală de grosime 0,2 mm. Redau contextura şnurului:
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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c) fragmente de ţesătură în contextură damasc din fir de mătase naturală.
Desimea firelor este 28 x 50 fire/cm. Damascul este o ţesătură care prezintă un efect
mat şi un efect lucios format de firele de bătătură şi de firele de urzeală legate într-o
contextură de bază. Dimensiunile fragmentelor nu permit determinarea raportului,
modelul fiind de proporţii mari.
d) fragmente de ţesătură din mătase naturală. Desimea firelor: urzeală 120 fire/
cm, bătătură 96 fire/cm. Ţesătura pe verso este foarte scămoşată. Contextura este
redată pe desen. Raport urzeală = raport bătătură = 6. Fig. 4.

III
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2 3 4 5 6
3) Contexturafragmentelorde la Teiuş.
Provin dintr-un mormânt datat la începutul secolului al XVII-iea. S-au găsit
fragmente de textilă sub cuiele de argint ale sicriului. Contextura este rips fals, desimea
firelor de urzeală 80 fire/cm, bătătură 38 fire/cm. Firele sunt din mătase naturală.
Contextura rips derivă din legătura pânză în felul următor: se utilizează un fir de
bătătură mai gros decât urzeala. Fig. 5.
4) Faţă, de pernă nr. inv. Fl 9003, datând din secolul al XVII-iea. Provine din
cripta nr. 47 a Bisericii reformate de pe strada Kogălniceanu din Cluj. Piesa a fost
confecţionată din 8 bucăţi de ţesătură saten brodate cu motive renascentiste. Pe verso
a fost petecită cu 3 petece de diferite grosimi şi dimensiuni. Motivele au fost brodate
cu fir de mătase naturală şi fir metalic: bandă de argint aurit răsucit pe suport de
mătase naturală. Fig. 6, 7.
a) Ţesătura de fond a fost realizată din mătase naturală
Desimea firelor este 130 fire/cm, urzeala toarsă "Z", bătătura toarsă "Z".
Contextura ţesăturii este atlas. Raport urzeală= raport bătătură= 8.
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Suportul pernei este un atlas de bătătură; firele de bătătură ascund firele de urzeală.
b) Petecele au fost ţesute din mătase naturală în contextură pânză. Fig. 8.
Desimea firelor de la petecul mare: urzeală 50 fire/cm, bătătură 32 fire/cm. Desimea
firelor de la petecele mici: urzeală 70 fire/cm, bătătură 50 fire/cm.
5) Basma nr. inv. F6610, datată din mijlocul secolului al XVIII-iea. Este o
piesă din voal de culoare vişinie cu broderii baroce colorate. Fig. 9, 10. Suportul, o
ţesătură gaze sau voal a fost realizat din fire de mătase naturală, desimea ţesăturii:
urzeală 25 fire/cm, bătătură 30 fire/cm. Numele ţesăturii provine de la localitatea
Gaza, locul de origine. Este un material foarte fin, transparent. Se formează din 2
sisteme de fire: urzeală şi bătătură, din care 2 (sau mai multe) fire se împletesc între
ele legând peste firele de bătătură. Această ţesătură cu toate că este rară nu se
deformează, este solidă datorită răsucirilor urzelii. Fig. 11. Redau desenul ţesăturii.

6) Steag de comital nr. inv. F6734 datată din secolul al XIX-lea. Fig. 12.
Piesa este confecţionată din 2 feţe de textilă, decorată cu broderii, pictură, aplicaţii
de diferite stofe, mărgele de sticlă, ornamente metalice. Ţesătura de fond este realizată
din mătase naturală în contextură atlas. Raport= 8. Redau desenul atlasului.
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Tehnica de execuţie a firelor metalice.
-fir metalic neted: este o bandă subţire şi îngustă de argint
unui miez de mătase naturală.

înfăşurată în jurul

-fir metalic "brillant": este o bandă de argint aurit înfăşurat mai rar în jurul
unui miez de mătase naturală în aşa fel ca să se vadă miezul.

