SIGILIILE LOCALITAŢILOR BIHORENE ETNOGRAFICE

IZVOARE

I
GHEORGHE MUDURA

Zona

Vaşcău

(1)

Alături

de documentele scrise 1 care au păstrat peste veacuri dovezi
etnografice incontestabile, uneori unice, sigiliile reprezintă o altă categorie de izvoare istorice, care au inmortalizat prin reprezentările lor,
aspecte ale acestui domeniu. Pînă în prezent, ele nu au fost suficient
valorificate fiind folosite în unele lucrări, mai mult ca material ilustrativ,
fără a li se face un comentariu sau o blazonare corespunzătoare. Sigiliile,
prin emblemele lor, transmit informaţii variate, cu privire la viaţa socială, politică, economică şi culturală a localităţilor, a colectivităţilor
umane şi luate împreună, a unei zone geografice mai întinse, dovedind
caracterul dezvoltării unitare pe teritoriul etnic românesc în cadrul
căruia s-au grefat splendide particularităţi locale.
Prin natura informaţiilor transmise, aceste izvoare, oglindesc totodată preocupările de bază ale locuitorilor şi evidenţiază modul în care
tradiţiile sigilografice şi heraldice transmit informaţii asupra naturii proceselor sociale, asupra originii, asupra unor comunităţi etnice şi a aspiraţiilor lor. Sigiliile prin spaţiul redus pe care se manifestă, sînt izvoare
cu o bogată încărcătură de idei, însumează cele mai nobile gînduri şi
sentimente ale persoanelor sau atribuţiilor instituţiilor care le-au pasedat,
sînt aşadar mărturii istorice de un înalt nivel de sinteză.
Studiul de faţă se vrea a fi începutul unei serii de prezentări a
tuturor izvoarelor sigilare din localităţile bihorene de la sfîrşitul veacului al XVIII-iea şi din secolul al XIX-iea. lnfăţişarea aspectelor etnografice va fi făcută pe zone, în cadrul acestora pe perioade (sfîrşitul secolului al XVIII-lea, prima jumătate a veacului al XIX-lea, a doua jumă
tate a acestui veac), urmînd ca în final să se realizeze o sinteză a datelor
pe întregul teritoriu dintre Crişuri. Dorim deasemenea, în scopul unei
înţelegeri cit mai exacte, să ilustrăm studiul cu sigiliile localităţilor în
evoluţia lor cronologică. Structura va fi următoarea: prezentarea pe scurt
a zonei, consideraţii generale despre sigiliile studiate şi particularităţile
lor, fişa şi blazonarea fiecărui sigiliu, concluzii de natură etnografică.
r Vb-gil Maxim şi Gheorghe Mudura, Valorificări etnografice din fondurile
arhivistice, in „Biharea", II, Oradea, 1974, p. 45-82.
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La baza acestei lucrări stau două categorii de izvoare sfragistice:
impresiunile şi matricele sigilare. Impresiunea sigilară sau sigiliul (pecetea) reprezintă amprenta rămasă pe document în ceară, fum sau tuş
în urma aplicării matricei sigilare 2 • Aceasta este expresia valorii juridic~
a sigiliului şi autentifică acte emise de diferite instituţii, al căror conţi
nut se referă la: atribuirea şi tranzacţii de proprietate, acordarea de privilegii, scutiri sau titluri, anchete şi interogatorii, consemnarea unor
obligaţii ale locuitorilor, certificarea şi atestarea unor fenomene şi eveniment~, diberarea de scrisori de liberă trecere etc.
Matricea sigilară sau tiparnl este obiectul confecţionat din material
dur care, avînd gravate însemnele caracteristice ale posesorului, serveşte
la realizarea amprentei sigilare3 • Rondela metalică este gravată în incizie
sau excizie pentru a fi utilizată la cele două tipuri de sigilări - în ceară
şi în tuş.
Pentru început ne vom ocupa de sigiliile localităţilor din zona Vaşcău
la sfîrşitul veacului al XVIII-lea. Aceasta, situată în partea de sud-est a
judeţului Bihor, regiune în cea mai mare parte muntoasă şi deluroasă,
cu pămînturi arabile puţine şi sărace, bogată însă în păduri, zăcăminte
de staniu, fier, cupru, marmoră şi alabastru, renumită prin peşterile sale.
La sfîrşitul secolului al XVIII-iea cele 29 de localităţi ale zonei făceau
parte din domeniul de Vaşcău al episcopiei romano-catolice de Oradea,
împărţit în două şpanate şi avînd două tirguri, Va.!icău şi Băiţa 4 • Ocupaţiile de bază ale locuitorilor continuă să fie cultivarea pămîntului,
ereşterea animalelor şi pomicultura. Ca ocupaţii secundare amintim vînătoarea, pescuitul, pădurăritul, cărbunăritul cu manifestări accentuate
de industrii şi meşteşuguri populare ca: morăritul, prelucrarea lemnului,
vărăritul, prelucrarea pieilor şi îndeosebi mineritul, fierăritul şi olăritul';.
In ceea ce priveşte izvoarele sfragistice, pentru această perioadă,
deţinem doar sigilii, matricele sigilare nu ni s-au păstrat. De un real folos
în cercetarea sigiliilor ne-au fost actele urbariale ale localităţilor bihorene6. Ele reprezintă declaraţii anuale ale juzilor primi şi juraţilor date
în numele întregii comunităţi autorităţilor comitatului cu privire la res2

Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutul istoric, Edi·tura
1976, p. 5.

Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti,
3

Ibidem.

Gheorghe Mudura, Conscrierile urbariale ale domeniului de Vaşcău (17721848). Elemente de demografie şi structură socială, în „Crisia", VIII, Oradea, 1978,
p. 13g._158.
5
Ioan Godea, Zona etnografică Beiuş, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981,
142 p.; Ioan Godea, Caracteristici ole culturii populare din Bihor, Editura SportTurisrn, Bucureşti, 1977, 166 p.; Virgil
Maxim şi Gheorghe Mudur.a op. cit.:
p. 45-82, Gheorghe Mudura, op. cit.. p. 139-158; Aurel Chiriac, Feronerie populară
din Bihor, Oradea, 19î8, 103 p.: A. Ilea. I. Popovici, Fierăria de la Vaşcău în prima
jumdtate a secolului al XVIII-iea, în „Crisia", III, Oradea, 1973, p. 199-217; I. Popovici, Manufacturile de fier de la Pociovelişte şi Drăgăneşti din comitatul Bihor
(lî38-1753), în ,,Biharea", IV, Oradea, 1976, p. 75-124 ş.a.
6
Arhivele Statului Oradea (în continuare A.S.O.) Fond Prefectura judeţului
Bihor, inventar 41, dosarele 203-579.
4
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pectarea reglementării urbariale din anii 1769-1772, de către oficialii
domeniali. Declaraţiile au fost întărite cu peceţile localităţilor şi au anii
extremi 1776-1785, care ne indică că matricele sigilare au fost confecţionate între anii 1774-1775, imediat după reglementarea urbarială,
apărînd ca o necesitate a emancipării comunităţilor bihorene şi a dorinţei de a-şi autentifica şi a da o validare demnă de luat în considera:·e
a actelor emise. Anul confecţionării matricelor sigilare cu care au fost
realizate impresiunile este consemnat doar în legenda tîrgului Vaş
cău + SIGIL (LUM). OPPIDI. VASKOH. 1775. Toate sigiliile sînt
de formă rotundă, de dimensiuni cuprinse între 28 şi 32 mm, aplicate sau
timbrate, pe ceară roşie. Legenda în limba latină, cuprinde formula
SIGIL. POSSIONIS (SigiUum Possessionis)... Localităţile sînt consemnate cu ortografie şi sub formă maghiară, neţinîndu-se cont că toate cele
29 de localităţi sint cu _populaţie românească. De menţionat că textul
legendelor este gravat corect, cu toate acestea în cea a localităţii Cîmpanii de Sus cele două litere S din prescurtarea cuvîntului possessionis
apar gravate invers: 2 7 • Tot ca particularităţi ale sigilării declaraţiilor
urbariale din această zonă menţionăm aplicarea în lipsa sigiliilor proprii,
datorită distrugerii sau probabil a absenţei celui care-l păstra, a unor
peceţi aparţinînd localităţilor vecine, în scopul garantării valorii lor
juridice. Astfel localitatea Seghişte foloseşte în 1783 sigiliul din Ştei 8 ,
în anul 1785 cei din Leheceni sînt reprezenitaţi de sigiliul din Sălişte de
Vaşcău 9 iar Bărăşti prin cel al localităţii Cărpinet 10 • Pe declaraţia din
anul 1785 a localităţii Sohodol (azi Izbuc) nu găsim sigiliu deoarece matricea a ars ( (,,Siquidem Sigillum exarsent") 11 •
Impresiunile sigilare pe ceară roşie, ne dezvăluie în acelaşi timp o
înaltă măiestrie artistică a gravorului care a realizat matricele sigilare,
probabil un meşter din cele două tîrguri, Vaşcău sau Băiţa, unde meseriaşii erau numeroşi sau poate chiar în satele zonei cu meseriaşi specializaţi. Literele legendei sint majuscule, foarte precis şi clar trasate în
exergă. Reprezentările din emblemă dovedesc că nu avem de a face cu
un amator ci cu un bun cunoscător al artei gravării, a prezentării proporţionate şi sugestive a elementelor
care uneori sînt redate pînă la
detaliu, un ales gust artistic. Comparînd toate aceste sigilii din punct de
vedere al mărimei şi formei, a legendei şi emblemei, considerăm că ele
au fost realizate de aceiaşi persoană, fără să deţinem pînă la această dată
informaţii despre ea. După aceleaşi impresiuni sigilare deducem că matricele au fost realizate în incizie, actele acestei perioade nu sînt validate cu
sigilii imprimate în tuş sau fum.
7