-fir metalic "bouillon": este o bandă de argint aurit în formă de spirală.
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TYPES DES ARMURES DES PIECES TEXTILES DU MUSEE
NATIONAL D'HISTOIRE DE TRANSYLV ANIE
(Resume)

La filature et le tissage apparaissent tres tot dans l'histoire d'artisanat.
L'auteure presente des analyses specifiques textiles: nature des fibres de la
trame et de la chaine, le sens de la torsion "S" ou "Z", type de tissage (annure toile,
chevron, figuree) nombre de fils de trame et de chaine par centimetre, analyses
effectuees sur 6 pieces textiles preservees dans le Laboratoire de Restauration
du Musee National d'Histoire de Transylvanie.
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Fig.1 . Mormântul princiar de la Turda. Fragment de

Fig 2. Mormântul princiar de la Turda.

textilă

Contextură pănză
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Fig. 3. Mormântul princiar de la Turda. Împletitură de lână

Fig. 4. Fragmente de textilă din mormântul de la Biserica romano-catolică, Turda
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Fig. 5. Fragmente din mormântul de la Teiuş

Fig. 6. Faţă de pernă. Ansamblu înainte de restaurare
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Fig. 7.

Faţă

de pernă. Detaliu după restaurare

Fig. 8. Faţă de pernă. Petece de pe verso
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Fig. 9. Basma. Ansamblu înainte de restaurare

Fig. 10. Basma. Detaliu înainte de restaurare
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Fig. 11. Basma.

Contextură

voal

Fig. 12. Steag de comitat.
Ansamblu înainte de restaurare
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'
A UNOR BUNURI PROVENITE
DIN SĂPĂ TURĂ ARHEOLOGICĂ.
TEHNICI DE REALIZARE ÎN EPOCĂ
MIHAIL JELESNEAC