8

9

10
11

A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41, dosar 416 a, f. î.
Ibidem, dosar 528, f. 5.
lîbidem, dosar 418, r. 39.
Ibidem, dosar 253, f. 7.
Ibidem, dosar 407 b, f. 7.
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continuare descrierea sigiliilor

localităţilor

din zona

1. Sigilil\.ll localităţii Băi ţa , rotun d
(30 mm) , aplica t în ,ceară ro!;ie. Jn
cîmp, o construcţie înfăţ i şată prin spaţiu haşurat
prevăzută
cu o intrare,
sup rapu să în
partea superioară ele
două ciocan e in tre are S (' află o stea
cu ş ase raze. In exe rgă legenda: S1GIL(LUM) . POS (SES)SIO IS. mr:z.BA Y A: (Sigiliul satului Băiţa).
Semnificaţia:

sugerează existenţa
ocupaţiei de bază

topitoriiei de cupru, a
a acestui sat m'inier.

A.S.O., Fond Prefectu ra jud. Bihor, inv. 41,
dosar 270, r. G ,·.

3. Sigiliul localităţii Briheni, rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie.
ln emblemă o roaltă de moară înconjurată de valuri iar deasupra acestei a
o pasăre cu aripile desfăl..""llte . Legend a : + SIGIL(LUM). POS(SES)SIONIS.
:BRlI1HI0.NY
(Sigiliul
satului
Briheni).

2. Sigillhil localităţii Bărăşti, rotund (32 mm), aplic at tn ceară roşie.
In cîmp un personaj ţinînd în mina
dreaptă un ciocan cu care •loveşte într-o stivă de bolovani de m inereu
c1flaţi în pa11tea s ti ngă . In exergă 1 genda: 6\IGiIL (LUM). POS(SilS)SIONIS. BAREST. (Si'giliul satului Bă
ră.'lti).

Semni•ikaţia: face aluzie la ponderea acti<Vităţi'i miniere în ansamblul
economiei locului; ciocanul este simb olu l mineritului, .reflectă în cazul d e
faţă una din ocupaţiile locuitorilor.

A,S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 11,
dosar 253, f. 6 v.
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Semn ificaţia: existe n ţa morilor de
din locaHtate sau poate roata i,nstala,ţ i ei de la fi erăria iobagilor di.n
acest sat.

apă

A.S.O., F ond P refectu ra jud. Bihor, inv. 41,
dvsar 254, f . 5.

4. Slgi•l'iul

localităţii Cărpine t . roceară roşi e.

tll!Jld (30 mm). aplicat în

In cîmp o pasăr e aşezată pe o căpiţă
alălturi de aceas,t a, ca şi cum
ar fi scă pat din cioc, un obiect n eidentificat în forma literei U întoarse.
J.n dreapta şi s tîniga două ramuri
verzi. Legenda: SIGitL (LUM) . POS(SElS)SIONIS. KERPENYETH. (Sigi l•u l
satului Cărpinet).
Semnificaţia: L egă tura
indisolubilă între activitatea om ului şi a animalelor. Căpiţele de fin, sug r e a ză
existe n ţa fînaţelor şi im plicit oc upaţi a
locuitori lor d e creşte1 ·e a ani malelor.
Obiectul în formă de U întors poate
fi o potcoavă .
de fin iar

A.S.O,, Fond Pre fectura j ud. Bihor , in v. 41,
dosar 341, f. 1.

6. S i,gi'liu-1 localităţii Cîmpa nii de
J os. rotund (30 mm) , aplicat în ceară
roşie. In emb lemă pe o tera ă denivela tă trei flori, cea diin centru mai mare
avî nd floarea deschisă, cele laterale
mai mici abia îmbobocite. In exergă
legenda: + . SIGIL (L UM}. POS (SES) SIONIS A (LSO) . KIMPANY. (Sigili u l
satului Cîmpanii de J os) .
Semnifi'ca ţia:
păşun'.l c
propi c-e
creşterii animalelor sau motivele floJ·ale rele pe ,produsele de ol ăr i t şi cojocărit ; culegerea d e plante med1cina le .
A.S.O., Fon d Prefectura jud. Bihor, i n v. 41,
d osar 316 a, t . 5.

5. Sig'ili:ul

localităţii

Cîmp, rotund

(30 mm), aplicat în ceară roşie . In em blemă

'1:rei
arbori pe o terasă. !n
le,g enda: SIGIL (L U M) . POS(SES) S>IO IIS: KIMP (Sigiliul satului
Cîmp).

exergă

Semnificaţia: Bog ăţ ia păduri l or;
pădurăiritul; p r el ucrarea Lemnului .

A.S.O., Fond P refectu ra jud. B ih or, inv. 41,

dosar

310,

t.

G.
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ceară. In emblemă un arbust cu fructe.
Legenda: FELSO. KIMPAN. POS(SES)SIO (Satul Cîmpanii de Sus). Cei doi
S de la cuvîntul possessio sînt gravaţi invers.
Semn'i:ficaţi•a: pomicultura .

A.S .O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41,
dosar 316 a, f . 6.

7. Sigiliul localităţii Cîmpanii, d e
Sus, rdtund (30 mm), aplicat în cear ă
roşie. In cîmp două registre, în cel sup erior, pe o terasă denivelată un arbus,t, în cel 1,nfe rior 3 copaci, cel din
centl'U mai înalt desfrunzit. L egenda:
. SIGIL (LUM) .
POS(SES)SIONIS
F ( ELSO). KIMPANY. (Sigiliul s atulu i
Cîmpan1i Ide Sus).
Semn iJ'i'Caţia: pomicultura.

8. Sigi'liul localităţii Coieşti. rotu-nd (30 mm) , aplicat în ce ară roşie.
In emblemă două sape încrucişate însoţite în partea s11p Pri oară de o stea
cu şase raze iar lateral de alte do uă
mai mici cu număr egal de raze. In
partea inferioară o plan tă cu trei ramuri terminate ÎIIl formă de bulă (Posi bil păp ădie ). L egenda: + SIGIL(LUM). POS(SES)SIONIS. KOLLEST
(Sigiliul satuh1i Caleş ti).
Semni.fiJCaţia: practi,na rea agriculturii; con,fecţionarea uneltelor ; culegerea plantelor medicinale.
A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor. inv. 41,
dosar 342, r. 2.

A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41,
dosar 31Ga, f. 1.

7.a. Si,g iliul localităţii Oîmpanii
.c::le Su s, rotund (3-0 mm), .apli-cat în

9. Sigiliul local ităţii Criş tjor, ~otund (3-0 mm), apli-cat in ceara roşie .
In cîmp un persona,j purtînd haină,
ţinînd cu mîna tc!rearptă o su li'ţă. l,ntre
personaj şi suliţă, în partea infer'ioară
vîrful altei suli,ţe (?), în partea stingă
o ramură. Ln exergă legenda: SIGIL(LUM).
POS(S'ES)SIONIS.
KRISTYOR + 1(Sig iliul satului Criş tior) .
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imaginea constitu ie
practică

vărăritu l ;

A.S .O,, Fond Prefectu ra jud, Bihor.
dosar 374, r. !13.

lnv. u ,

11 Sigiliul localităţii Ghighi şeni ,
rotund (30 mm), aplicat în ceară r oşie . In emblemă în partea superioară
o coasă care se i!!lcl"ucişează cu o greblă. Deasupra ,acestora o stea cu şase
raze. In partea inferioară căpiţe de fîn .
Legenda: SIGIL(LUM). P0S (SES}SI0NrS. GYIGYISSENY. V(0JENY} : (Sigiliul satului1 Glhighişe ni - Voieni).
Semni!ficaţia : ocupaţia de bază ag:-icul'tura şi creşterea animalelor.
Semnilficaţia: poziţia de la ma rgi,nea com'itatului- Bihor; rolul de apă
rare ,a l locuitorilor.

A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41,
dosar 387, f. 2.

A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, ln v. 41,
dosar 290, f. '6.

10. Sigili ul localită ţii Fînaţe, rotund (28 mm), timbrat p e cea 1·ă roşie.
In emblemă un cuptor pe care stă o
pa săre cu aripile deschise purtînd în
stînga imaginii două ramur i. Legenda:
+ srGIL (LUM) .
P0S (SES)SI0 TS.
F0NACZA (Sigiliul satului Fin aţc) .

12. Sigiliul locali1ăţii Hîrşeş ti , rotund (30 mm), aplicat în ceară roş i e .
In emlemă p e viJ.,ful lllnui dea l un patruped (,v;uJpe sau lup) 'erecind spre
stinga. In dreapta şi stînga imaginii
două ramuri. Legenda: +SIGIL(LUM} .
P0S (SES)'SIONIS. HERSZES'l' (Si,g iliul
satului Hîrşeşti).
Semnificaţia: relie.f deluros; practicarea vînătorii.
A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor. inv. 41 ,
dosar 396, f. 5.
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H. Sigiliul loca l i tă ţii I zbuc ( fostă
Sohodol), rotund (30 mm), apli at în
cară roş i e . ln
emb l emă o bovi nă
alergin::I spre stînga pe o terasă. Legenda : + IS1GIL (LUM) . P0S (SES)S1O lS. SZOHOD0L
(Sigiliu l satulu i
Sohodol).
Semni'fi'caţia: una d in ocupaţ iile
de bază. creş teu·ea a nimalelor; caracte ru l pas toral al sa'tului.
A.S.o., Fond Prefectura Jud. Bihor. inv. 41,
dosar 407 b, f. 6.