Cercetarea arheologică din anul 1997 efectuată în naosul bisericii Mirăuţi din
Suceava (fostă catedrală mitropolitană a Moldovei) a dat la iveală un cavou cu
inventar vestimentar masculin de o mare importanţă cultural-artistică şi istorică.
Consideraţiile de mai jos sunt determinate de preocupările de cercetare şi
restaurare a pieselor din metal, motiv pentru care, dintre toate piesele descoperite
vom face referiri doar la cei 11 nasturi ce încheiau o somptuoasă tunică. (fig.1)
Din datele desprinse din fişa analitică de evidenţă rezultă că nasturii au fost
realizaţi într-un atelier transilvănean, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-iea
(1391 ?). Materialul din care au fost executaţi nasturii este argintul, prelucrat prin
trefilare şi laminare, obţinându-se sârmă şi tablă de diverse dimensiuni şi profile.
Nasturii sunt de formă ovală, compuşi din două semisfere adosate şi lipite în
zona mediană (fig.1 ). Dimensiunile unui nasturi sunt: înălţime totală 35 mm, (înălţimea
celor două părţi este 20,5 mm); diametrul median - 20 mm; cu o greutate, înainte de
curăţare, cuprinsă între 10, 1862 gr. şi 11,0724 gr.
Cele două părţi au fost realizate diferit, cea superioară având în vârf o tortiţă de
prindere, iar cea inferioară, în zona opusă, prezentând o piramidă în trei granule,
formând un bulb.
După confecţionarea nasturilor, aceştia au fost auriţi, după metoda depunerii
mecanice a metalului preţios. Această afirmaţie se argumentează prin aceea că
interiorul nasturilor este neacoperit cu peliculă din aur, iar procesul de degradare a
argintului s-a produs de la interior către exterior. Din observaţiile microscopice se
constată că degradarea chimică a penetrat integral stratul de argint, împingând, spre
exterior, şi desprinzând foiţa de aur. Or, dacă aurirea s-ar fi făcut printr-o scufundare
într-o sare aurică - aurirea s-ar fi realizat şi pe intradosul piesei (nasturii fiind realizaţi
prin tehnica filigranului).
Aurirea la cald este exclusă, dată fiind diferenţa dintre temperaturile de topire
a celor două metale - argintul având temperatura de topire la 960,5° C iar cea a aurului
fiind 1063° C - atrăgând după sine topirea argintului în masa topită de aur. Faptul că
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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pelicula de aur este uniformă, pe toată suprafaţa nasturilor, acoperind şi zonele
de lipire a elementelor filigranate şi a celor două părţi componente, se deduce că
aurirea s-a realizat mecanic, după finisarea obiectului.
Modul de realizare nasturilor descoperiţi la biserica Mirăuţi din Suceava este
în concordanţă un nivelul de prelucrare meşteşugărească practicat în epocă. Astfel
nasturii erau realizaţi din două părţi, de formă alungită spre poli. Fiecare jumătate era
executată pe un calapod suport după care acestea se adosau şi se lipeau în zona mediană.
Elementul de susţinere al fiecărei părţi (discul) are forma unei calote sferice,
realizată din tablă de argint, cu diametrul de 13 mm şi o grosime de 0,5 mm ( (vezi fig.
2 d). Pe acest disc se montează, prin lipire cu argint, tortiţa (fig. 2 c) - în cazul semisferei
superioare şi bulbul, sub formă de ciorchine din bobiţe de argint, pe semisfera inferioară.
De asemenea, pe disc se montează sârma de argint răsucită şi aplatizată, care formează
petalele filigranate (fig. 2 a, b) cu rol decorativ în ansamblul piesei. Aceste petale - în
număr de opt - sunt lipite de disc şi între ele cu aliaj de lipit argint. Discul constituie, în
acest fel, piesa de rezistenţă de la polul superior şi inferior al obiectului.
Consider că meşterul bijutier îşi pregătea, mai întâi, elementele componente (sârma,
tabla, tortiţele, bulbii etc.) şi apoi trecea la asamblarea lor pentru a-şi mări eficienţa.
Tortiţa (fig. 2 c) este realizată din tablă de argint, având lăţimea de 4,4 mm
obţinută prin laminare, profilată pe faţa superioară şi netedă pe faţa inferioară. Forma
profilului de pe faţa superioară este una cu trei creste ornamentale. După obţinerea
benzii, ea se modela, sub forma unui belciug circular, cu vârfurile îndreptate în jos care
formau picioruşele de prindere. Forma circulară a tortiţei se modela pe un bolţ cu diametrul
de 12,5 mm şi înălţimea faţă de disc de 9 mm (vezi fig. 1). Tortiţele erau realizate
independent pentru un număr mai mare de nasturi, aurirea fiind realizată înainte de
montare şi profilare, fapt demonstrat de aurirea pe ambele feţe ale benzii profilate.
Tortiţele nasturilor se montează prin lipire şi apoi arcuire în orificiul discului superior.
Petalele (fig. 2 a, b) sunt realizate din sârmă de argint răsucită şi aplatizată,
având un diametru de 0,7 mm. În interiorul fiecărei petale se află o sârmă de argint
aşezată spiralat, creându-se, în felul acesta, aspectul filigranat al unei petale, iar
totalitatea petalelor fixate pe disc şi lipite între ele, formează semisferele filigranate.
Elementul spiralat este realizat din sârmă laminată cu o lăţime de 0,5 mm.
Bulbul (fig. 1) în formă de piramidă echilaterală, este realizat din biluţe de
argint lipite câte trei, creând astfel înălţimea piramidei de 6 mm - ca şi lăţimea la bază
- rezultând că mărgelele au un diametru de 2 mm.
În jurul bulbului cât şi în jurul tortiţei, în zona de prindere, se află montată o
spirală din sârmă de argint cu rol ornamental, pentru a masca zona de contact şi
prindere a celor două elemente cât şi a capătului petalelor pe disc. Această sârmă are
şi rolul de completare a filigranului.
În timpul examinării nasturilor la stereomicroscop, în vederea stabilirii
diagnosticului şi a nivelului de degradare a acestora în timpul zacerii, s-a observat că
partea inferioară a elementelor de argint nu a fost acoperită cu peliculă de aur. Acest
fapt a determinat degradarea argintului, de la interior spre exterior, în contact cu
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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sărurile minerale aflate în sol şi cu produşii organici rezultaţi din descompunerea
materialelor; în unele zone deteriorarea a penetrat, în totalitate, grosimea sârmei,
desprinzând foiţa de aur.
La majoritatea nasturilor, în zona de contact cu materia organică în descompunere,
degradarea a fost aproape completă, producând găuri cu pierdere de material de
constituţie. Acelaşi fenomen s-a petrecut şi în zona tortiielor, conducând la ruperea lor.
Degradările chimice cu produşi de coroziune ai cuprului din aliaj (carbonaţi de
cupru, sulfat de calciu, clorură de argint) au făcut ca aspectul macroscopic al nasturilor
să fie dezagreabil, având un grad înaintat de fragilizare. În timpul zacerii, asupra obiectelor
s-au exercitat presiuni mecanice, care au produs deformări şi străpungeri cu pierdere de
material de constituţie. În alte situaţii, substaniele chimice au acţionat direct asupra
materialului, producând exfolierea aurului şi, în alte zone, ruperea tortiielor.
Tratamentul la care au fost supuşi cei 11 nasturi a fost unul laborios şi anume:
- o degresare şi o dezinfecţie a lor prin imersie în tetraclorură de carbon alternată
cu periere;
- curăţirea mecanică sub stereomicroscop pentru înlăturarea superficială a
produşilor de coroziune şi a o parte din depozitele de murdărie;
- imersie în soluţie de 4% EDTA în alternanţă cu periere până la înlăturarea totală
a produşilor de coroziune;
- neutralizarea în apă deionizată şi perierea sub jet de apă caldă, cu alcool gras sulfatat;
- uscarea în două etape: una în alcool etilic absolut şi cea de a doua sub jet de aer cald.
- după uscare, nasturii au fost imersaţi în răşină acrilică de tip Paraloid B72 care
are un dublu rol, pe de o parte unul de consolidare şi mărire a rezisteniei mecanice
prin pelicula formată în interiorul şi exteriorul obiectului cât şi rolul de conservare a
acesteia în timp.
Pentru susţinerea celor afirmate în materialul de faţă, după terminarea lucrărilor de
restaurare, am trecut la reproducerea, în laborator, a unui model de nasture, după modul de
execuţie descris mai sus. Din materiale comune am realizat tortiţa, calota de prindere şi
una din petalele filigranate; elementul realizat l-am fixat de calotă prin cositorire.
Concluzionând, pot afirma că piesele au fost realizate la comandă şi executate
una câte una, de unde şi unele imperfecţiuni care apar: diferenţe de dimensiuni ale
petalelor, diferenţă de greutate, asperităţi la zonele de lipire şi mici diferenţe de
dimensiuni ale pieselor întregi.