13. Sigi~iu l l ocalităţ ii Hotărel , TOt und (30 mm), a,plkat în ceară ~·oş i e .
ln cîmp, un per o naj ţintnd în mina
clri>;i p tă u,n topor , înrfă ţişa't în pădure .
L egend a: + SIGIL (LUM). POS~SES)S!0NIS. H!ATAR (Sigiliul sait ului Hotă:-el ) .

Sem n H:caţia : acti vi tatea tăietori
lor de lem ne ; prelucrarea lemnuluL

A.s.o., Fond Prefectura jud. Bihor. inv. 41,
dosar 393, f. 7.

15. Sigiliul l ocalităţii
L ehecen i,
rO'tund (30 mm) , aplicat în ceară roşie . In clmp, pe un suport in formă
trapezoidală, un vas de ceramică cu
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două toa rte.
I!anc at în dreapta şi
stinga d e cite o pla ntă. L a m argi nea
dm pului 1 s igil a r d ou ă ra muri.
In.
xe r gă le gend a: + SIGlL ( L M). P OS(SES)SIO ~ lS. L<EH ETS · NY ( igili ul
SălUl u i L hec n i) .
S emnif k: aţi a : practi1Ca rea ol ă r i tulu: , sat cu m eşteş ug a :i s pc :alizaii.

A.S .O., Fond Prefectu ra j u d. Bihor, inv. 41,
dosar 418, t . 29.

16. Sigiliul local it ă ţii Lun ca . r otund (28 mm) , apl icat în ce ară ro. ic.
ln emblemă dou ă fiare de plug suprapu,e, d e dîm e nsiuni diferite, în conjur.?le de do u ă pice. Legenda: SJG IL{L UM} . PO {SES}S10. IS.
L ' .1\T .

18. Sig iliul loc al iită ţii Dr. P etru
G roza (fost ă Ş teî ), rotund (28 m m).
ti m brat pe ceară roşie. Ln embl e m ă un
personaj cu pipă în gură ţinîn d c u
m îna dreaptă un îmblăci u s,a u o co asă.
In partea inferioară, în partea stîngJ,
o ramură. L egenda: + SIGIL(L M).
POS (SES) SIO IS. STEY (Sig iliul a tului Stci).
Se mnifi c a ţ ia:
n ive lul
tehni cii
a"ri cole, c o nfecţi o na rea ci unelte agl'i colc.
UR{SEST)

(Si,g iliul

satului

Lunca-

Urseş,ti).
Semn :d':caţ i a :

A.S .O ., Fond Prefectu r a j ud. B ih or, inv. 41,
d osar 512, f . 7.

c ultiva rea cerealelor, agricultura i'iind oc apuţia de bază
a locuitorilor confecţionarea uneltelor.
A.S.O., Fon d P refectu ra j u d. Bih or, inv. 41,
dosar U? a, r. 2.

17. Sigi'liul localităţii
Petrileni,
rotund (30 mm) , aplicat în ceară roşie . In cîmp un personaj ţinînd în
a mbele miini C'l"te ·un snop Ide griu.
In partea i1J1'ferioară a cîmpului si,gilar
două ramuri. Legenda: SIGIL ( LUM}.
POS (SElS}SlONIS. PETRILENY. ZAV{OJTE Y}: (SigiEul atului P e't rileniZ ăv o i e n i ).
Semnificaţia :
ocupaţia ele bază

agri c ultura
es t
a loc uitorilor, cul ti -

varea c realelor.
A.S.O., Fond Prefectura jud. B ih or, inv. 41,
dosar 467, r. 10.
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19. Sigiliul localităţii Poiana, rotund (28 mm), aplicat in ceară roşie .
ln cimp, pe o ,terasă C'll ierburi, un
cal trecînd spre s<tînga. Legenda:
.+. SIGIL(LUM} . POS(SES}SIONIS.
P OJANA (Sigiliul satului Poiana ).
Semnifi,caţia: ,creş terea animalelor; culegerea plantelor medicinale.

A.s.o., Fond Prefectura jud. Bihor, lnv. 41,
dosar 469 d, r. 2.

localităţii
Ponoare e
.rocund (26 mm), aplicat în ceară roşie. ln emblemă un
personaj purtînd pălărie, ţinînd în
m ina dreaptă un baston. In dreapta şi

10

stînga cîte o ramură. Legenda: + SIGIL (LUM}. POS(SES}SIONIS. KALUGER (Sigil~ul saltului Călugă r i ).
S e mnifi caţia: emblema reprezintă
arme vorbitoare, întrucît personajul
ste un călugăr, amintind denumirea
locali tă ţii.