CONTRIBUTIONS TO THE SCIENTIFICAL TURNING INTO ACCOUNT OF SOME GOODS RETRIEVED FROM ARCHAEOLOGICAL
EXACA VATIONS. PRODUCING TECHNIQUES OF THE EPOCH.
(Rezumat)

The study exhibits the conclusions regarding the technology used in the
production of the metal clothing annexes in Transylvanian workshops. The observations were inferred following the restoration of these objects.
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Figura 2. Detaliu cu elemente decorative de asamblare
Nasture - secol XIV.

Săpătura arheologică

Biserica Mirăuţi . Suceava 1997
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UMBO GERMANIC DE SCUT
ELISABETA MARIANCIUC

Obiectele metalice scoase din săpătură sunt adesea într-o stare avansată de
degradare. Aceasta stare este dată de reacţia dintre obiect şi mediul său înconjurător.
În funcţie de agresivitatea factorilor externi şi de starea metalului (pur sau aliat)
reîntoarcerea la starea de minereu poate fi mai lungă sau mai scurtă. Acesta este
motivul pentru care este absolut imposibil de determinat vârsta unui obiect metalic în
funcţie de starea sa de degradare.
Piesa care face obiectul acestei lucrări este umbo de scut din fier, descoperit în
cadrul unor săpături arheologice în anull 989 la Badon jud. Sălaj. S-a găsit acolo, un
depozit de fier format din două umbo de scut şi un ataş de scut, datate sec. II-III d. Hr.
Tehnica de realizare a pieselor este baterea şi călirea.
În urma observaţiilor macroscopice si microscopice, cu ajutorul
stereomicroscopului se constată prezenţa pe toată suprafaţa obiectului a unui strat de
produşi de coroziune de culoare brun-roşcată, cu tendinţe mari de exfoliere, tipic
pentru produşii de coroziune ai fierului şi care înglobează o mare cantitate de sol din
mediul de zacere.
Produşii de coroziune decelaţi în eşantioane de cruste sunt rugina FeO(OH),
magnetita Fep4 , cuarţul Si02 şi illitul din solul de zacere.
Aceştia au rezultat în urma unei coroziuni uniforme, intercristaline sub acţiunea
chimică, electrochimică şi biologică a solului.
Dintre elementele care au dus la apariţia acestor produşi de coroziune sunt
clorul şi sulful, extrem de nocive pentru fier.
Plecând de la aceste date şi pe baza bibliografiei de specialitate, transformarea
acestor produşi de coroziune în produşi stabili şi inerţi chimic se face urmând reacţiile
de mai jos:
Fe-Fe2+ + 2e·
2Hp + 2e·- 2H+ + 2Hp
2H+ + 002 (sol) - Hp
2Fe2 ++ 002 + 7Hz0 - 2Fe0(0H) + 4Hp++
(rugină)