A,S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, lnv.
dosar 332, f. 7.

u,

01:. Sigiliul l ocalită ţii Rie ni, rotund (3'0 mm), aplicat în ceară roşie.
In emblemă o compoziţi e formată dint r-o unea ltă pentru cojocărit sub care

20. Sigiliul

(fostă Călugări),.

se află două unelte agri'Cole încrucişate. Legenda:
SIGIL(LUM}. POS-

+

(SES}SIO IS. Rrn Y (Sigiliul satului
Rieni}.
Semnifiicaţia: meşteşugari spedaliooţi în oojocălrit; practicarea agriculturii'; 'Contfecţionarea de unelte.

A.S.o., Fond Prefectura jud. Bihor, lnv. 41,
dosar 411 a, t. 4.
localităţii Sălişte de
{28 mm), aplicat în
emblemă, în centrul
imaginii un ivas avînd buza întoarsă
din care ies cilllcl flori, două latera le
aplecate în dreapta şi stmga vasului.
In partea inferioară a dmpului• sigilar
este plasat •un ornament geometric. ln
ex e rgă 1egend a: SIGIL(LUM}. POS(SES}SIONIS. V(ASKOH). SZELISTYE
(Sigiliul satului
Sălişte de Vaşcău}.

22. Si,g iliul

Vaşcău, rotund
ceară roşie. In
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A.S .O., Fond Prefect u ra jud. Bihor, inv. 41,
dosar 528, f. 6.

24. Sigilirul local'ităţii
Sig h i ş'tel ,
rotund (30 mm ), ,aplic at în ceară roşi e .
In emblemă pe c ulmea unui deal un
patruped trecînd 5;pre stînga, în
dreapta şi stinga ramuri . Legenda :

Literel e subliniate sînt mai mici <lecit
p receden tele.
S em n ificaţ i a: .practicarea ol ăr itu
lui; gus t ul pen1tr u frum os .
A.S.O., Fon d Prefectura jud. B ihor , inv. 41,
dosar 528 a, f . 2.

23. Sigiliul localităţii
Segihi'-?te,
r otund (30 mm), ap1icat în ceară r oşi e. Lnitr-un scut con ven ţional format
din două ramuri, -un patruped - vulp e sau lup - ridcat ,pe lăb i l e intferioare pri<Vi nd spre dreapta. L egenda:
+ SIGIL (LUM) .
POS (SF,S) SIO li.S.
SEGEST (Sigiliul sait1.1>lui .Seghi şte ).
S em nificaţia:
ci neget i că

vî n ă to are a ,

di n regiune.

bogăţia

+ SIGIL (LUM) .
POS (SES) SIONIS.
SEGESTEL (Sigiliul satului Sighi$1:el).
S emnific a ţia: Ocupaţia de creşter e
a a nimalelor ; vînătoarea .
A.S.O., Fond P refectura j u d. B ihor, inv. 41,
d osar 517, r. 6.

25. S igiliul lo c ali:tăţii
t und (30 mm) . .aiplicat în
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In cîmp, o foarfe<!ă deschisă cu lamele în sus. l'lltre cele două 1ame, trei
spice de griu, iar în partea inferioară
o planltă c u tr ei ramu1i terminate în
fo :· :nă de bulă. In exergă legend a:
SIGIL (LU1VI) . POS (SES)SIONlS. SZER(Sigiliul satului
BEST. F(OLTEST):
Sîrbeş ti-Fol,teşti).

Semnificaţi-a:
localităţi
cu
în sumăl!lă rirt ;

car acterul agrar al

meşteşugari

specializaţi

culegerea de .plante me-

di inate.
A.S. O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41,
d osar 516, f. 3.

26. Sigiliul localiităţii Şu şti'u, 3·0tund (28 mm) aplicat în cea ră roşi e.
In emblemă un p atruped cu coarne
(UITl ţap), în •poziţie
rampan tă sp1·e
dreaipta )Pe culmea unui deal. 1n
dreap"ta şi stînga r.nmuri. L egenda:
+ SJGIL (LUM).
POS (SES)SIO IS.
SUST. (Sigiliul sa1tului Şuştiu).
Semnificaţia: creşterea animalelor
cojocă rilt (?); reli ful deluros.

presat de ciocanul acţion a t prin f,orţa
hidraul ică creată de instalaţi-a din registrLJll s uperior. Lcgc.nda: +. SIGIL(LUM). OPPIDI. VASKOH. 1775. (Sigiliul ltîit·gului V aşcău 11775).
S em nifi caţia : fieră ria din localitate,
caracterul minier; ocupaţia locuitorilor.

A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41,
dosar 514, f . 2.

A.S.O., Fond Prefectura jud. Bihor, inv. 41,
dosar 577, f. 6 v.

28 . Sig'ili·u1 localităţii Vă rza rii de
J os, rotund (26 mm), aplicat în reară
roşie. In cîmp două coase încrucişate
uprapuse în !Pa,r tea sup e rioară de trei
spice de ~du . t.n partea inferioară o
plantă alcăltultă din trei ramuri terminate i n fom1ă de bulă. Legenda:
+ SI,GIL (LUM) .
POS (SES) SIO rs.

27. Sigi'l'i 1u!
localită\ii
Vaşcău,
r otund (30 mm), aplicm în ceară roşie. I,n cimpu l sigilar două registre, în
ecl superior o construcţie î.n stînga
legată de o roaltă plasată in partea
tîngă pe valuri. In re gistrul inferior
un 'Personaj stînd jos i ţinîn,d deasupra unei nicovale un obiect ce este
https://biblioteca-digitala.ro
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(Sigiliul satului

Vărz arii de Jos).
S e mn \,fiic aţia:

producerea unel1elor agri ole le către fierarii specia'li,zaţi ; cultiva.rea cerealelor ; culegerea
p la ntelor medi'Cinale.
A.S.O., Fond Prefectura jud. Blhor, inv. 41,
dosar 571, f. 2.

!29. S igil'iul loca lităţii Vărzarii de
Su . r otund (30 mm) aplicat în cea ră
roşie . In e mbl emă
un personaj cu
mina la şo ld ţ inînd în mina stingă un
ciocan cu care se pregă<teşte să lovească .ni'c ovala a ş zată in stînga. L egend.a: + SIGIL (L UM) . POS (SES)SIOrs. F (,EIJSO) . VERZAR (Sigili ul satului Vărzarii de us).
Se mnitficaţi a : Ii e răJri-t ul
irnportanttă a Jo::uiborilor.

A.s.o.,

ocupaţie

Fond Prefectura jud. Bihor, inv.
dos:i.r 579, f. 6 v.

41,

Izvoarele istorice sigilare de mai sus, prin intermediul imbolului,
oglindesc aşa dar o m are parte din multitudinea manifestărilor pe plan
etnografic, economic şi , ocial din zonă, redau mod ul de viaţă rural cu
variatele sale aspecte. Fiecare sigiliu luat în parte, nu cuprinde în spaţiul circular redu s, toate for mele fenomenu lui etnografic din localitate
ci , se op re c, ori la cele mai impo rtante, care caracteri zează zona, ori la
cele care le individualizează. Este d e remarcat faptul că deşi ele se aseamănă ca factură d e prezen,tare între ele, ca de altfel şi cu cele din restu l
Transilvaniei, din Moldova şi Ţara Românea scă , totuşi p rin rep rezentă 
rile din emblemă ave m de a fac e cu uni·c ate. Mai mult decît în alte zone,
modul de gravare şi redare a aceloraşi elemente în cîmpul sigilar nu
se repetă decît rareori şi atunci acelea care figurează pe un plan secundar în economia co mpo ziţiei cum ar fi aştrii, terasele, unele plante etc.
Varietatea aspectelor z ugră vite de sigiliile zonei V aşcă u poate fi
si tematizată pe o c upaţi ile locuitorilor din aceste sate. Practicarea agric~1lturii, ca ocupaţie de bază este sugerată de cup 1inderea în em blemă
a unor sim boluri c:a: .plante (spice au nopi de griu), căpiţe de fîn, unelte
agricole, sa u animale de tracţiune. Au astfel de elemente lo ca lităţile:
Cărpinet, Gol eşti, Ghi,ghişeni, fabuc, Lunca, Petrileni, Ştei (astăzi
Dr. Petru Groza), Poiana, Rieni, Sîrbeşti, Vărzalii de Jo . în trînsă
legătură cu cultivarea cerealelor, pomicultura, ţi,nînd con t de reliefu l
propice, e ste s emnalată în sigi1iile localităţilo r Cîmpanii de Sus şi Cîmp.
Creşterea animalelor, ca o altă ocupaţie de bază, este reda tă prin prezen ta
în cîmpu l igilar a unor animale ca bovine, cabaline sau ovine precum
şi a unor căpiţe de fin . A tfel, amintim satele: Cărpinet, Ghiigh işeni , fabuc,
P0iana, Sighiştel şi Şuştiu. Alături de practicarea agriculturii şi cr e ş terii
animalelor zona se individualizează de altele p rin n um ăru l ma re de sate
https://biblioteca-digitala.ro
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meşteşugari specializaţi în minerit, cărbunărit, şi mai ales fierărit şi
confecţionarea de unelte agricole. Mineritul este atestat doar în sigiliile
satelor Bărăşti şi Băiţa deşi această ocupaţie secundară s-a practicat în
multe localităţi. Fierăritul şi confecţionarea uneltelor agricole sînt mai
frecvente în peceţi. Astfel, sînt localităţile Băiţa cu topitoria de cupru,
Briheni, Cărpinet, Caleşti, Ghighişeni, Lunca, Vaşcău prin renumita fierărie, Vărzarii de Jos şi Vărzaiii de Sus.
Satele cu vestiţi olari ai zonei sînt prezente prin sigiliile localită
ţilor Leheceni şi Sălişte de Vaşcău care au în cimpul sigilar produse de
ceramică sugerînd printr-o compoziţie redată artistic acest meşteşug cu
bogate tradiţii.

cu

Exploatarea pădurilor şi prelucrarea lemnului ne este sugerată de
sigiliile satelor Cîmp, Cîmpanii de Sus şi Hotărel care cuprind în emblemă copaci sau chiar acţiunea propriu zisă de tăiere a lemnelor. Şi
aceac;tă activitate este mult mai frecventă decît au reuşit sigiliile s-o
demonstreze. Arderea varului este documentată de sigiliul localităţii
Fînaţe.