2Fe(OH) - Fe20 3
(brun roşcat).
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Datorită faptului că investigaţii ample nu se pot face în cadrul laboratorului
nostru, propunerile de restaurare s-au bazat pe observaţii macro-şi microscopice.
Piesa a suferit degradări fizico-mecanice, găsindu-se astfel zece fragmente care
înglobează doar 2/3 din suprafaţa totală a umbo-ului de scut. Partea inferioară este
formata din cinci fragmente, iar cea superioară din patru fragmente. Vârful piesei este
extrem de fisurat având chiar o parte, cam 10% lipsă.
Umbo-ul are o înălţime de l2 cm şi un diametru la baza piesei de 10 cm.
Existenţa miezului de fier în procent foarte mic dar şi existenţa fierului complet
mineralizat pe o suprafaţă mare, a exclus imersia fragmentelor într-o soluţie de
tratament. Am optat pentru curăţire mecanică cu ajutorul M.T.S. echipat cu mandrină, la care am ataşat freze şi pietre abrazive de diferite durităţi.
Am urmat decaparea manual cu bisturie de profile diferite, degajând suprafaţa
piesei de produşii de coroziune pe suprafeţe mici.
În timpul acestor operaţiuni suprafeţele de la marginile umbo-ului care aveau
fisuri s-au desprins, ele urmând a fi prelucrate separat şi îmbinate la sfârşitul
intervenţiilor.

Piesele au fost supuse radiaţiilor l.R., aceste iradieri fiind urmate de intervenţii
mecanice. Fiecare fragment din piesă s-a impregnat cu răşină epoxidica, sub un bec
I.R. astfel răşina a putut penetra întreaga suprafaţa a piesei datorita fluidităţii mărite.
Am tăcut această intervenţie ţinând cont de faptul că piesa a fost deosebit de
fragilă şi au existat numeroase fisuri.
Răşina s-a introdus până la saturare, excedentul fiind eliminat prin decapare. In
locurile cu lipsuri ale suprafeţei, s-a pus o întăritură din fibră de sticlă impregnată cu
răşină. Răşina folosită este de tip ARALDYT 956 cu întăritor A Y 103 şi s-a folosit la
completarea întregii suprafeţe a piesei.
Piesa a fost rafistolată pentru îndepărtarea surplusului de răşină şi integrată
cromatic folosind un pigment în ultimul strat de acoperire.
Conservarea s-a tăcut prin acoperirea suprafeţei cu Paraloid B72 în 3% toluen,
un copolimer al metacrilatului de etil şi acrilat de metil, după ce suprafaţa metalului a
fost degresată cu ajutorul alcoolului de etil.
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Umbo germanic de scut

A GERMANIC SHIELD UMBO
(Summary)
The piece was in a fragmentai condition. Aprox. 85% of it were fragments
10% has badly crushed fragments.
The piece presened an nonuniform metallic core. Its surface was covered by an
non uniform film of magnetite over whitch layers of ferric oxide and mechanicallayers
of soii overlapped.
The puroose of the restoration was to remove the elements that had generated
active corrosion, to stabilise the piece from the chemical point of view, to strengthenand
completeit.
The operation of restoration continued with the drying and the strengthening of
the piece by impregnating it with graphite araldyt epoxy resin.The missing parts were
completed with araldyt epoxy resin on a glass fibre support.Then they were finished
and imrnersed in celluose nitrate dope.

Foto 1. Piesa înainte de restaurare

Foto 3. Piesa în timpul restaurării

Foto 2. Piesa în timpul

restaurării

Foto 4. Piesa restaurată
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