Alte meşteşuguri vestite din partea de sud a Bihorului sint sumănă
ritul, simbolizat prin foarfeca din sigiliul satului Sirbeşti şi cojocăritul
prin ansamblu de unelte clin pecetea satului Rieni.
Un important loc în economia locală îl ocupă morăritul care este
prezent doar prin roata de moară din cîmpul sigilar al localităţii Briheni
deşi, în anul 1778, doar 4 localităţi din domeniul Vaşcău nu au moară. 12
In rîndul unor ocupaţii ocazionale amintim vînătoarea, culegerea
plantelor medicinale şi culesul din natură. Vînătoarea, atestată frecvent
în documentele vremii, este sugerată prin prezenţa în emblema sigiliilor
a unor animale precum în cele ale satelor: Hîrşeşti (lup), Seghişte (lup
sau vulpe) şi Sighiştel (?). Ca o veche tradiţie în zonă, medicina populară prin culegerea de plante medicinale apare în sigiliile localităţilor:
Cîmpanii de Jos, Coieşti, Poiana, şi Sîrbeşti la care în partea inferioară
a cîmpului apar plante terminate prin nişte bule. Culesul din natură este
consemnat de sigiliul satului Fînaţe care reprezintă o pasăre cu două
cireşe în cioc. Acest ultim sigiliu precum şi cel al satului Cărpinet sugerează armonia dintre om, animale şi păsări, curăţirea mediului ambiant.
De asemenea, presupunem că steluţele cu şase raze care apar pe mai
multe sigilii nu au întotdeauna un rol de decor ci sînt motive care sînt
prezente în portul popular şi mai ales ca semne de meşter în satele cu
meşteşugari specializaţi.

înaltul nivel al exprimării prin simbol al populaţiei româneşti din
este ilustrat de sigiliile cu arme vorbitoare care tălmă
cesc numele localităţii pe care o reprezintă. In acest sens amintim sigiliul satului Călugări (astăzi Ponoarele) care cuprinde în imagine un

părţile Vaşcăului

călugăr.
12

Gheorghe' Mudura, op. cit., p. 153.
https://biblioteca-digitala.ro

Sigiliile

15

localităţilor

bihorene

209

Cu siguranţă că prin cercetarea acestor izvoare sfragistice de către
specialiştii etnografi constatările şi concluziile de această natură ar fi
mai numeroase, inclusiv în ceea ce priveşte portul popular. Se impune
deci o cercetare interdisciplinară a sigiliilor prin participarea istoricilor,
arhiviştilor, etnografilor şi naturaliştilor. După cum aminteam şi mai sus,
prezenta lucrare se doreşte un început care va continua cu prezentarea
sigiliilor din zona Vaşcăului din prima jumătate al secolului al XIX-iea,
mai precis cu deceniile patru şi cinci, cînd pentru aceste localităţi apar
sigilii noi, fie prin schimbarea numai a legendei, fie prin modificarea
totală sau parţială a emblemei.
In încheiere, dar nu în ultimul rind, ţinem să aducem mulţumirile

noastre
caţii

tovarăşei

dr. Maria Dogaru, pentru sprijinul

şi preţioasele

indi-

primite din partea domniei sale.

LES SCEAUX DES LOCALITtS DU DtPARTEMENT BIHOR f.:THNOGRAPHIQUES

SOURCES

I

La zone

Vaşcău

(1)

Resume
Les sceaux rcfletent dans une maniere specifique des aspects de la vie sociale, politique, economique e~ culturelle. Du poinlt de- vue ethnographique ies
sceaux des localites de Bihor n'ont pas ete suffisamment mis en valeur jusqu'ă
present. L'ouvrage, inaugurant un cycle de presentations, fait l'analysc de cc point
de vue, des sceaux: plaques a partir de la fin du XVIII-eme siecle, appartenant aux:
localites de la zone Vaşcău au sud-est de l'ancien comiltat Bihor. Apres Ies conside1·ations generales on fait une description des sceaux qui sont finalement analyses
selon differents aspects d'ordre ethnographique. Par la richesse du contenu des
emblemes, Ies sceaux: sont des sources historiques importantes, qui attirent l'attention sm la necessi'te des etudes interdisciplînaires. L'etude est accompagnee de
l'image photographique des sceaux presentes.
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